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Het jaar 2018 heeft voor de Stichtingen Jeugdfonds Sport/Cultuur veel veranderingen gekend. De fusie van de beide stichtingen is ook voor Haarlem geëffectueerd. In samenwerking met het landelijk bureau hebben we een nieuwe naam en huisstijl. Ook hebben wij een eigen kantoorplek kunnen betrekken.
Gedurende dit jaar hebben we, op de secretaris na, een geheel nieuw bestuur samengesteld dat met enthousiasme, in samenwerking met coördinator
Grace Dias en haar team van vrijwilligsters, gewerkt heeft aan voortzetting van de afgesproken activiteiten alsmede het in gang zetten van nieuwe plannen.
Naast het, door rooster van aftreden, vertrekken van bestuursleden hebben we ook afscheid moeten nemen van onze voorzitter Teun de Mon. Hij
was door ziekte genoodzaakt zijn werk als voorzitter neer te leggen. Het Jeugdfonds heeft veel aan hem te danken en gaat in zijn lijn verder.
Het doel van het Jeugdfonds blijft onveranderd: we zetten ons in om kinderen en jongeren uit armere gezinnen de kans te geven mee te doen aan
sport en/of culturele activiteiten. In Haarlem/Zandvoort is de grootste doelgroep kinderen in het bezit van een Haarlem/Zandvoort pas (in 2018 115%
van de bijstandsnorm). De werkwijze met intermediairs uit onderwijs, zorg en welzijn, (schuld) hulpverlening en Leergeld, blijft een belangrijke rol vervullen in het aanmelden van kinderen. Zij doen de aanvragen omdat zij betrokken zijn bij de kinderen en het best de (financiele) thuissituatie kennen
of kunnen beoordelen. Zonder hen en medewerking van clubs, verenigingen en winkeliers kunnen wij kinderen niet helpen. Wij zijn hen dankbaar.
In 2018 is er ingezet op versteviging van samenwerking met partners. Met hen kunnen we landelijke projecten, zoals breakdance programma The
Floor Is Yours, naar Haarlem halen en lokaal projecten opstarten. Zo hebben we in het cultuurjaar ism de vier grote podia in Haarlem het initiatief
genomen om kinderen uit onze doelgroep cultuurvoorstellingen te laten bezoeken of aan workshops te laten deelnemen. Tevens zijn wij het jaar
2018 gestart met een landelijk unieke samenwerking: het Jeugdfonds en de Stichting Leergeld Haarlem/Zandvoort plaatsten wij onder één bestuur.
Wij werken op een nauwkeurige en zorgvuldige manier samen om alle kinderen te laten meedoen! Wat uiteindelijk resulteert in SAM&: het landelijke
samenwerkingsverband van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Leergeld, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job.
Graag wil ik op deze plaats de Gemeente Haarlem/Zandvoort alsmede onze sponsoren noemen die ons
dit jaar weer financieel hebben bijgestaan in het verwezenlijken van onze doelen! Vanuit onze expertise
willen en kunnen we blijven inzetten in de lokale aanpak van kinderen in armoede.
Marijke Lodeweegs, voorzitter

+

+ Nationaal Fonds Kinderhulp
+ Stichting Jarige Job
=

Inleiding
Het samengaan van de sport en cultuur fondsen, ging gepaard met
een kleurrijke huisttijl, zoals zichtbaar in dit jaarverslag. Het nieuw
geformeerde bestuur en team is divers in expertise, leeftijd, gender
en culturele achtergrond, wat in de praktijk verschillende invalshoeken, ervaring en mooie synergie oplevert. Bij deze frisse start mocht
ik in april als coördinator voor Haarlem en Zandvoort instappen.
Het werd een jaar van samenwerken, stroomlijnen en faciliteren van
werkprocessen voor team én samenwerkingspartners, zoals intermediairs, clubs en verenigingen. Zij zijn onmisbaar bij wat wij voor
onze Jeugdfondskinderen willen bereiken. Zij zijn ook de partners in
de projecten die ik dit jaar initiëerde, die deels in 2019 worden uitgevoerd. Het zijn fijne projecten, omdat ze iets opleveren. Ons werk
is mooi, omdat kinderen er sterker en blijer van worden. En soms
sportief zelfs heel succesvol.
Je zult het lezen, veel plezier.
Grace Dias
Coördinator
Haarlem en Zandvoort

