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Voorwoord

Ook in 2019 heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem weer veel kinderen en jongeren kunnen laten meedoen. 

In dit jaarverslag leest u de definitieve cijfers van hun verschillende sport- en cultuuractiviteiten. Daarnaast is er ruimte 

ingevuld met verhalen van enthousiaste deelnemers, intermediairs en ouders.

Het Jeugdfonds Haarlem had de eer om de allereerste lokale kick-off te verzorgen van het landelijke programma 

‘Cultuur@CruyffCourts’. Dit innovatieve en heel bijzondere project op de Cruyff Court in Parkwijk verliep succesvol. Het 

mooie resultaat smaakt naar meer en willen we in 2020 een vervolg geven! 
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In het bestuur heeft Jetske Kers de functie overgenomen van Carolien Wartena en ook Isabel van Enckevort is toege-

treden. Er hebben 10 reguliere bestuursvergaderingen plaatsgevonden en 2 inhoudelijke beleidsessies. U krijgt in dit 

jaarverslag een nadere kennismaking met Jetske. Het nu voltallige bestuur is mede werkzaam voor Stichting Leergeld 

Haarlem/Zandvoort en kan zodoende voor de doelgroep kinderen/jeugd een zorgvuldige samenwerking garan- 

deren. Beide Stichtingen vormen met het Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job tevens het samenwer-

kingsverband SAM&, dat met elkaar aanvullende diensten biedt om kinderen in armoede efficiënter te helpen.  

Tenslotte is er in dit jaar veel tijd besteed aan de invulling Sociale Basis Zandvoort en meegewerkt aan de Minima 

Monitor van de Gemeente Haarlem.

We zijn een organisatie die zoveel mogelijk kinderen uit de doelgroep met een Haarlem/Zandvoort Pas kunnen laten 

meedoen. Daarnaast neemt de vraag om hulp te kunnen bieden aan kinderen uit minima gezinnen (net boven de 

norm van de pas aanvraag) toe. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij deze aanvragen honoreren.

Rest mij om op deze plaats alle bij ons mooie fonds betrokkenen te bedanken voor hun inzet en enthousiasme.

Mede door uw hulp en steun kunnen wij ons blijven inzetten voor ondersteuning van kinderen in armoede.

Marijke Lodeweegs

Voorzitter
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Inleiding

Het was een goed jaar, waarin we meer kinderen konden helpen 

en waardevolle projecten konden uitvoeren. Ik mocht weer 

samenwerken met ouders, verzorgers, aanvragers uit onderwijs, 

gezondheidszorg, welzijn, jeugd en gezinshulp en -bescherm-

ing, met subsidieverstrekkers en donateurs, met beleidsmakers 

en uitvoerders, met winkeliers, clubs en verenigingen. We delen 

een ding: we willen kinderen kansen geven. We spelen hierin al-

lemaal een belangrijke rol en het ontroert me vaak hoe ver we 

bereid zijn om daarvoor te gaan. Samen komen we verder. Over 

de effecten die we bereiken kun je in dit verslag lezen. 

 
Grace Dias 
Coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur
Haarlem en Zandvoort

Dit jaarverslag is een uitgave van Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem
www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem
haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl
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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 recht-
streeks naar de club, instelling of leverancier. 

Hoe werken we? 

Intermediairs doen de aanvragen: professionals dichtbij kind en ge-
zin, zoals leerkrachten, sociaal wijkteam, jeugdzorg of schuldhulpver-
lening. Ondanks dat ouders, clubs en verenigingen niet zelf aanvra-
gen kunnen doen, is ieders rol bij het helpen van kinderen cruciaal.

• 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

Meedoen=Kansen, want kinderen:

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

In Nederland groeit 1 op 11 kinderen op met structureel te weinig mid-
delen, 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. 

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR



Ik ben 34 jaar en ik woon samen met mijn vriend Oscar in Haarlem. Als advocaat 

binnen het personen- en familierecht ondersteun ik regelmatig ouders met een 

beperkt inkomen. Daarbij merk ik vaak hoe erg zij kunnen worstelen met het ver-

langen om hun kinderen deel te laten nemen aan activiteiten en sport. 

