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ALGEMEEN
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Jong is:
• Het geven van financiële steun aan projecten voor kinderen en jongeren
van 0 tot 19 jaar die wat extra steun in het leven kunnen gebruiken.
Het gaat daarbij om projecten op lichamelijk, geestelijk of sociaal gebied.
Stichting Jong richt zich bijvoorbeeld op jongeren in de jeugdzorg, in het speciaal
onderwijs, in de (geestelijke) gezondheidszorg, in vluchtelingencentra of in lokale
initiatieven.
Stichting Jong maakt geen onderscheid naar geloof, afkomst of gender en werkt
op basis van de doelstellingen voor kinderen van UNICEF.
Beleid 2022-2023
1. Continueren van het donantie- en subisidiebeleid zoals is uitgelijnd binnen
de Stichting (zie hieronder bij doelgroep e.v.).
2. Evalueren hoe we door aanscherping van dit beleid meer impact kunnen
maken.
3. Continueren van de grote projecten die we zijn gestart met Villa Pinedo,
Team Up en World Vision, waarbij we ons verbinden aan grote donaties
gedurende drie jaar gericht op een speciaal doel.
4. Deze langdurige projecten goed evalueren en bezien hoe meer impact te
maken is. Overwegen meer van dit soort projecten aan te gaan.
5. Vermogensbeheer goed evalueren, nu wij ruim twee jaar ons
vermogensbeheer door Triodos laten uitvoeren. Ook hier kijken of meer
impact gemaakt kan worden en hoe dan.
Stichting JONG-Kinabu
De Stichting JONG is opgericht bij akte verleden op 22 december 1988 voor een
plaatsvervanger van Mr. D.C. Hoevers, notaris te Amersfoort. De statuten zijn
voor het laatst gewijzigd ter gelegenheid van een juridische fusie, waarvan de
akte verleden is op 30 december 2011 voor Mr. G.H. Beens, notaris te
Amersfoort. Bij deze fusie verkreeg de Stichting JONG onder algemene titel het
gehele vermogen van de te Amersfoort gevestigde vereniging Centrale
Commissie voor Uitzending van Kinderen naar Buiten Kinabu, waardoor de
vereniging ophield te bestaan. Om de naam Kinabu in ere te houden is de
statutaire naam van de stichting geworden Stichting JONG Kinabu; in het
maatschappelijk verkeer wordt echter de naam Stichting JONG gebruikt.
De Stichting Jong is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
41189528.
Ontstaan
De Stichting JONG komt voort uit instellingen die actief waren op het gebied van
de jeugdgezondheidszorg. Het toewijzingsbeleid van de stichting was daarom in
eerste instantie gericht op de jeugdgezondheidszorg. Het aanvangsvermogen van
de stichting komt voort uit giften en legaten.
In 1991/1992 heeft Bureau Berenschot onderzoek verricht, dat leidde tot
herformulering van de criteria voor het toewijzingsbeleid. Niettemin blijft
behoefte bestaan aan periodieke aanscherping, niet alleen omdat aanvragen voor
subsidie vaak in het grensgebied van de vastgestelde criteria liggen, maar ook
omdat de jeugdzorg voortdurend geconfronteerd wordt met wijzigingen in wet-
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en regelgeving, schaalvergroting en meer bedrijfsmatige exploitatie in een
veranderende sociaal-maatschappelijke omgeving.
Bestuur en Beheer
De bestuur van de Stichting JONG is vastgelegd in de statuten van de stichting.
De leden van het bestuur vertegenwoordigen verschillende disciplines en
kwaliteiten, nl. medisch, sociaal, juridisch, internationaal, bestuurlijk, financieel
en kennis op het gebied van onderwijs en jeugdzorg. De bestuurders van de
Stichting JONG ontvangen geen vacatiegelden, alleen een vergoeding van reisen verblijfskosten i.v.m. bestuursvergaderingen of andere activiteiten voor de
Stichting.
Financiële middelen
De Stichting verwerft middelen door verstandig vermogensbeheer en door de
vermelding in overzichten van instellingen voor goede doelen ter verkrijging van
giften en legaten.
De opbrengst van de effectenportefeuille, rentebaten en giften worden, na aftrek
van de administratie-, secretariaats- en bestuurskosten, besteed aan subsidies
conform het vastgestelde giftenbeleid.
Het vermogensbeheer is ondergebracht bij Triodos Bank in Zeist. Het beheer is
gericht op een verantwoord en optimaal rendement met handhaving van het
vermogen, waardoor uit de inkomsten van beleggingen of andere activiteiten van
de stichting de doelstelling van de stichting kan worden gerealiseerd.
ANBI
Stichting Jong heeft de ANBI-status en is daarmee vrijgesteld van belasting. Een
ANBI is een algemeen nut beogende instelling, die zich nagenoeg geheel inzet
voor het algemeen belang.
Administratie
De administratie van Stichting JONG wordt gevoerd door Huting Belastingadvies
& Administratie in Veenendaal. De door het administratiekantoor opgemaakte
jaarrekening wordt gecontroleerd door Borghhaeve Accountants te Wageningen.
WERKTERREIN
Financiële ondersteuning
Op de website van de Stichting JONG (www.stichting-jong.nl) staat dat de
stichting er is voor de financiële ondersteuning binnen de jeugdzorg waarin niet
door een bevoegde overheid wordt voorzien. Doel van deze zorg is het bereiken
van een goed evenwicht tussen de lichamelijke, geestelijke en sociale
gesteldheid van jongeren, waarbij wordt aangesloten bij de Unicef-definitie van
gezondheid. Als dit evenwicht kan worden verbeterd met de financiële steun, dan
kan de Stichting JONG bijspringen.
