
Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel 

Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel bestaat in de huidige vorm sinds juli 2002. De stichting is 

ontstaan uit een fusie tussen de Knuttelstichting, de Stichting Jeugd en Gezin Twente Beheer en de 

Stichting tot Steun Jeugdzorg Zwolle. Doelstelling van de stichting is het verlenen van financiële steun 

alsmede van niet-financiële steun aan personen en/of aan rechtspersonen ten behoeve van de 

jeugdzorg in de provincie Overijssel. De stichting is onafhankelijk ten opzichte van de overheid en 

organisaties in de jeugdzorg. De doelgroep wordt actief benaderd met de bedoeling om de 

beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk te besteden. De stichting is bezig met het bouwen 

van een website om daarmee met name voor jongeren de toegang naar het steunfonds eenvoudiger 

te maken.  

 

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen: 

 Gerhard Hassink (voorzitter) 

 Gerrit Brinkman (penningmeester) 

 Monique Visser (secretaris) 

 

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. 

 De financiële ondersteuning wordt verleend in de vorm van een 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 minderjarige voogdijpupil 

 Bijdrage in kosten speciale bril minderjarige voogdijpupil 

 Bijdrage project Hulpmix (jeugd met multiculturele achtergrond) 

 Bijdrage in kosten niet-vergoed deel psycho-motorische therapie 

 

De aanvraag voor een financiële bijdrage wordt gestuurd aan: 

Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel, Postbus 568, 8000 AN Zwolle. 

 

Bijlagen: 

 Voorwaarden, etc. voor het aanvragen van financiële bijdragen 

 Aanvraagformulier voor een financiële bijdrage (en ingevuld voorbeeld) 