Toen ik kennis maakte met voorzitter Marijke en secretaris Bram van het Jeugd-

fonds Sport & Cultuur, was ik onder de indruk van hun bevlogenheid. Zij zetten zich 

met passie in om kinderen uit minima gezinnen de kans te geven om mee te doen 

aan sport en cultuur. Door hun aanstekende enthousiasme, aarzelde ik niet om 

me voor deze Stichting in te zetten en uitsluiting van deze kinderen tegen te gaan.

 

Mijn aandacht als bestuurslid gaat uit naar juridische vraagstukken. Daarnaast 

hou ik mij bezig met fondsenwerving. Ik kijk er naar uit om de komende jaren bij 

te dragen om de ambities van het Jeugdfonds Sport en Cultuur te verwezenlijken.

 

Als kind had ik zelf de mogelijkheid om met diverse sporten kennis te maken: van 

atletiek tot schaatsen en van (jazz)ballet tot roeien. Niet alleen het sporten zelf maar 

ook het onderdeel uitmaken van een club of vereniging heeft mij veel geleerd over 

samenwerken maar bovenal over samen veel plezier maken en vriendschappen 

sluiten. Tegenwoordig doe ik aan kickboksen en ben ik ook vaak (met mooi weer;) 

op mijn wielrenfiets te vinden. Sporten zorgt er voor mij voor dat ik mijn hoofd leeg 

kan maken en nieuwe energie krijg. Dat gun ik ieder kind!

Jetske

| Interview

   Jetske Kers stelt zich voor
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Jetske (midden) met Grace en mede-bestuurslid Isabel van Enckevort



| Cijfers 1692 GOEDGEKEURDE AANVRAGEN  
SPORT 1388 = Haarlem 1233 + Zandvoort 155 

CULTUUR 304 = Haarlem 234 + Zandvoort 70  

6| cijfers

leeftijd

aa
nt

al

leeftijd

aa
nt

al

Haarlem

Zandvoort

Haarlem

Zandvoort

meisje

jongen

onbekend

meisje

jongen

onbekend



7

Y. is er heel trots op dat hij op voetbal zit !! Hij gaat 
trouw en heeft zoveel plezier. 

Ik werk fulltime om uit de schulden te komen. Dat A. 
via het Jeugdfonds toch elke week kan dansen maakt 
ons allebei gelukkig. 

G. wil nog beter worden in judo en het gaat ook goed 
op school. Hij had een 7!!   

F. is chronisch ziek. Het paardrijden geeft haar ont-
spanning en plezier!   
 
Toen ze klein was gaf  L. al voorstellinkjes voor de 
hele familie. Wat gaaf dat ze nu op theaterles mag!   
 
Volgens de lerares is zij een uitblinker!  S. houdt ge-
woon van turnen. 
 
B. kan niet meedoen aan de wedstrijden in verband 
met zijn astma. Maar hij sport 2 tot 3 keer per week 
en heeft het enorm naar zijn zin!

We hebben vijf kinderen. Nu kunnen de oudsten 
sporten. Sporten is goed. Dank u. 

| Reacties

Ouders zeggen

klik HIER voor het 45 sec. 
filmpje van Brandy en haar 
moeder Tamara

https://vimeo.com/428528564
https://vimeo.com/428528564
https://vimeo.com/428528564


Moeder vertelt mij dat haar hart breekt, als ze steeds weer 
tegen haar kinderen moet zeggen dat ze niet zoals hun 
vriendjes op sport kunnen. Ik ga haar het goede nieuws ver-
tellen! - T., intermediair 

[-] Deze twee kinderen hebben wat geluk nodig. Als jullie je 
deel betalen, laten wij de rest zitten. - Zwemvereniging

Veilig Thuis stelt als voorwaarde dat dit kind buitenshuis kan 
sporten op een club. Kunnen jullie helpen? - CJG coach

