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GEEF KINDEREN IN UW GEMEENTE KANSEN
Nederland is één van de meest welvarende landen ter
wereld. Toch groeien ruim 425.000 kinderen op in een gezin dat
moet rondkomen van een bestaansminimum. Waar thuis geen
geld is om mee te doen aan sport- en culturele activiteiten. Deze
kinderen lopen hierdoor allerlei kansen mis die voor hun
klasgenoten vanzelfsprekend zijn. Door te sporten of creatief
bezig te zijn ontwikkelt een kind zich beter en vermindert de
kans op sociale uitsluiting. Dat is niet alleen belangrijk voor de
ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het
gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving!

“Elk talent telt!”
Peter van den Terp,
voormalig wethouder Steenwijk

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds helpen deze
kinderen. Wij bieden kinderen tot 18 jaar, die om financiële
redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging of
kunstinstelling, sport- en cultuurkansen. Voor deze kinderen
wordt de contributie of het lesgeld betaald, rechtstreeks aan de
sportclub of culturele instelling. Via stedelijke en provinciale
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds stichtingen worden
inmiddels bijna 50.000 kinderen door het hele land bereikt! Dit
mede dankzij de inzet van honderden vrijwilligers en een
beperkt aantal professionele krachten.

“Sport en Cultuur zijn essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Het is onverteerbaar
dat er kinderen zijn die niet kunnen sporten of
muziek- of balletles kunnen volgen omdat er
geen geld is. Daarom zijn de fondsen zo mooi,
het geld wordt maar besteed aan één doel:
sport of cultuur voor deze kinderen.”
Janita Tabak, wethouder Kampen

Kinderen die meedoen aan sport en cultuur:
• Ontwikkelen zich sociaal en mentaal
• Verbeteren hun motoriek
• Zitten lekkerder in hun vel en hebben meer energie
• Maken nieuwe vrienden
• Krijgen meer zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen
• Presteren beter op school

“Armoede gaat in je hoofd zitten. Het bepaalt
hoe je naar de werkelijkheid kijkt. Ons grootste
kapitaal is onze kinderen. Over twintig jaar zijn
zij de nieuwe generatie. Gebrek aan toekomstperspectief is fnuikend. We moeten zorgen dat
kinderen nu de kans krijgen zich te ontwikkelen.”
Marc Dullaert, Kinderombudsman

SAMEN NAAR EEN GROTER BEREIK
Voor iedere gemeente is de armoedebestrijding onder kinderen
een grote uitdaging. Er zijn vele goede lokale initiatieven maar
toch worden nog lang niet alle kinderen bereikt. Ook verschilt
de aanpak door het hele land waardoor kinderen niet overal
gebruik kunnen maken van dezelfde voorzieningen.
U staat als gemeente het meest dichtbij de mensen, heeft zicht
op de lokale situatie en kent u de sociale kaart en potentiële
samenwerkingspartners in het private domein.
Desondanks leven er vragen bij gemeenten en wellicht ook bij
uw gemeente: welke voorzieningen stellen we voor de groep
kinderen in armoede beschikbaar? Hoe bereiken we de groep
kinderen waar het om gaat en vooral ook: hoe organiseren en
financieren we dit in een tijd van bezuinigingen?

Eén van de essentiële maatregelen om tweedeling te
voorkomen is het realiseren dat ook de groeiende groep
kinderen uit minimagezinnen overal kan meedoen aan sport of
cultuur! Veel gemeenten en provincies werken daarom samen
met het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.

DE VOORDELEN VAN SAMENWERKING
Het Jeugdsportfonds enJeugdcultuurfonds nemen u werk
uit handen en:
• bereiken veel kinderen in uw gemeente via onze
intermediairs, professionals uit het onderwijs,
schuldhulpverlening, jeugdzorg, wijkteams en vrijwilligers
van diverse stichtingen;
• verkrijgen extra middelen vanuit het bedrijfsleven,
particulieren en vermogensfondsen;
• regelen binnen drie weken het lidmaatschap van de
sportvereniging of culturele instelling;
• zijn laagdrempelig en bieden maatwerk;
• helpen ook kinderen die niet onder de sociale dienst vallen
maar waar thuis minder te besteden is dan het sociaal
minimum;
• doen de administratieve verwerking van de aanvragen en
rapportages in een digitaal systeem;
• werken in de gemeente samen met lokale partners en veel
vrijwilligers.

WERKWIJZE

Kind wil sporten of aan
cultuur doen

“Ik ben als maatschappelijk werker vooral
bezig met het vinden van oplossingen voor
multi-problem gezinnen. Dat is soms best
zwaar. Het is dan fijn om op een simpele manier
iets positiefs voor een gezin te kunnen doen.
Zorgen dat een kind op voetbal of ballet kan
bijvoorbeeld.”
Marieke de Groot, intermediair

Intermediair dient
online aanvraag in

SPORT

e 250

De aanvraag wordt
beoordeeld

PER KIND PER JAAR

CULTUUR

Na akkoord melden ouders/
verzorgers het kind aan
bij sport/cultuurinstelling

e 450

PER KIND PER JAAR

Kind kan 1 jaar sporten of aan cultuur doen

ADMINISTRATIEKOSTEN
PER AANVRAAG € 25

FACTS & FIGURES
• In 2014 konden 38.574 kinderen dankzij het Jeugdsportfonds sporten en 4.979 kinderen
zich dankzij het Jeugdcultuurfonds creatief ontwikkelen.
• Om één kind een jaar te laten sporten is € 250 nodig, voor cultuur maximaal € 450.
• Landelijk netwerk met stedelijke en provinciale fondsen en een klein landelijk
ondersteunend bureau.
• Samenwerking met > 200 gemeenten.
• CBF Keur, ANBI status, voldoen aan de eisen van good governance.
• Ondersteuning en breed draagvlak vanuit de landelijke overheid (SZW, VWS, OCW).
• Aansprekende ambassadeurs.

“We moeten ons inzetten om te voorkomen dat
kinderen de armoede van hun ouders erven.”
Roelof Bos, wethouder gemeente Dantumadiel /
gemeente Kollumerland

Hoe werken we samen?
• Uw gemeente maakt samen met het Jeugdsportfonds
en/of Jeugdcultuurfonds afspraken over de samenwerking en de subsidiebijdrage vanuit uw gemeente:
Voor het aantal kinderen: sport per jaar x € 250 en
cultuur per jaar x € 450 (inclusief lesgeld, attributen en
administratiekosten ad € 25). Voor een aantal essentiële
activiteiten en coördinatie zoals: werving en
ondersteuning intermediairs, communicatie & PR,
samenwerking rond lokale evenementen t.b.v.
fondsenwerving.
• Desgewenst maakt u ook afspraken over de
doelstellingen van de fondsen over eigen
fondsenwerving/private middelen bovenop de subsidie
bijdrage van uw gemeente.
• Er zijn voorbeeldovereenkomsten beschikbaar voor
gemeenten.
NB. Ook als uw gemeente al een eigen regeling heeft voor kinderen in
minima gezinnen, kunt u met ons samenwerken.

HET LANDELIJK BUREAU DRAAGT BIJ DOOR:
• Ondersteuning, advies en faciliteren aan de stedelijke en
provinciale stichtingen (zoals een website, aanvraag- en
registratiesysteem, statuten, handboek met praktische en
inspirerende voorbeelden en communicatie en
promotiemateriaal).
• Financiële bijdrage aan de stedelijke en provinciale
stichtingen (mogelijke startbijdrage vanuit de Rabobank
Foundation en jaarlijkse bijdrage uit landelijke
fondsenwerving).
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