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1. INLEIDING  

Alle kinderen doen mee… 
 
In de provincie Noord-Brabant groeit ongeveer 1 op de 11 kinderen en jongeren op in 
gezinnen waar niet voldoende geld is. Het Jeugdfonds Cultuur Brabant zorgt ervoor 
dat jonge Brabanders tussen 0 en 18 jaar wél mee kunnen doen aan activiteiten en 
lessen op het gebied van kunst en cultuur. 
 
Het Jeugdfonds Cultuur Brabant (JFCB) is blij wij ook in 2019 weer meer kinderen en 
jongeren hebben kunnen laten meedoen. Onze actieve relatiebeheerders en intermediairs 
hebben voor maar liefst 904 kinderen een aanvraag gedaan die we hebben gehonoreerd.  
 
Om kinderen te bereiken is een brede en intensieve samenwerking nodig tussen 
verschillende maatschappelijke partners, zoals scholen, gemeenten en culturele 
organisaties. Samen met deze partners die contacten hebben met onze doelgroepen, slagen 
wij erin een steeds grotere groep kinderen en hun ouders te bereiken.  
 
Kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld zitten minder vaak op muziek-, dans- of 
bijvoorbeeld tekenles dan hun leeftijdsgenootjes uit andere gezinnen. En dat is een gemis! 
Want behalve het plezier dat kinderen hebben als ze deelnemen aan cultuurlessen en -
activiteiten, stimuleert deelname hen ook om kwaliteiten te ontwikkelen die zij in hun verdere 
leven goed kunnen gebruiken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld samenwerken, creatief denken 
en initiatief nemen. 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ook in 2019 weer extra geld 
beschikbaar gesteld voor het bestrijden van armoede. Hierdoor worden gemeenten in staat 
gesteld extra in te zetten op het bevorderen van participatie van kinderen en jongeren. Het 
geeft hun de mogelijkheid om als partner van het JFCB kinderen te bereiken en te laten 
meedoen aan culturele activiteiten. 
 
Zoals van ons verwacht mag worden, zal het Jeugdfonds Cultuur Brabant zich ook in 2020 
actief blijven inzetten. Want er geldt immers maar één doel: ‘alle kinderen mogen meedoen’. 
Voor 2020 hebben we de ambitie om wederom 1.000 kinderen te laten genieten en groeien 
door cultuurparticipatie! 
 
Namens het bestuur van het Jeugdfonds Cultuur Brabant, 
 
 
Riny van Rinsum 
Voorzitter 
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2. AMBITIES EN BEHAALDE RESULTATEN  

 

Aansluiting gemeenten  
In het werkplan 2019 van het Jeugdfonds Cultuur Brabant is als doel gesteld dat het fonds 
met drie nieuwe gemeenten zou uitbreiden. Dit is niet gehaald. Enerzijds merken we dat 
gemeenten worstelen met bezuinigingen en er dan keuzes worden gemaakt die niet perse 
ten goede komen aan de beoogde doelgroep. Anderzijds zijn in gemeenten andere partijen 
dan het Jeugdfonds actief en wordt een meerwaarde niet gezien. Wat niet terecht is, zoals 
blijkt uit onze ervaring. 
Eind 2019 telden we 25 aangesloten Brabantse gemeenten. Breda, ’s-Hertogenbosch/Vught 
en Eindhoven hebben een eigen lokaal fonds.  
 
De overeenkomsten met de gemeenten Bernheze, Landerd, Moerdijk en Helmond zijn 
verlengd. 
 
 

 
 

Aantal bereikte kinderen  
In het verslagjaar hebben we voor 904 kinderen en jongeren hun lessen, 
activiteiten en benodigdheden betaald. Dit aantal was iets later dan als 
doelstelling opgenomen in ons werkplan. Toch zijn we tevreden met de stijgende 
lijn in gehonoreerde aanvragen sinds onze start. In 2015 ondersteunden we 113 
kinderen, in 2016 267, in 2017 474 en in 2018 waren het er 834. 
 
Gekozen activiteiten 
In de gekozen activiteit blijkt dansen weer de favoriet. Algemene dansvorming, streetdance, 
hip-hop en ballet zijn populair. Leuk om te vermelden is dat algemene muziekvorming het 
meest wordt gekozen. Ook het leren bespelen van de piano scoort erg hoog. In bijlage 1 is 
een overzicht opgenomen met het aantal aangevraagde bijdragen per cultuuractiviteit.  
In bijlage 2 zijn de aanvragen verdeeld naar geslacht en leeftijd. 
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Samenwerkingen 
In 2019 hebben we regelmatig overlegd met het Jeugdfonds Sport Brabant. We hebben 
gekeken naar gezamenlijke raakvlakken en mogelijke samenwerking. Met diverse lokale 
Leergeld-stichtingen is constructief samengewerkt om zoveel mogelijk kinderen te bereiken. 
 
Lokale relatiebeheerders 
In 2016 is het Jeugdfonds Cultuur Brabant met het model van relatiebeheerders op lokaal 
niveau gestart. Een vorm die in 2019 verder is uitgewerkt en versterkt. Deze vrijwilligers, 
vaak uit het provinciale netwerk van cultuurprofessionals, zijn het lokale gezicht van het 
JFCB en verantwoordelijk voor het lokaal bekend maken van het fonds. Als lokaal 
aanspreekpunt vormen zij de schakel tussen de intermediairs, cultuuraanbieders, scholen en 
welzijnsorganisaties.  
In de meeste gemeenten is een relatiebeheerder werkzaam. Voor nieuw aan te sluiten 
gemeenten is de benoeming van een relatiebeheerder een voorwaarde voor deelname aan 
het Jeugdfonds Cultuur Brabant. 
 