Motorisch gezien zou G. het gewichtsloze gevoel in het 
zwembad goed kunnen gebruiken. Zij vertelt graag over 
zwemles. - A. Leerkracht

Zullen we eens in gesprek gaan om te kijken hoe we op 
deze kinderen wat beter kunnen afstemmen? - Voetbalclub

P. wordt langzaam blind. Dansen is zo fijn! Ze houdt zo ook 
contact met kinderen. Een sociaal netwerk is straks erg be-
langrijk. - B. Intermediair

A. gaat altijd met een blos op haar wangen de deur uit! We 
zijn flink bezig ook haar zelfvertrouwen een boost te geven. 
Dat lukt! Ze heeft al opgetreden! - Zangcoach 

F. gaat zienderogen vooruit door zijn nieuwe sport, Taekwon-
do. Hoera! Moeder is blij en ook hijzelf is superenthousiast. 
Hij staat iedere week te trappelen van ongeduld! Wat fijn dat 
JSF dit gezin helpt! - J., intermediair

340 INTERMEDIAIRS
uit het veld van onderwijs, gezondheids- en 
jeugdzorg, welzijn en schuldhulpverlening.  
Zij kennen gezin en kind en verzorgen de  
aanvragen 

250 AANBIEDERS
Clubs, verenigingen, zelfstandige docenten, 
winkels en winkelketens

8| Reacties

zijn begaan met de 
kinderen



| Cijfers 9

POPULAIRE LESSEN

Overige Sport  
tennis, tafeltennis, hockey, zwemsport,  
waterpolo, handbal, volleybal, korfbal, 

aikido, boksen, jiu jitsu, freerunning, 
fitness, overige (vecht)sporten.
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Overige Cultuur 
jazz dance, breakdance, 

showdance, vooropleiding dansaca-
demie, kinderatelier, tekenen, foto-
grafie, beeldhouwen, jeugdtheater, 

drums, viool, cello, blokfluit, djembé, 



| Interview 10

MANDY (14) IS KAMPIOENE
streetdance en hip hop

7-Jarige Mandy ging destijds op dansen, omdat al haar vriendinnen uit Schalkwijk 

op dansen zaten. “Ik merkte dat ik wel talent had toen ik na een jaar al naar de se-

lectie mocht en mensen me complimenteerden met mijn skills.” In 2019 won ze met 

haar duo-partner Zania (links op de foto) Goud op de Nederlandse Kampioenschap-

pen Streetdance/Hip Hop. Het team, waarin ze eveneens danst, won zilver. Bij de Eu-

ropese Kampioenschappen won ze met Zania Brons en solo werd ze 15e van Europa.  

Natuurlijk wil Mandy ook naar het WK. Ze danste al in een videoclip en wordt ook wel 

gevraagd voor evenementen en feesten. Ze zou dit graag willen uitbeiden en later ook 

in grote tv-producties willen dansen. 

Op hoog niveau dansen is hard werken. Mandy moet iedere keer goed opwarmen en 

ze moet aan krachttraining doen om haar bewegingen mooi en strak te kunnen maken. 

“Mijn trainster helpt me, maar of je beter wilt worden en de discipline kunt opbrengen, 

dat ligt natuurlijk bij jezelf. Voor het dansen moet ik dingen laten. In mijn drukke week-

enden train ik en speel ik vaak een wedstrijd, dus ik heb meestal geen tijd om na school 

iets leuks met mijn vriendinnen te doen. Maar dansen betekent heel veel voor mij.”

Als ik dans, voel ik me helemaal goed. Ik wil altijd blijven dansen

“Ik bereik mensen ermee, omdat ze het leuk vinden wat ik doe. Ik breng een vibe naar 

de mensen. Ik wil altijd blijven dansen omdat het gewoon mijn passie is en omdat ik 

al m’n gevoelens erin kwijt kan. Ik word al heel blij en energiek van het idee dat ik mag 

dansen. Als ik dans, voel ik me helemaal goed.”

 

Succes Mandy!