Dit jaarverslag is een uitgave van Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem
www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem
haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl
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JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR

Meedoen=Kansen, want kinderen:

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een particulier/privaat fonds dat voor
kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen het lesgeld en soms
ook attributen zoals sportkleding, dansschoenen of instrumentenhuur
betaalt. Ons lokale fonds opereert in samenwerking maar onafhankelijk van de landelijke organisatie.

• worden gezonder, blijer • sociaal, mentaal en fysiek sterker
• zitten beter in hun vel, hun zelfvertrouwen en zelfbeeld groeit
• presteren beter op school met beter concentratievermogen
• vinden afleiding van zorgen thuis en een uitlaatklep
• kunnen meedoen, erbij horen • bouwen een sociaal netwerk
• leren samenwerken, doorzetten • vergroten hun leefwereld

In Nederland groeit 1 op 9 kinderen op met structureel te weinig middelen, oftewel rond de armoedegrens. Dat betekent dat in Haarlem en
Zandvoort circa 4000 kinderen niet mee kunnen doen. Zij krijgen niet de
kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan
sport of cultuur 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 samenleving.

Hoe werken we?
Intermediairs doen de aanvragen: professionals dichtbij kind en gezin, zoals leerkracht, sociaal wijkteam, jeugdzorg of schuldhulpverlening. Ondanks dat ouders, clubs en verenigingen niet zelf aanvragen kunnen doen, is ieders rol bij het helpen van kinderen cruciaal.

Voor kinderen met een Haarlem- of Zandvoortpas of die aantoonbaar
tot onze doelgroepgroep behoren, betaalt het Jeugdfonds € 225,- per
jaar voor sport- en € 450,- voor cultuurlessen. De betaling gaat rechtstreeks naar de club, instelling of leverancier.
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| Interview

Carolien Wartena, ons bestuurslid juridische vraagstukken en fondsenwerving, hoorde begin 2018 dat
het Jeugdfonds Sport en Cultuur op zoek was naar een bestuurslid. “Ik had ervaring met goede doelen, maar nog niet in een bestuursfunctie. Het leek mij een mooie uitdaging. Tijdens het eerste gesprek
met de andere bestuursleden was er direct een klik. Zij vertelden met zo veel enthousiasme over de
doelstellingen en vrijwilligers van het Jeugdfonds, dat ik direct wist dat ik mij hiervoor wilde inzetten.”

Ik wist direct dat ik me hiervoor wilde inzetten
Carolien vertelt met trots over de doelstellingen van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en
waarom zij het heel belangrijk vindt dat kinderen bezig zijn met sport. “Ik heb als kind 12
jaar in teamverband gehockeyd. Twee keer per week trainen en op zaterdag wedstrijd,
in weer én wind. Naast het leren doorzetten en het gevoel van saamhorigheid, was het
heerlijk om mijn energie kwijt te raken. En, veel van de mensen die ik er ontmoette, kom
ik nu nog steeds tegen.”
Ook cultuurlessen gunt ze alle kinderen: “Vroeger zat ik jarenlang op toneelles en wat heb
ik daarvan genoten! Door verschillende typetjes te spelen, leerde ik mij te verplaatsen in
anderen. Ook heb ik - door die vroege podiumervaring - eerder vertrouwen gekregen om
te spreken in het openbaar.”
Dat het Jeugdfonds Sport en Cultuur kinderen uit minimagezinnen deze kansen ook kan
bieden, ondersteunt Carolien van harte. “Het is prachtig om te zien dat kinderen uit Haarlem en Zandvoort door onze organisatie kunnen breakdancen of voetballen. Een glimlach
van een kind tovert een glimlach op ieders gezicht. Daarom hoop ik dat het Jeugdfonds in
2019 nog meer kinderen kan bereiken, zodat alle kinderen kunnen meedoen!”
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| Interview

