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Stichting Fonds Suïcidepreventie 
 

Bestuursverslag over 2020 

 

Algemeen 

De statutaire naam van de stichting is Stichting Fonds Suïcidepreventie (verder: de Stichting). 

De Stichting is opgericht op 1 februari 2011 en is gevestigd te Amsterdam. 

 

De activiteiten van de Stichting bestaan voornamelijk uit: 

 

a. het bevorderen van de belangen van suïcidale mensen, hun naasten en hun 

nabestaanden, voornamelijk door het inzamelen van geld en middelen bij instellingen, 

ondernemingen en particulieren; 

b. het bevorderen en mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek naar zelfmoord 

door of vanwege Stichting 113 Zelfmoordpreventie. 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. het ter beschikking stellen van alle mogelijke middelen aan de Stichting 1131 gevestigd 

te Amsterdam, dan wel hun rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel; 

b. het organiseren van activiteiten waarvan de opbrengst wordt aangewend conform 

doelstelling; 

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

De stichting heeft drie bestuurders, waarvan er een door Stichting 113 kan worden 

aangewezen. De bestuurders hebben een zittingstermijn van vier jaar en zijn terstond 

herbenoembaar.  

De raad van bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: 

o de heer G.L. Wijnbelt (voorzitter); 

o de heer A.C.P. Claassens (secretaris); 

o de heer T.A. Holtrop (penningmeester) 

 

De raad van bestuur heeft tweemaal vergaderd in het boekjaar en wel op: 9 juli 2020 en 1 

december 2020. 

 

Missie, visie en beleid 

 

Het bestuur hanteerde in eerdere jaren geen begroting daar de inkomsten uitsluitend 

bestonden uit giften, waarbij er geen periodieke giften werden toegezegd op grond waarvan 

inkomsten zijn te ramen. Wel heeft ProRail zich gecommitteerd tot het bijdragen van in totaal 

 
1 Eerder werd hier verwezen naar Stichting 113Online en Stichting Ex6. Stichting Ex6 is in 2016 opgegaan in 
113Online en deze laatste stichting heet inmiddels Stichting 113 Zelfmoordpreventie. 
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2,5 mln. gedurende de periode van 2017 – 2021. Voor die bijdragen wordt gewerkt aan de 

hand van een met ProRail vastgesteld werkplan. 

Wat betreft de uitgaven zijn er verder feitelijk twee momenten waarop het bestuur zich 

committeert om conform de doelstellingen financiële ondersteuning aan Stichting 113 toe te 

kennen. Het eerste moment is de opstelling van de begrotingen van de beide Stichtingen 

waarbij een ondersteuning voor het komende boekjaar wordt overeengekomen. 

Het tweede moment betreft in de loop van enig boekjaar ingediende plannen voor 

financiering van activiteiten van de beide Stichtingen, die niet binnen de vastgestelde en door 

het ministerie van VWS goedgekeurde begrotingen passen. 

Voor het overige zijn uitgaven uitsluitend gerelateerd aan kantoorkosten,  

onkostenvergoeding aan bestuurders en incidenteel kosten voor de verwerving van 

toegezegde schenkingen of legaten. De Stichting heeft geen personeel in dienst en de 

bestuurders zijn onbezoldigd. 

 

Activiteiten en gerealiseerde prestaties 

 

Activiteiten ten behoeve van onderzoek fondsenwerving 

o SFS heeft een bijdrage ter beschikking gesteld om deels te besteden aan een bureau 

gespecialiseerd op het gebied van fondsenwerving en deels om iemand aan te 

stellenop basis van het advies van het bureau. Dit zal in 2021 worden uitgewerkt.  

 

Activiteiten module Grip op je Dip Plus 

o Samen met het Trimbos Instituut wordt een extra module ontwikkeld aan de 

ondersteuning van depressieve jongeren van 16 – 25 jaar (Grip op je Dip). Deze 

nieuwe module maakt het mogelijk dat jongeren met suïcidale gedachten ook gebruik 

kunnen maken van het aanbod.  

 

Activiteiten onderzoek Psychologische Autopsie 

o Onderzoek om psychologische autopsie uit te voeren op spoorsuïcides. ProRail zal 

hiervoor de gegevens aanleveren. Het onderzoek start begin 2021. 

 

Activiteiten ten behoeve van de GKT training 

o Een donatie van brandweermannen van het korps Rijnmond is grotendeels gebruikt 

voor de financiering van 6 GKT trainingen aan 64 medewerkers van de politie- en 

brandweermeldkamers in Den Haag en Rijnmond en een training voor een groep van 

vrijwilligers die rondleidingen verzorgen op een kerktoren. 

o Ook in 2020 hebben een aantal ‘behoeftige’ organisaties een bijdrage kunnen krijgen 

van het fonds voor de financiering van een GKT training. 

 

Activiteiten onderzoek Proeftuinen 

o Verspreiden van producten en lessons learned uit de proeftuinen van SUPRANET naar 

andere regio’s. 
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Activiteiten crisishulplijn 

o Extra inzet bij de crisishulplijnen, met name om een professionaliseringsslag te maken 

met betrekking tot de automatiseringssystemen binnen het project ‘Next Level 

Behandelplatform’. 

 

Activiteiten divers 

o Er is een bijdrage geleverd om de eerste aflevering van een online dramaproductie 

‘Wegens corona gesloten’ te kunnen maken. Doel van deze dramaproductie (waaraan 

tekstschrijver Ronald Giphart heeft meegewerkt) is suïcidepreventie onder mannen 

van middelbare leeftijd al dan niet via hun naasten.  

o Bijdrage voor de realisatie van twee afleveringen van een podcastserie over suïcide, 

gemaakt door de stichting Nabestaandenzorg. 
 

 

Beleidsplan 2021 Stichting Fonds Suïcidepreventie  
  
o Crisishulplijnen: extra inzet en verbetering van systemen ten behoeve van de 

hulpverlening  
  

o Onderzoek: in samenwerking met ProRail wordt een onderzoek gestart naar 
spoorsuïcides: ‘psychologische autopsie’  

  
o Ontwikkelen van een plan voor structurele fondsenwerving voor stichting 113 

Zelfmoordpreventie voor de duur van ca. 9 maanden  
  
o In samenwerking met het Trimbos instituut een module suïcidepreventie voor jongeren in 

het bestaande programma ‘Grip op je dip”  
  
o Diverse maatwerkprojecten op aanvraag.  

 
  

Toekomstgerichte informatie 

Er is met ProRail en samenwerkingsovereenkomst voor 5 jaar afgesproken met een looptijd 

van 2017 t/m 2021. Er worden gesprekken gevoerd met ProRail over verlenging van de 

overeenkomst vanaf 2022. 

 

Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum waarmee in de jaarrekening geen rekening 

behoeft te worden gehouden 

De uitbraak van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende economische crisis heeft per 

rapportdatum niet geleid tot financiële gevolgen voor de stichting. Ondanks de bijzondere 

situatie rondom het coronavirus waarvan de gevolgen na rapportdatum niet zijn te overzien, 

verwachten wij geen continuïteitsissue op deze grond voor de stichting. 

 