Foto: Danny van der Putten



 

Haarlem was de eerste kick-off locatie van dit landelijke pro-
gramma, dat gebruik maakt van de Cruyff Courts om kinderen 
uit de wijk kennis te laten maken met (urban) cultuuractivitei-
ten. Acht weken lang konden zij 1 van 8 activiteiten uitpro-
beren: Rappen, Break- of Urban Dance, Djembé, Fotografie, 
Grafitti, Freestyle Voet- of basketbal. We wisten veel kinderen  
te bereiken, te interesseren voor cultuur en door  te laten 
stromen naar reguliere lessen. Bovenal werd er veel gelachen 
en plezier gemaakt! Het unieke en innovatieve programma 
van het Jeugdfonds Sport & Cultuur ism de Cruyff Founda-
tion, werd mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij en het 
Fonds voor Cultuurparticipatie. Dankzij de effectieve samen-
werking met producent Triple ThreaT en buurtsportcoaches, 
jongerenwerkers, cultuuraanbieders en Gemeente, werd de 
1e editie in Haarlem een groot feest en trok het wekenlang 
veel media-aandacht voor cultuur en voor het Jeugdfonds. 
Het landelijk Magazine voor Buurtsportcoaches schreef er 
een mooi artikel over. Lees het artikel

Dit landelijk breakdance-programma van het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur sluit aan bij het programma van de Neder-
landse Breakdance League en Mad Skills. Kinderen kunnen 
10 weken gratis breakdance-les volgen. Kinderen uit het hele 
land lieten hun geleerde skills uiteindelijk zien op de lande-
lijke City vs City Battle in Eindhoven. De Haarlemse kinderen 
en hun ouders genoten enorm van de lessen en de battle. Ze 
kwamen zelfs met prijzen thuis! Ook hier stroomden kinderen 
door naar vaste lessen. Triple Threat verzorgde de productie 
en Damn Fresh Crew de uitvoering. 

| Projecten

CULTUUR@CRUYFFCOURTS

THE FLOOR IS YOURS Cultuur@CruyffCourts

Met projecten kunnen we meer kinderen bereiken en helpen. 
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Bekijk het filmpje

https://vimeo.com/338866992/c8b45f3e24
https://sportindebuurt.nl/dA/ceb98ebf59
https://vimeo.com/428601929
https://vimeo.com/428601929


Leerlingen van Praktijkschool De Schakel worden extra begeleid. 
Omdat ze zich minder snel ontwikkelen dan leeftijdsgenoten is 
buiten school vrienden maken en een sociaal netwerk opbou-
wen lastiger. Het Jeugdfonds ontwikkelde met de school en 
Sport In De Wijk Noord een plan om deze kinderen te helpen. 
Drie groepen mochten in schooljaar 2019/20 zelf een activiteit 
kiezen. De eerste groep kreeg eerst danslessen op school om ze 
vertrouwd te maken met de dansdocent en de lessen, daarna 
pas zouden de kinderen – bij wijze van warme overgang – op 
dansschool D.S.G. les krijgen. Hun enthousiasme overtrof alle 
verwachtingen. Tijdens de landelijke staking van leerkrachten 
was de school gesloten. Toen hebben de kinderen zelf bedacht 
hoe de dansles toch door kon gaan. Dat laat zien dat het niet al-
leen gaat om het volgen van dansles maar dat het kunnen mee-
doen kinderen sterker maakt en ze meer zelfvertrouwen geeft. 
Het is alsof je een steen in een vijver gooit. De meiden deden 
zelfs superenthousiast mee aan de einduitvoering en tweed-
erde van hen zit nu op reguliere dansles. Dit alles wordt mede 
mogelijk gemaakt door SportSupport en Tafelronde 10 Haarlem. 

