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4. Kind kan 1 jaar
aan culturele activiteiten
deelnemen

1. Kind wil op les
2. Intermediair dient
online aanvraag in
3. Na akkoord melden
ouders het kind aan bij
cultuuraanbieder

Het Jeugdfonds Cultuur Breda
betaalt het lesgeld en/of de
attributen rechtstreeks aan de
cultuur aanbieder/winkel.
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214

aantal goedgekeurde
aanvragen in 2017

400+

€450

Intermediairs samen
met het Jeugdfonds
Sport Breda*

Per kind per jaar
(waarvan €25 voor
administratiekosten)

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

werkwijze

173.300

Piano

2017

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 belangrijk. Van hiphop tot harp: het Jeugdfonds Cultuur Breda
helpt.
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Street
dance
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186 MEISJES

77 JONGENS

71%

1

32.000
Kinderen van
4-18 jaar

verdeling inkomsten
12,60%
87,40%

Kinderen van
4-18 jaar in
armoede

Subsidie

overhead

kinderen onder de
armoedegrens
3095

Eigen middelen

In 2017 bedraagt de overhead slechts
4% van de totale lasten. Met andere
woorden 96% van alle uitgaven in
2017 komt direct ten goede aan onze
kinderen. De gemiddelde bijdrage per
kind in 2017 is 312 euro.

In 2018 streven
we ernaar 350
kinderen te bereiken.

Januari
Kindercultuurnacht
Tijdens de Kindercultuurnacht waren
we jurylid bij de verkiezing van de
Kindercultuurnacht Burgemeester. Kim van
KBS John F. Kennedy mocht de titel
in ontvangst nemen!
Januari
December
Tapes
December Tapes heeft ons verrast door
de opbrengst van vorig jaar te overtreffen.
We hebben maar liefst op 3450 euro in
ontvangst mogen nemen!

Maart
Tegelvriend
We maken onze nieuwe vriendenactie
bekend. Organisaties kunnen met hun
vriendschap er voor zorgen dat er zeker 3
kinderen per jaar kunnen deelnemen aan
culturele activiteiten.
Mei
Kunst maken
Van Kunstenaar Paul
van Osch kregen wij
een mooi verslag
over zijn lessen met
een leerling, die een
leerling via het Jeugdfonds Cultuur Breda
bij hem heeft gevolgd.
Mei
Koningsspelen
Breda
Tijdens de Koningsspelen 2017 hebben alle
scholen een lespakket van onze mascottes
Spot en Tuura ontvangen. Met zelfs een
eigen lied gemaakt door de band “There
There” en zangeres Aline Hilderink. Met de
opdrachten konden prijzen worden gewonnen
van Decathlon Breda en het opnemen van
het lied bij Studio A-Broad.
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Mei

Rabobank Clubkas Campagne

Ook dit jaar mochten we een mooie cheque
van de Rabobank ClubKasCampagne
Breda in ontvangst nemen.
Mei
Bredase Raad van Kinderen
We mochten met de Bredase Raad van
Kinderen in gesprek over kinderen
in armoede tijdens een bezoek van
Prinses Laurentien en staatssecretaris
Jetta Klijnsma.
Juni
Stilte Festival
In juni 2017 was het
vierde Internationaal
Stiltefestival. Er was
een benefietvoorstelling voor ons
fonds en men kon
met de actie ‘Geef
me de vijf!’ kaarten
doneren voor kinderen
van ons fonds.
Juni
Stoepkrijten
Samen met Avontura
Breda organiseerden we een leuke speelen stoepkrijtmiddag waarbij kinderen
konden meedoen aan de ‘Ontwerp je dier’
wedstrijd van het Jeugdfonds Cultuur.
September
Cor Bakker
Tijdens de Theatershow ‘Juicy Jazz Surprise’
in het Chassé Theater in Breda heeft Cor
Bakker kennis gemaakt met Jeugdfonds
Cultuur Breda. Hij bleek een waardig
ambassadeur. Daarom heeft hij speciaal
voor ons fonds een boodschap ingesproken.

Oktober
Spot en Tuura
Spot en Tuura kregen een sneak preview
van hun eigen filmpjes gemaakt door studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht.
November
Nationaal
Schoolontbijt
Het Jeugdfonds
Cultuur was het goede
doel van het 15e
Nationaal Schoolontbijt!
Op het stadskantoor
ontbeten de
leerlingen van het
Berkenhofcollege
samen met de Burgermeester, wethouder
Miriam Haagh en het
Jeugdfonds Cultuur
Breda.
December
Résidence de Beauté Evelien
Tijdens de opening van Résidence de
Beauté Evelien in Ulvenhout hebben de
V.I.P. gasten maar liefst 250 euro
gedoneerd voor ons fonds!

December
DJ Dannic
DJ Dannic heeft een workshop gegeven
speciaal voor kinderen van het Jeugdfonds Cultuur Breda. Dannic, een wereldberoemde DJ uit Breda, liet de kinderen
en jongeren zien wat een DJ doet en gaf
de deelnemers allerlei tips en tricks. Een
uitgelezen kans om te laten zien dat toffe
DJ-lessen ook onder ‘cultuur’ vallen!

AMBASSADEURS

DJ Joshua

PARTNERS

DJ Suyano