Lion (16): sporten is mijn alles
Lion was in 2013 een drukke, op school ook wel lastige, bijdehante
jongen. Zijn vrienden zochten iemand voor hun basketbalteam en
Lion deed mee. “Ik was niet direct goed of zo, maar mijn team werd
wel kampioen. Om mee te komen moest ik mijn best doen en laten
zien wat ik kon. En elke keer als ik mezelf goed vond, ging ik naar een
hoger team waarin ik me opnieuw moest bewijzen. 3 Jaar geleden
vroeg coach Dominic van Triple Threat me voor zijn team, dat heel
erg goed is. Dan ben je trots en je boekt progressie. Zo’n team neemt
je als het ware mee in hoe goed zij zijn”. Lion ontdekte dat dit hem
uitdaagde, dat hij graag heel hard werkt om een steeds betere basketballer te worden én dat basketbal zijn grote passie is.
Zijn leerkracht wlde dat
hij zijn energie zou richten op een sport. Dat is
gelukt. “Bij basketbal is
het gewoon dat je respect voor je coach en
anderen hebt. Ook heb
ik meer controle over
mijn emoties gekregen.
Ik word niet meer snel
boos en ik heb geleerd
om

rustig

te

Lion werd bij Triple Threat coach voor de kleintjes en in 2018 werd hij
toegelaten tot de Basketbal Academie. Hij traint bij beide. Op de Basketbal Academie bewijst hij zich niet alleen op het sportieve vlak. Hier
heerst discipline, met slechte cijfers mag je minder trainen. Omdat
er geen VMBO-T is, moest Lion overstappen naar de Havo. Het gaat
goed. Misschien dat hij zelfs nog VWO wil proberen. Vast staat in
ieder geval dat hij professioneel basketballer wil worden. Zijn ultieme
droom is te spelen in een Spaans of Amerikaans team, zoals zijn
held Steph Curry die MBA speelt hij de Golden State Warriors. Bij de
Basketbal Academie is er in ieder geval goede carrierebegeleiding.

blijven”.

Veel succes Lion!

Foto: Danny van der Putten

| Cijfers
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1636 GOEDGEKEURDE AANVRAGEN
SPORT 1358 = Haarlem 1237 + Zandvoort 120 + overige 1

Zandvoort

geslacht

aantal

Haarlem

leeftijd

CULTUUR 278 = Haarlem 222 + Zandvoort 51 + overige 5

Zandvoort

geslacht

aantal

Haarlem

leeftijd

INTERMEDIAIRS
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en ouders over hun kinderen
En het beoogde doel haar zelfvertrouwen te versterken gaat steeds beter,
hierdoor zijn de resultaten op school ook sterk verbeterd. - Fred, leerkracht
V. leert steeds meer om voor zichzelf op te komen. Hij kan en weet al veel
meer dan in het begin. Wat fijn dat het JFSC er is! - Monique
A. gaat nog heel vrolijk en blij elke week naar scouting!! - Ilse
D. sport nog en is actief als vrijwilliger bij de zwemclub geworden! - Kim
A. is goed bezig met volleybal. Heeft echt talent. Mede dank zij het Jeugdfonds is ze in september begonnen op het CIOS !!! Erg leuk! - Patricia
G. zit met heel erg veel plezier op voetbal.Het gaat niet altijd even goed met
hem, maar ouders geven aan dat hij bij voetbalt “straalt”!!. - Marije
D. zit met kinderen zonder beperking in de groep. Ze zit in badje twee en
vindt het heel leuk. Ik ben heel trots dat ze het zo goed doet! Ze is nog
speels, maar gaat er met veel plezier naar toe en gaat vooruit. - Moeder
Ik, en de kinderen, zijn zo blij met deze kans. Ze gaan met plezier elke week
sporten! - Moeder
W. volgt met veel plezier nog steeds de gitaarlessen. Hij verheugde zich er
erg op om na de vakantie weer te beginnen. Hij oefent goed op eigen gitaar, de leraar is zeer tevreden over hem. Hij heeft echt talent! - Wilma