‘Water naar de zee dragen’, zo noemden we het feit dat kin-
deren uit een badplaats als Zandvoort niet langer dan 3,5 
maand per jaar op zwemles konden. Dankzij een samenwer-
king met Center Parcs en Gemeente Zandvoort, was 2019 het 
eerste volle jaar dat minima kinderen met een Zandvoort Pas 
konden genieten van diploma-zwemlessen. Het Jeugdfonds 
nam het initiatief omdat ouders zelfs met maximale ondersteu-
ning  van het Jeugdfonds Sport & Cultuur de eigen bijdrage niet 
konden opbrengen.”Als ik moet kiezen tussen eten kopen en 
zwemmen, dan is de keuze snel gemaakt”, aldus een vader. Nu 
Jeugdfonds kinderen een vol zwemjaar les kunnen krijgen, zijn 
zwemdiploma’s haalbaar en ouders opgelucht. 

PROJECT DE SCHAKEL

ZWEMLES IN ZANDVOORT
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sportindewijknoord En wat waren ze gespannen! Dames van 
praktijkcollege de Schakel hebben mee gedaan aan de uit-
voering van dansschool DSG. Ze waren fantastisch!! Wat ben 
ik trots op ze. Dank voor alle inzet meiden!! 

https://sportindewijk.nl/
https://www.dsgdans.nl/


| Verhalen 13

Vluchtelingenkinderen

Aya en haar ouders zijn Syrië ontvlucht. Na de barre tocht en de vele kilometers lopen, wist Aya niet goed meer 
wat haar taal was. Zij sprak Engels, Arabisch en Koerdisch door elkaar en keek te veel naar tv. Toen zij de ver-
eiste leeftijd had en zowel op dansles als op zwemles mocht, ontwikkelde zij zich in een razend tempo tot een 
vrolijke kleuter. Inmiddels is zij helemaal in haar element en spreekt zij goed Nederlands.

Na vijf jaar op de vlucht te zijn geweest, belandde Ibrahim in Zandvoort. Hij was bijna 18 en kon dankzij het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur sporten. Hij had talent voor zijn sport, verrichtte hand- en spandiensten bij de club 
en had binnen de kortste keren Nederlandse vrienden. Inburgeren kostte hem dankzij de steun van het Jeugd-
fonds nauwelijks moeite.

Het duurde een paar jaar voor Maria herenigd kon worden met haar vader, die zonder haar was gevlucht. 
Maria kwam terecht bij mensen die in feite vreemden voor haar waren. Aanvankelijk had zij veel verdriet en 
miste zij de familieleden die haar in Syrië verzorgden erg. Toen zij dankzij het Jeugdfonds naar zwem- en bal-
letles mocht, kreeg zij vriendinnetjes en begon ze zich thuis te voelen. Het is nu een vrolijk meisje, trots op haar 
diploma A.

Met dank aan Vluchtelingenwerk, Joke van Looij



JEUGDFONDS AMBASSADEURS

Eric Coolen is een bekende Haarlemse illustrator en ontwerper en maker van 
boeken, beelden, gevelstenen, glas-in-loodramen en nog veel meer. Ook is hij 
mede-oprichter van het muzikale Ampzing Genootschap, Literair Haarlem en van 
Nieuwe Gracht Producties. Eric won in 2013 Kunst- en Cultuurprijs (publieksprijs) de 
Olifant, ontving in 2015 de Penning van Verdienste van de gemeente Haarlem en 
in 2017 de Antithese-prijs. Met Nieuwe Gracht producties toont hij zich samen met 
compaan Michaela Bijlsma ook maatschappelijk betrokken. Hij is creatief en pro-
ductief voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Eric is altijd in voor een goed plannetje. 
Zo zullen we in het volgende jaarverslag kunnen berichten over de Striptekenwed-
strijd waarbij kinderen hun held tekenen en zelf een held kunnen worden. Dat ligt 
helemaal in onze lijn van kinderen helpen en kansen geven. Eric is met veel plezier 
onze ambassadeur Cultuur.

