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Wie:
Het bestuur van SSR bestaat uit:
•
•
•
•
•

K.D. Bruintjes, voorzitter
E. C.L. Muller, secretaris
G.W. de Vries, penningmeester
M.J.M. Fiddelaers-Jaspers
G.S. van Leeuwen

Er is een rooster van aftreden. In 2015 was niemand aftredend of herkiesbaar.
Wanneer:
In 2015 het bestuur heeft het bestuur twee maal vergaderd in april en in november.
De vergaderingen vinden plaats in Utrecht. Bestuursleden ontvangen een
onkostenvergoeding voor hun werk. De totale beloning in 2015 bedroeg
€ 3.000,-.
In de vergadering van 14 april zijn acht aanvragen behandeld. Aan vier aanvragers
is een tegemoetkoming in de kosten van hun aanvraag gedaan. Het totaalbedrag
hiervan is 7000 euro. Aan twee aanvragers is om extra informatie gevraagd zodat in
najaarsvergadering hun aanvraag opnieuw kan worden behandeld. Twee aanvragen
zijn afgewezen.
Wat:
De aanvragen lagen op het vlak van: afscheidsrituelen in Nederland. Korte film
autisme en verlies, Theatervoorstellingen op hogeschool, herdenking Erehof Den
Haag 10 mei 1940 met nadruk op jeugdigen, boek afscheidsrituelen in Nederland
In de vergadering van 3 november 2015 zijn 9 aanvragen behandeld.
Aan vier aanvragers is een bijdrage gegeven. Drie aanvragen zijn aangehouden in
afwachting van nadere informatie dan wel behandeling in april 2016. Twee
aanvragen zijn afgewezen. De aanvragen liggen op het vlak van documentaire
vrouw met partnerverlies; archiefproject slachtoffers die op zee zijn gebleven
zeelieden 191 9– 2005 Katwijk; filmproject, onderzoek.
Tussentijdse aanvragen worden niet in behandeling genomen tenzij na ontvangst
extra opgevraagde informatie eerste aanvraag.
Aanvragen die geen enkele kans maken worden niet in behandeling genomen en
met motivatie teruggezonden aan de aanvrager. Ook aanvragen die tijdens de

vergadering niet in aanmerking komen worden met motivatie terug gestuurd naar
de aanvragers.
Goedgekeurde aanvragers ontvangen de helft van het toegekende bedrag als
voorschot en de andere helft na afronding en na ontvangst van het ingevulde
verantwoordingsformulier
Hoe:
Aanvragen kunnen voor 1 april en voor 1 september worden ingediend volgens
informatie en aanvraagformulier op de website.
Wetenschappelijk onderzoek:
SSR leverde ook in 2015 een bijdrage aan de leerstoel van Prof. Dr. Jos de Keijser
aan de universiteit van Groningen (sinds 2013) . De bijzondere leerstoel, formeel
Praktijkbeoefening van de klinische psychologie en psychotherapie bij complexe
rouw, is ingesteld vanwege de Stichting Stimuleringsfonds Rouw bij de
Rijksuniversiteit Groningen (RuG), faculteit Gedrags- en Maatschappij
Wetenschappen (GMW). De leerstoel richt zich op het ontwikkelen en evalueren
van theoretisch gefundeerde didactische methoden en strategieën om klinische
competenties te onderwijzen, primair vanuit de deelthematiek van het beloop van
rouwprocessen na een complex verlies.
Bestuur SSR wordt geïnformeerd over de voortgang en resultaten.
Tenslotte:
Het bestuur is verheugd te constateren dat aanvragers SSR goed weten te vinden .
Het niveau van de aanvragen is goed tot zeer goed te noemen.

Utrecht, januari 2016.