ONZE INTERMEDIAIRS :

550+ personen
werkzaam bij
250 organisaties
komen uit het veld van onderwijs, gezondheids-,
en jeugdzorg, welzijn en schuldhulpverlening. Zij
kennen gezin en kind en verzorgen de aanvragen

| Project
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HELE JAAR ZWEMLES

is eindelijk bereikbaar
voor Zandvoortse
Jeugdfonds kinderen
Tot december 2018 konden minima kinderen in Zandvoort met de
maximale bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur slechts enkele maanden per jaar zwemles volgen. Hun ouders konden de eigen bijdrage voor meer lessen gewoonweg niet betalen. “Als ik moet
kiezen tussen zwemles en eten, is de keuze snel gemaakt”, zegt een
vader. Maar elk jaar opnieuw beginnen met zwemles is letterlijk water naar de zee dragen.

GEEN WATER
MEER NAAR DE
ZEE DRAGEN

Hoewel iedereen beseft dat zwemles voor Zandvoortse kinderen die immers aan zee wonen - noodzakelijk is, leek een oplossing lang
ver weg. In 2018 heeft het Jeugdfonds in nauwe samenwerking met
Centerparcs en Gemeente Zandvoort eindelijk een plan kunnen opstellen om de zwemlessen voor Jeugdfonds-kinderen tot een jaar te
verlengen. Voor een deel van de groep Jeugdfonds-kinderen met
een Zandvoort Pas is het per 2019 zelfs mogelijk geworden om dit
te doen zonder eigen bijdrage. Dat is een geweldige vooruitgang en
voor minima gezinnen een opluchting.
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POPULAIRE LESSEN
zwemles (diplomazwemmen)
voetbal
kickboxen
gymnastiek/turnen
zwemles (diploma SuperSpetters)
basketbal
judo

Overige Sport < 5

taekwondo
overig

Korfbal, waterpolo, volleybal, karate, jiu jitsu
freerunning, Thai boksen, tafeltennis, handbal
schaatsen, fitness, boksen, badminton, aikido

zwemsport
paardrijden
tennis
honkbal/softbal
hockey
overige vechtsporten
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aantal aanvragen

streetdance
algemene dansvorming
piano
klassiek ballet
gitaar (klassiek)

Overige Cultuur < 4

hiphop
tekenen
jazzdance

schilderen, keyboard, fanfare, toneel, saxofoon
beeldhouwen, Bollywood dance, orgel,
musical, harp, djembé, accordeon, overige

breakdance
zangles
jeugdtheater
viool
showdance
drums

0
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Achmed (16) is wereldkampioen
Toen de Tae Kwon Do school werd vervangen door Fight Club Haarlem, zei Achmed’s
moeder: “Ga nou maar, je kunt jezelf verdedigen, het is goed voor discipline en je bent
lekker bezig”. Maar de eerste keer verliep niet zo lekker en de 11-jarige Achmed wist niet
zeker of het wel wat voor hem was. Hij ging toch door en werd op zijn 13e Nederlands
Kampioen. Slechts 15 Jaar oud haalde hij in zijn klasse de Europese én Wereldtitel binnen.
Achmed (16) lacht trots en ook wat verlegen, terwijl hij desgevraagd vertelt over zijn
wedstrijden met soms 24-jarigen, over trainen met volwassen mannen die hem sterker
maken, over pijn en één knock out. Over zijn vrienden en meisjes die naar zijn gevechten
vragen, over hoe het best leuk is als kleine kinderen die hij mag trainen tegen hem opkijken. Over zijn vader die zijn grootste fan is en over zijn trainer Jamal die als een tweede
vader voor hem is. Achmed is geen opschepper. Hij is gewoon een leuke jongen.

