
Jaarverslag 2020 SSR 

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 
• C.S. van Oord 

Er is een rooster van aftreden. In 2020 was niemand aftredend of herkiesbaar.  

Wanneer: 

In 2020  het bestuur heeft het bestuur twee maal vergaderd in april en in 
n0vember. In verband met de Corona pandemie werd de vergadering in april 
schriftelijk afgedaan en de vergadering in november vond plaats via ZOOM.  

De vergaderingen vinden in principe plaats in Utrecht.  Bestuursleden ontvangen 
een onkostenvergoeding voor hun werk. De totale vergoeding in 2020  bedroeg             
€ 3.750,-. 

In de vergadering van  22 april zijn tien aanvragen behandeld.  Aan zes 
aanvragers is een tegemoetkoming in de kosten van hun aanvraag gedaan. Het 
totaalbedrag hiervan is 17.000 euro. De andere aanvragen zijn afgewezen omdat 
ze niet vernieuwend zijn of niet aan onze doelstelling beantwoorden. 

Wat: 

De aanvragen lagen op het vlak van: app in verband met kinderloosheid, 
pilotstudie babysterfte, rouwen bij kinderen vanaf zes jaar. 

In de vergadering van 17 november 2020 zijn 10  aanvragen behandeld. 

Aan zes aanvragers is een bijdrage gegeven van in totaal 12.500 euro. Vier   
aanvragen zijn afgewezen.  De aanvragen liggen op het vlak van: palliatieve zorg 
voor professionals, podcast en video interviews over bewustwording en omgaan 
met eigen sterfelijkheid, duurzame manier van begraven, suïcide onder 
jongeren, film/documentaire over vermiste moeder.  

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. 

Indien wij drie maanden na goedkeuring van de aanvraag geen reactie hebben 
ontvangen gaan wij ervan uit dat het geld van de SSR niet nodig is.  

Hoe: 

Aanvragen kunnen voor 1 april en voor 1 september worden ingediend volgens 
informatie en aanvraagformulier op de website.   

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, juni 2021.  

 