Doelgroep
Het toewijzingsbeleid van de Stichting JONG richt zich op instellingen met
projecten en activiteiten gericht op jongeren van 0-19 jaar in de
jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en speciaal onderwijs, waar geen reguliere
financiering voor beschikbaar is.
Ook projecten t.b.v. de inburgering van jonge vluchtelingen en nieuwkomers
komen in aanmerking.
3

Daarnaast steunt de Stichting JONG projecten gericht op jeugdigen in
ontwikkelingslanden.
Soorten organisaties en projecten
In beginsel worden alleen aanvragen van Nederlandse
stichtingen/rechtspersonen met een formele status in behandeling genomen. Dit
geldt ook voor aanvragen voor projecten in ontwikkelingslanden. Incidenteel kan
hiervan worden afgeweken.
Bij de uitvoering wordt continuïteit, organisatievermogen, integriteit,
professionaliteit en kwaliteit verondersteld.
Stichting JONG steunt incidentele, projectgerichte activiteiten maar geeft geen
structurele subsidies. De subsidie van de Stichting JONG zal nooit de volledige
projectkosten betreffen maar daar slechts een bijdrage in zijn.
Vooral die projecten hebben de voorkeur die gericht zijn op de inrichting van
binnen- of buitenruimten, de aanschaf van (les)materialen, toestellen,
instrumenten voor sport, spel, onderwijs, audiovisuele apparatuur, computers,
activiteiten gericht op jongeren met een bijzondere beperking, sociale of
cognitieve achterstanden, behoeften of achtergronden.
Het kunnen projecten zijn van bijvoorbeeld klinieken, kinderafdelingen in
ziekenhuizen, instellingen voor jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg en jeugd GGZ,
gezinshuizen, kindercentra, revalidatie, enz.
Stichting JONG wil graag innovatie aanmoedigen en kan op dit gebied ook zelf
projecten voor subsidie in aanmerking brengen.
Voor ontwikkelingslanden gelden dezelfde oogmerken, aangevuld met projecten
op het terrein van voorlichting, gezondheidszorg, sanitatie, onderwijs, sport en
spel.
Geen subsidie
Uitgesloten van steun door de Stichting JONG zijn projecten die gericht zijn op:
• Versterking en verspreiding van religieuze en/of politieke overtuigingen.
• Voorzieningen voor een zeer klein aantal jongeren.
• Het ontwikkelen en verspreiden van specifiek maar ongevraagd
voorlichtingsmateriaal voor scholen en voorlichtingsprojecten die worden
uitgevoerd door ervaringsdeskundigen (bijv. ex-verslaafden, obesitas),
- met uitzondering van gerichte preventieprojecten in
ontwikkelingslanden, bijv. aids, ebola, malaria, tandzorg, sanitatie,
enz.
• Het organiseren van feesten, uitstapjes, vakanties, kampen, jubilea,
realiseren van ‘dromen’, enz.
• Regulier onderzoek, methodiekontwikkeling, therapie-ontwikkeling,
medisch research, planontwikkeling, symposia en conferenties.
• De vergoeding van structurele exploitatiekosten.
• Financiering van management en coördinatie, stagevergoeding en
persoonlijke begeleiding.
• Uitvoering in een ontwikkelingsland zonder uitzicht op voortzetting of het
realiseren van volgende fasen.
• Het inzamelen en verzenden van tweedehands goederen uit Nederland
naar ontwikkelingslanden. Stichting JONG stimuleert bij voorkeur de lokale
markten van goederen en producten.
In principe worden projecten, ingediend door instellingen die zelf subsidies
verlenen, niet gehonoreerd.
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WERKWIJZE
Aanvragen
Een bij de Stichting JONG ingediende subsidieaanvraag dient te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- De aanvraag wordt ingediend middels het volledig invullen van het digitale
aanvraagformulier, te vinden op de website.
- Naast het aanvraagformulier dient digitaal het projectvoorstel,
de projectbegroting, de statuten, de anbiverklaring en de inschrijving bij
de Kamer van Koophandel te worden aangeleverd.
Toekenningen
De Stichting JONG kent vier mogelijkheden waarop de bijdrage aan een project
kan worden toegekend, nl.
• Er wordt éénmalig een bedrag van € 5.000,-- tot € 10.000 toegekend.
• Er wordt maximaal twee keer een bedrag van € 3000,--/€ 4.000,-toegekend.
• Er kan maximaal drie keer een bedrag van € 1.000,-- worden
toegekend.
De aanvrager kan bij de Stichting JONG een goed onderbouwd eigen verzoek
indienen.
Het bestuur van de Stichting JONG kan ook zelf naar projecten zoeken en die
aandragen voor subsidie.
Uitbetaling
Tot uitbetaling van toegekende subsidies wordt overgegaan na het overleggen
van definitieve facturen het project betreffend en het subsidiebedrag dekkend.
Indien de kosten lager uitvallen of uit andere bronnen (gedeeltelijke)
financiering is verkregen, wordt het toegezegde subsidiebedrag daarmee in
mindering gebracht.
Bestuur op 1 januari 2022
De heer mr. H.B.W. Beekman, Amsterdam
Mevrouw M. van Bommel, Utrecht
De heer drs. M. Faas (voorzitter), Ede
Mevrouw drs. L. Haakshorst, Amsterdam
Mevrouw prof. dr. M.V. de Jonge, Utrecht
De heer J.C. Lankhuijzen RA (penningmeester), Ede
Mevrouw H.C.J.M. Winkel-Doesburg(stafmedewerker secretariaat), Bilthoven
(Vastgesteld op 14 februari 2022, Bilthoven/Ede.)
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