Foto: Danny van der Putten

Achmed traint dagelijks bij Fightclub Haarlem,
waar nog 2 kampioenen worden opgeleid.
Voor een wedstrijd traint hij 2x per dag. Hij won
30 wedstrijden en verloor er 2. Hij won van een
man die al 130 wedstrijden had gevochten.
Discipline, respect, incasseringsvermogen en
mentale kracht uit de sport neemt hij mee in
zijn dagelijkse leven. Achmed heeft geen rolmodel. Hij is zichzelf, doet het op zijn eigen
manier, met zelfvertrouwen en door hard te
werken, want ‘hard work beats talent’. Winnen is mooi. Zijn ambitie is de beste te worden.

Hij voelt zich thuis in Schalkwijk, waar zijn familie en
vrienden wonen en waar, sinds hij twee keer in de
krant stond, veel mensen hem kennen. De krant hangt
ook achter het bureau van zijn schooldirecteur. Zij is
fan en helpt hem om sport en school te combineren,
want een diploma is ook belangrijk. Of ik kan vermelden dat hij alles heeft te danken aan zijn moeder, die
zijn rechterhand is. Zij adviseert hem, let op zijn eten,
zijn rust en nachtrust en houdt hem in balans.
En ja, we komen graag een keer - trots - naar een
wedstrijd kijken. Succes Achmed!

| Projecten
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PROJECT MET DE 4 GROTE
CULTUURINSTELLINGEN
Teylers Museum en Frans Hals Museum voerden in 2018 bijzondere tentoonstellingen en Toneelschuur/Filmschuur
en Stadsschouwburg/Philharmonie vierden hun jubilea. Deze feestelijkheden waren extra aanleiding om samen
400 kaarten beschikbaar te stellen voor workshops en toneelvoorstellingen voor Haarlemse kinderen uit de Jeugdfonds doelgroep. Kinderen konden naar de kerstvoorstelling van ‘Scrooge, geen Christmas Carol’ in de Stadsschouwburg, een keuze maken uit alle jeugdvoorstellingen in de Toneelschuur, een workshop rond Leonardo Da
Vinci volgen of leren schilderen als Frans Hals.
Het Jeugdfonds nam initiatief tot de samenwerking om te stimuleren dat de doelgroep van het JFSC kansen krijgt
om zich via cultuurlessen te ontwikkelen. Niet alle kinderen uit de doelgroep weten dat dansen, saxofoon spelen,
DJ’en of toneelspelen ook voor hen bereikbaar zijn. Cultuurlessen zijn immers duurder dan sportlessen. Maar je
kunt je via beide ontwikkelen en niet ieder kind geniet van sport zoals het blij wordt van bijvoorbeeld muziek. Kinderen die opgroeien in minima-gezinnen, een oorlog zijn ontvlucht of niet meer thuis wonen omdat hun ouders
niet voor hen kunnen zorgen, hebben het moeilijker dan een gemiddeld Haarlems kind. Iets hebben voor zichzelf,
vriendjes maken, iets leren en er beter in worden, maakt gelukkig.
De kaarten werden verdeeld onder gezinnen, schoolklassen en groepen via jongerenwerkers. Een groep die naar
Teylers Museum mocht was de Internationale Schakelklas (ISK). De kinderen, die nog weinig vrijetijdsbesteding
hebben, genoten. Ze werden stil van het moois in het museum en hebben daarna zoals Da Vinci parachutes en
een brug gebouwd. ISK wil kinderen ondersteunen bij integratie in hun woonwijk, bij het maken van vrienden en
sneller leren van de Nederlandse taal. Omdat cultuur- en sportlessen dit bevorderen startten ze samen met het
Jeugdfonds een extra project om kinderen in cultuur- en sportlessen te laten instromen.

