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Jaarplan 2017 Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel 

Wie zijn wij 

Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel (hierna: steunfonds) bestaat sinds 2002. Het steunfonds is 

ontstaan uit een fusie tussen drie steunstichtingen. Het steunfonds is onafhankelijk ten opzichte van 

de overheid en organisaties in de jeugdzorg. Per 1 januari 2017 bestaat het bestuur uit: 

 Gerhard Hassink (voorzitter) 

 Gerrit Brinkman (penningmeester) 

 Monique Visser (secretaris) 

 

Wat is ons doel 

De doelstelling van het steunfonds is het verlenen van financiële steun alsmede van niet-financiële 

steun aan natuurlijke- en /of rechtspersonen voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg door 

professionals en/of op advies van professionals uit de jeugdsector aan of ten behoeve van kinderen 

tot de leeftijd van achttien jaar en/of hun ouders of verzorgers in de provincie Overijssel bij opgroei- 

en opvoedingsproblemen, psychische problemen, stoornissen en andere omstandigheden waardoor 

zij niet mee kunnen doen met dingen die bij hun leven horen om normaal te kunnen opgroeien in de 

tegenwoordige samenleving en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. De geleverde steun heeft een niet-structureel karakter.  

De doelgroep wordt actief benaderd met de bedoeling om de beschikbare financiële middelen zo 

goed mogelijk te besteden. Via de website van het steunfonds en via het professionele netwerk uit 

het werkveld vindt de jeugd zijn weg voor het aanvragen van financiële steun. 

 

Een financiële bijdrage voor wie 

De belangrijkste criteria voor het verstrekken van een financiële bijdrage zijn: 

 Financiële bijdragen dienen te leiden tot betere zorg of hulp en/of hebben een sociaal karakter. 

 Professionals uit de jeugdsector doen de aanvraag voor een financiële bijdrage of hebben hun 

advies verbonden aan de aanvraag voor een financiële bijdrage. 

 De financiële ondersteuning wordt verleend in de vorm van een eenmalige subsidie en niet in 

andere vormen van steun zoals een lening, krediet of garantiestelling. 

 Bij de toekenning van financiële bijdragen gaat de voorkeur uit naar projecten, organisaties en 

particulieren die bijvoorbeeld de leefsituatie van de zwaksten in de samenleving verbeteren. 

 De aanvraag is bedoeld voor financiële steun die (ook) ten goede komt aan het werkgebied 

Provincie Overijssel. 

 

Voorbeelden van recente aanvragen voor een financiële bijdrage zijn: 

 Bijdrage in kosten inrichting kamer minderjarig pleegkind. 

 Bijdrage in kosten naamswijziging van een minderjarige voogdijpupil. 

 Bijdrage in kosten schoolboeken en laptop voor minderjarige voogdijpupil. 

 Bijdrage in kosten voorschoolse en vroegschoolse opvang minderjarig pleegkind. 

 

In de afgelopen jaren is het netwerk rondom de doelgroep actief benaderd en uitgenodigd voor de 

vergaderingen van het bestuur. Het bestuur verwacht in 2017 meer aanvragen voor financiële steun 

ten behoeve van jeugdigen. 
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Versterken netwerk 

Voor het vergroten van de naamsbekendheid en het versterken van het netwerk zijn in 2016 de 

directeur van Jeugdbescherming Overijssel en een vertegenwoordiger van de pleegouderraad Trias 

uitgenodigd voor een bestuursvergadering, zijn contacten gelegd op bijeenkomsten en is de website 

verder verbeterd. In 2017 zal het bestuur uitgenodigd worden voor bijeenkomsten van medewerkers 

en/of andere bijeenkomsten om een toelichting te geven op de doelstelling en de activiteiten van het 

steunfonds, zullen gesprekken gepland worden met instellingen die (direct) te maken hebben met de 

jeugdzorg en zullen thema’s besproken worden op basis waarvan een projectaanvraag geformuleerd 

kan worden opdat meer of beter inzicht ontstaat in de begeleiding van en/of zorg aan jeugdigen en 

hun sociale omgeving. 

Hoe kunt u ons bereiken 

Heeft u een vraag of opmerking of wilt u een aanvraag doen voor financiële steun, neem dan gerust 

contact met ons op. 

Schriftelijk Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel 

                            Secretaresse Stichting Steunfonds 

                            Postbus 568, 8000 AN Zwolle 

Telefonisch 038-8514806 

Email  info@steunfondsjeugdzorgoverijssel.nl 

 
Vastgesteld d.d. 17 januari 2017 
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