Edwin voetbalde bij HFC Haarlem, RCH en Terrasvogels, en is sinds eind jaren 80 
sportjournalist. Hij werkte voor Haarlems Dagblad, De Telegraaf, Sportweek en 
NUsport.nl. Hij versloeg vele EK’s, WK’s en Champions League-finales en is als free-
lance sportjournalist/eindredacteur verbonden aan titels als Helden, Nieuwe Revu, 
Panorama en Trouw. Edwin schreef  boeken waaronder een biografie over oud-
voetballer en trainer Gerard van der Lem en is een drijvende kracht achter de popu-
laire voetbalshow in het Patronaat. Hij organiseerde in Moskou het benefietduel 
tussen Spartak Moskou en HFC Haarlem ter nagedachtenis aan de slachtoffers die 
vielen in het Europacupduel tussen beide ploegen in 1982. Edwin kan zich zich geen 
jeugd voorstellen zonder sport. Het verbindt en verbroedert en moet voor elk kind 
bereikbaar zijn, ook voor hen die het thuis niet breed hebben. Daarom zet hij zich 
graag in als ambassadeur Sport voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Fijn Edwin!

Edwin Struis

Eric Coolen

zetten zich met hun expertise en netwerk in voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur  
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ONS WERK IS MOGELIJK DANKZIJ DE HULP VAN  INTERMEDIAIRS, 

CLUBS, VERENIGINGEN, WINKELIERS, SPONSORS, DONATEURS

EN SAMENWERKINGSPARTNERS,  in 2019 specifiek o.a.:
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Gemeente Haarlem | Gemeente Zandvoort |  Stichting Leergeld |  Stichting Jarige 
Job  |  Nationaal Fonds Kinderhulp  |  SAM& | PO, SO en VO scholen  Haarlem en 
Zandvoort  | Sociale Wijkteams  |  Welzijnsorganisaties   |  GGD  |  Huisartsen  | 
Jeugd- en Gezinszorg  |  Vluchtelingenwerk  |  Stem in de Stad   |   Schuldhulpver-
leners  |  Stichting SportSupport  Kennemerland  |  Team Sportservice Zandvoort   
| Buurtsport- en Cultuur coaches  |  Sportclubs  |  Cultuurinstellingen en -clubs |   
Hart Haarlem | Deelnemende winkeliers | Stichting Algemeen Muziekfonds 
Haarlem | Stichting Leerorkest | Philharmonie/Stadsschouwburg Haarlem |    
Toneelschuur/Filmschuur Haarlem  |   Fonds Klinkerpad   |   CenterParcs Zandvoort 
|  Triple ThreaT  |  PréSport  | Teva Halve van Haarlem  |  Tafelronde 10 Haarlem  |  
Hi!! Society  |  Broekhuis ŠKODA City Štore   
         



Bestuur en 
coördinatie 
 
De onbezoldigde bestuursleden van 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur en
Stichting Leergeld brengen hun eigen 
expertise in. Vanaf boven vlnr:
 
Barbara Bakker coördinatie Leergeld 
 
Grace Dias coördinatie JFSC

Arie Noomen penningmeester 

Jetske Kers juridische zaken

Bram Rietveld secretaris

Isabel van Enckevort communicatie 

Marijke Loodeweegs voorzitter 
       
Els-Anouk Kuipers fondsenwerving

Durk Jan de Bruin ICT, internet
(niet op foto)

Vrijwilligers en 
coördinatie 
 
Leyla Ergun sportaanvragen

Grace Dias coördinatie 

Joke van der Staak facturen

Ayse Ergun sportaanvragen
 
Marisca Burger cultuuraanvragen

JFSC TEAM HAARLEM EN ZANDVOORT



(c) Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem   
Met dank aan in dit verslag genoemde 
partners en kinderen

Schipholpoort 2
2034 MA Haarlem 
0643121900
haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl
www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem
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Wij kunnen kinderen helpen dankzij donaties. Help je mee? KLIK voor een donatie of een actie of bel 0643121900

mailto:haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/haarlem/
https://lokalefondsen.mijnjeugdfondsactie.nl/project/jeugdfonds-sport-cultuur-haarlem?utm_campaign=jeugdfonds-sport-cultuur&utm_content=Afbeelding&utm_medium=widget&utm_source=kentaa
https://lokalefondsen.mijnjeugdfondsactie.nl/project/jeugdfonds-sport-cultuur-haarlem