OVERIGE PROJECTEN

Vitamin Store Halve van Haarlem loop - Vluchtelingenkinderen integreren
via sport- en cultuurlessen - Breakdance programma The Floor is Yours
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ONS WERK IS MOGELIJK DANKZIJ DE HULP VAN INTERMEDIAIRS,
CLUBS, VERENIGINGEN, WINKELIERS, SPONSORS, DONATEURS
EN SAMENWERKINGSPARTNERS, waaronder

Gemeente Haarlem

Gemeente Zandvoort

Nationaal Fonds Kinderhulp
PO, SO en VO scholen
Huisartsen
land

Stichting Jarige Job

Bibliotheken

Museum

Rotary Haarlem Spaarne
Doopsgezinden

Vluchtelingenwerk

Buurtsportcoaches

Cultuur coaches

Sport- en cultuur clubs en verenigingen
Stichting SAM Haarlem

Philharmonie/Stadsschouwburg Haarlem

Frans Hals Museum

GGD

Stichting SportSupport Kennemer-

Deelnemende winkeliers van kleding en attributen
Stichting Leerorkest

Haarlemse en Zandvoortse

Welzijnsorganisaties

Schuldhulpverleners

Sportservice Zandvoort

Jongerenwerk

SAM&

Sociale Wijkteams Haarlem en Zandvoort

Jeugd- en Gezinszorg

Bewindvoerders

Stichting Leergeld

Teylers

Toneelschuur/Filmschuur Haarlem

Spectrum Advocaten

Stichting Zonnige Jeugd

Stichting Weeshuis der

Stichting Hearth’s Warming Con

JFSC TEAM HAARLEM EN ZANDVOORT

Vrijwilligers en
coördinatie
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Leyla Ergun sportaanvragen
Grace Dias coördinator
Anja van ‘t Geloof alle aanvragen
Joke van der Staak facturen
Ayse Ergun sportaanvragen
Marisca Burger cultuuraanvragen

Bestuur en
coördinatie
De onbezoldigde bestuursleden van
het Jeugdfonds Sport & Cultuur en
Stichting Leergeld brengen hun eigen
expertise in.
Carolien Wartena juridische zaken
Grace Dias coördinator JFSC
Durk Jan de Bruin ICT, internet
Marijke Loodeweegs voorzitter
Barbara Bakker coôrdinator Leergeld
Arie Noomen penningmeester
Els-Anouk Kuipers communicatie/
		
fondsenwerving
Bram Rietveld secretaris

Ook in mooi werk zit het wel eens
tegen. Maar dan heb je zomaar
een week met een gouden randje. Dan krijgt een langslopende
jongen op weg naar het bankje
in de theaterschool waar hij altijd
zijn huiswerk maakt, van zijn docente een aai over zijn bol en zie
ik veilige warmte en huiselijkheid.
Dan help ik als een voetbaltrainer met heilig vuur belt omdat hij
niet kan aanzien hoe een talentvol
jongetje al weken aan de kant
staat; niet meer mee mag voetballen vanwege een betalingsachterstand. Dan sporten twee
broertjes bij een boxclub zonder
contributie

te

betalen,

“omdat

hun overleden vader altijd netjes
betaalde”. Als zij komen met geld
uit hun spaarpot, zegt de eigenaar: “geef ‘t maar aan je moeder”. En net deze week zie ik dat
en mag ik toevallig vrijkaartjes
weggeven

voor

Scrooge,

die

heerlijke, knotsgekke kerstvoorstelling in de Stadsschouwburg.
Ik fiets naar huis met de zon op
mijn gezicht en een smile die ik
niet meer kwijt raak. Vanwege
zoveel lieve mensen, zoveel leerkrachten, maatschappelijk werkers, buurt- en gezinscoaches
die zien hoe kinderen en ouders
worstelen om het te redden, die
het verschil maken in levens en in
mijn mooie werkweek, die nu een
c) Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem

dikke 10 waard is.

