
4.  Kind kan 1 jaar aan  
sportieve activiteiten 
deelnemen

Het Jeugdfonds Sport Breda 
betaalt de contributie en de 
attributen rechtstreeks aan 
de aanbieder/winkel. 

werkwijze

FEITEN EN
2018CIJFERS
BREDA

111
5641

2

3

top 3
activi-
teiten

Kickboksen

Voetbal

Gymnastiek/turnen 87

over de organisatie

Het Jeugdfonds Sport Breda geeft sportkansen aan kinderen 
en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te 
worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het 
Jeugdfonds Sport Breda de contributie en de sportattributen. 
Sport helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te 
ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst 
van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de 
hele samenleving.

*  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. 
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Intermediairs 
samen met het 
Jeugdfonds 
Sport Breda*

per kind per 
jaar voor 
contributie

per kind per 
jaar voor 
attributen

In 2019 streven we ernaar 
om 1150 kinderen te laten 
sporten en 1250 kinderen 
zwemles voor het A, B, C  
diploma te laten volgen.

1 op 9 kinderen onder de 
armoedegrens

184.177 31.052 3.205

Inwoners 
gemeente Breda

31%

1.  Kind wil op sporten

2.  Intermediair of ouder  
met een BredaPas 
dient aanvraag in

3.  Na akkoord melden  
ouders het kind aan  
bij sportaanbieder

69%

kinderen sport 
en zwemles

65 % van de  
beoogde doelgroep

aantal goedgekeurde
aanvragen in 2018

In 2018 bedraagt de overhead 12% van 
de totale lasten. Dit betekent dat 88% van 
alle uitgaven direct ten goede komt aan 
onze kinderen. De gemiddelde bijdrage 
per kind per jaar is €240,- voor sport-
contributie en attributen.

€240,-
Gemiddelde  
bijdrage per 
kind per jaar

Overhead

Bredase kinderen 
van 4-18 jaar

Bredase kinderen 
van 4-18 jaar in 
armoede

1998 =



Gehele jaar
Jelle’s Army
Iedere thuiswed-
strijd van NAC 
hebben we 40 
kaarten voor 
Jelle’s corner’.
Zo kunnen we 
kinderen van het 

Jeugdfonds Sport Breda (Jelle’s Army) de 
kans bieden de wedstrijd bij te wonen. Een 
superkans waar met veel enthousiasme en 
dankbaarheid gebruik van wordt 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
Sponsor-
loop De  
Griffioen
Basisschool De 
Griffioen in Prin-

senbeek heeft in april met de hele school 
een sponsorloop gehouden met ons 
fonds als goed doel. Hierbij is maar liefst 
€11.642,39 in totaal opgehaald! Hiervan 
kunnen we een hele klas laten deelnemen 
aan sport of cultuur.
Foto: De Griffioen

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 Sport 
Breda is er €260,16 
opgehaald. 

Mei
Ladies’  
Circle 64 De 
Baronessen
De dames van 
Ladies’ Circle 64 De 

Baronessen hebben in mei een ‘Bingo Be-
nefiet’ georganiseerd voor het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur Breda. Hierdoor hebben zij 
samen met sponsoren en bezoekers een 
cheque ter waarde van €4.385,- aan ons 
kunnen overhandigen.

November
5-jarig jubileum
2013 was het jaar dat we startten met het 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 
Breda. In november 
2018 was dit alweer 
5 jaar geleden. Ie-
dereen die ons ooit 
heeft gesteund of 
nog altijd doet, har-
telijk bedankt! We 
hopen nog heel lang door te mogen gaan.

December
Interview  
Darwish
Om ons bereik te ver-
groten, interviewt Zorg 
voor elkaar Breda af 
en toe iemand die bij 

de fondsen betrokken is. In december werd 
familie Darwish geïnterviewd. Zij vertelden 
over hun gezin en wat voor moois het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda hen al 
heeft gebracht. 

Donatie SVZ
Op 19 en 20 de-
cember organiseer-
de SVZ een 24-uurs 
loopevenement.  
De medewerkers 
van het bedrijf wisselden elkaar gedurende 
24 uur af op een loopband, waarbij ze per 
gelopen kilometer €10,- aan ons doneer-
den. In totaal is er €2.783,92 opgehaald!

Juni
Decathlon Colour Workout
Decathlon Breda organiseerde op 2 juni de 
Colour Workout. Cynthia van Winden van 
24fitcamp Breda verzorgde een workout 
waarbij iedereen werd bestoven met 
poeder in alle kleuren. De opbrengst van 
de workout ging naar Stichting Paul en het 
Jeugdfonds Sport Breda. Natuurlijk hebben 
we zelf ook meegetraind. 

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
Cartoon Samen voor NAC
Tijdens de Open 
Dag van NAC Breda 
waren wij ook weer 
van de partij. Als 
bedankje voor onze 
samenwerking 
met Samen voor NAC hebben we ze een 
toffe cartoon gegeven. Natuurlijk gaat de 
samenwerking in 2019 verder!

Nieuwe huisstijl
De wereld verandert snel 
en ook wij moeten bij de 
tijd blijven. Daarom heeft 
onze huisstijl een opfris-
beurt gekregen en is de 
naam van het Jeugdsport-

fonds en Jeugdcultuurfonds Breda veran-
derd naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Breda.

Oktober
Opbrengst 
NAC Jeugd-
opleiding
De deelnemers van 
de NAC Jeugdop-
leiding renden mee 
tijdens de Singelloop. Dit deden ze om 
geld op te halen voor hun voetbalkamp en 
het Jeugdfond Sport Breda. We mochten 
een fraai  bedrag van €2.750,- in ontvangst 
nemen van de voetballers, waarmee we 
een heel elftal kunnen laten sporten.
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AMBASSADEURS

BESTUUR

PARTNERS

Jelle ten 
Rouwelaar

Tessa ter SluisMarije van  
der Mast

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


