
4.  Kind kan 1 jaar aan  
culturele activiteiten 
deelnemen

Het Jeugdfonds Cultuur 
Breda betaalt het lesgeld 
en de attributen recht-
streeks aan de aanbieder/
winkel. 
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top 3
activi-
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Piano/keyboard

Dansen

Gitaar 24

over de organisatie

Kinderen die dansen, zingen, muziek maken, toneelspelen of 
tekenen, zitten lekker in hun vel. En als je lekker in je vel zit, doe 
je het beter op school, thuis en op straat. Dankzij de lessen 
leren kinderen samenwerken en luisteren. Daarnaast verbetert 
het concentratievermogen en zelfvertrouwen. Meedoen is be-
langrijk. Het Jeugdfonds Cultuur Breda helpt.

*  Onze intermediairs zijn werkzaam bij Stichting Leergeld, Centrum voor Jeugd  
en Gezin, sociale wijkteams, op school en in de gezondheidszorg, jeugdzorg, 
schuldhulpverlening en in het maatschappelijk werk. 

In 2018 bedraagt de overhead slechts 
20% van de totale lasten. Dit betekent dat  
80% van alle uitgaven direct ten goede 
komt aan onze kinderen. De gemiddelde 
bijdrage per kind per jaar is €310,-.
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Intermediairs 
samen met het 
Jeugdfonds 
Sport Breda*
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In 2019 streven we ernaar  
om 350 kinderen te laten  
deelnemen aan een  
culturele activiteit.

Overhead
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1.  Kind wil op kunst-  
of cultuurles

2.  Intermediair of ouder  
met een BredaPas 
dient aanvraag in

3.  Na akkoord melden  
ouders het kind aan  
bij cultuuraanbieder

Bredase kinderen 
van 4-18 jaar

Bredase kinderen 
van 4-18 jaar in 
armoede

288



Januari 
Concert Wibi Soerjadi –  
Rotary Mark en Aa
Rotary Club Breda Mark en Aa had voor 
het concert van Wibi Soerjadi in het  
Chassé Theater speciale arrangementen 
gemaakt waar-
van de opbrengst 
naar Jeugdfonds 
Cultuur Breda 
ging. Dit werd 
nog aangevuld 
door NSGK voor 
het gehandicapte kind. We kregen een 
cheque met een prachtig bedrag overhan-
digd van de voorzitter van de Rotaryclub in 
het bijzijn van wethouder Marianne de Bie.

Kindercultuurnacht
burgemeester
Ook dit jaar 
mochten we 
weer plaats 
nemen in de 
jury van de 
Kindercultuur-
nachtburger-
meester. Na 
het beoordelen 
en bespreken van de Manifesten werd 
tijdens de Cultuurnacht in het bijzijn van de 
burgemeester en wethouder na een kort 
beraad de nieuwe Kindercultuurnachtbur-
gemeester Kiek bekend gemaakt. 

Maart
Animatievideo
Om onze werkwijze te verduidelijken aan 
de doelgroep is er in het voorjaar een 
animatievideo gemaakt. Studenten van 
het Grafisch Lyceum in Utrecht hebben dit 
gedaan als schoolproject. 

April
Rabo Clubkas Campagne
In april startte de 
Rabo Clubkas Cam-
pagne en natuurlijk 
deden wij hier met 
beide fondsen weer 
aan mee. Voor het 
Jeugdfonds Cultuur 
Breda is er €176,75 
opgehaald. 

September
Minibarst
Zoals ieder jaar vond ook in 2018 Breda 
Barst plaats. Minibarst was er voor de 
kinderen, met een programma vol leuke 
sportieve en culturele activiteiten. Ook wij 
waren van de partij met een knutselhoek. 
Kinderen konden hier aan de slag met o.a. 
de opdracht: hoe ziet Breda eruit als ieder-
een aan Sport of Cultuur kan doen.” 

November
5jarig 
jubileum
2013 was 
het jaar dat 
we startten 
met het 
Jeugdsport-
fonds en 
Jeugdcul-
tuurfonds Breda. In november 2018 was 
dit alweer 5 jaar geleden. Iedereen die 
ons ooit heeft gesteund of nog altijd doet, 
hartelijk bedankt! We hopen nog heel lang 
door te mogen gaan.

Interview Zorg voor elkaar 
Breda
Om ons bereik te vergroten, interviewt Zorg 
voor elkaar Breda af en toe iemand die bij 
de fondsen betrokken is. In november werd 
Sabrina Elias, de moeder van Bas Elias, 

geïnterviewd. Zij 
vertelde over het 
pianotalent van 
Bas en wat dit 
voor moois heeft 
gebracht. 

 
December
Tweede editie The Floor  
is Yours
In november gingen 
de lessen van de 
tweede editie van 
The Floor is Yours 
van start. Na een 
Bredase battle waar-
bij het team van de 
Tweesprong zich de winnaar mocht noe-
men, gingen we met alle Bredase teams 
naar de landelijke battle in Utrecht. Na flink 
zweten kwam het team van de Fontein uit 
Breda als de grote winnaar uit de bus.  
Wat waren zij, hun ouders en begeleiders 
en wij trots! 

Mei
Ladies’ Circle 64  
De Baronessen
De dames van Ladies’ Circle 64 De Baro-
nessen hebben in mei een ‘Bingo Benefiet’ 
georganiseerd 
voor het Jeugd-
fonds Sport & 
Cultuur Breda. 
Hierdoor hebben 
zij samen met 
sponsoren en 
bezoekers een 
cheque ter waarde van €4.385,- aan ons 
kunnen overhandigen.

Open Dag Nieuwe Veste
We zijn als fonds nauw verbonden met 
een van de grootste cultuuraanbieders in 
Breda: Nieuwe Veste. Op 27 mei hielden zij 
een Open Dag en stonden wij er met een 
informatiestand. 

Juni
Eerste editie The Floor  
is Yours 
Op 10 juni 
was het 
zo ver: de 
City vs. City 
Battle van 
The Floor is 
Yours. Een 
landelijk 
project van het Jeugdfonds Cultuur in 
samenwerking met lokale dansscholen. 
Kinderen konden gratis kennismaken met 
breakdance in 10 lessen.

Juli
Brakken
festival
In de zomervakan-
tie vond het jaar-
lijkse Brakkenfes-
tival weer plaats. 
Kinderen konden 

hier van alles doen, van koekjes bakken 
tot trampolinespringen. Bij ons konden de 
kinderen hun creativiteit de vrije loop laten 
in de knutselhoek.

Augustus
Nieuwe huisstijl
De wereld verandert snel 
en ook wij moeten bij 
de tijd blijven. Daarom 
heeft onze huisstijl een 
opfrisbeurt gekregen 
en is de naam van het 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 
Breda veranderd naar het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur Breda. 

Voorzitter: Annemarie Onsman
Secretaris: Thea Kremers
Penningmeester: Jan-Hein van der Veeken
Fondsenwerving: Hans de Jongh
Communicatie: Ruud van den Boogaart

Alg .bestuurslid: Erwin Rasenberg
Alg. bestuurslid:   Marjolein Schooleman 
(tevens vz Jeugdfonds Sport Breda)
Coordinator: Hanneke van den Boom

PARTNERSBESTUUR

Ook hebben we donaties  
mogen ontvangen via  
parti culieren, de tegelactie  
en vermogensfondsen.