Op 28 september hadden we een provinciale inspiratiebijeenkomst voor alle lokale 
relatiebeheerders. Voor deze bijeenkomst ontwikkelden we een nieuw format, dat 
enthousiast is ontvangen door de aanwezigen. Het doel van het nieuwe format was minder 
te zenden en meer ruimte te creëren voor onderlinge inspiratie. 
 
Intermediairs 
De aanvragen in 2019 zijn gedaan door 72 intermediairs. In de loop der jaren zijn in de 
partnergemeenten in totaal 107 intermediairs actief.  
 
Kunstloc Brabant 
Ook dit jaar heeft het Jeugdfonds Cultuur Brabant weer kunnen ‘inwonen’ bij Kunstloc 
Brabant (voorheen Kunstbalie). De organisatie verhuisde eind 2018 naar een nieuw 
onderkomen en hier hebben wij een werk- en vergaderplek gekregen.  
Als provinciale uitvoeringsorganisatie voor kunst en cultuur heeft Kunstloc kennis van de 
culturele infrastructuur en netwerken op gebied van cultuureducatie. Voor het JFCB verzorgt 
Kunstloc de toetsing van cultuuraanbieders. 
De werkafspraken en te leveren faciliteiten worden jaarlijks vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst. Regelmatig heeft overleg plaats tussen Kunstloc Brabant en 
het Jeugdfonds Cultuur Brabant. 
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3. ACTIVITEITEN 

Door de focus op gebied van armoedebeleid en armoedebestrijding wordt in veel gemeenten 
actief ingezet op kindpakketten en andere ondersteunende maatregelen voor kinderen die in 
gezinnen met een laag inkomen opgroeien. Er wordt door de nodige Brabantse gemeenten 
geïnvesteerd om de diverse partijen die zich voor armoedebestrijding inzetten, rond de tafel 
te krijgen. Het Jeugdfonds Cultuur Brabant heeft hier een actieve adviserende rol. JCFB 
heeft aan tal van bijeenkomsten deelgenomen. Om zo in het netwerk het belang van 
cultuurparticipatie van kinderen te benadrukken. Bijvoorbeeld:  
- Gemeente Helmond, deelname panelsessie Jeugdvriendelijke stad en bespreken 

verlenging samenwerking; 

- Gemeente Gilze en Rijen, deelname armoedebijeenkomst; 

- Deelname werkconferentie amateurkunst; 

- Presentatie potentiele intermediairs ABG gemeenten; 

- Deelname Sam@ event dag te Utrecht; 

- De Kempen gemeenten, presentatie voor potentiele intermediairs; 

- Gemeente Baarle-Nassau, afspraak met wethouder ter introductie relatiebeheerder en 

bespreken lokale stand van zaken; 

- Deelname bijeenkomst gemeente Oss (symposium samen slimmer met geld); 

- Deelname landelijke bijeenkomst Sport & Cultuur samen sterker KNVB campus Zeist. 

 

Dat we in 2019 weer meer kinderen en jongeren hebben kunnen ondersteunen, kon ook dit 
jaar alleen tot stand komen door de actieve en enthousiaste inzet van de coördinator en 
communicatieadviseur, de onbezoldigde bestuursleden en de vrijwillige relatiebeheerders en 
intermediairs die op lokaal niveau opereren. Als provinciaal fonds zijn we sterk afhankelijk 
van lokale actoren. Zonder ambtelijke steun is het moeilijk op lokaal niveau de kinderen uit 
de doelgroep te bereiken.  
We zijn dan ook bijzonder blij met de vele enthousiaste beleidsmedewerkers op cultuur-, 
sport-, of armoedegebied. Zij zijn de eerste schakel in het proces om te zorgen dat het geld 
terecht komt waar het zo hard nodig is. 
 
In 2019 sloten de vooralsnog laatste nieuwe gemeenten aan bij het Jeugdfonds Cultuur 
Brabant: Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. 26 februari vierden we de samenwerking met 
een feestelijke kick off. Het was de laatste kick-off die we met financiële steun van de lokale 
Rabobank en de Rabo Foundation konden organiseren. 
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Aanjaagacties 
Extra energie hebben we in 2019 gezet op de zogenoemde aanjaagacties. Het bestuur 
accordeerde de nieuwe aanpak en financiering hiervan. Aanjaagacties kunnen worden 
georganiseerd in gemeenten waar de bekendheid van het JFCB nog niet zo groot is en/of 
het aantal aanvragen achterblijft. We tippen de lokale relatiebeheerder om een 
laagdrempelige culturele activiteit te organiseren waarmee mogelijk nieuwe kinderen en/of 
jongeren uit de doelgroep worden bereikt. We informeren de beleidsmedewerker van de 
gemeente. Kinderen en jongeren die op uitnodiging aanwezig zijn, krijgen een 
voucher/brief/aanbieding om zich in te schrijven voor lessen, volledig betaald door het JFCB. 
Het fonds financiert een aanjaagactie, in sommige gevallen vanuit de AKDM-gelden.  
 
 
Cultuur&CruijffCourts 
Kunstencentrum Waalwijk was een van de organisatoren van het project 
Cultuur@CruyffCourts in Waalwijk. Woensdag 4 september was de eerste van zes middagen 
waarop kinderen tot 15 jaar zich kunnen uitleven met sport én creatieve en culturele 
activiteiten. Er deden zo’n tachtig kinderen mee.  Straatvoetballer en wereldkampioen 

groundmoves Nasser el Jackson toonde ter inspiratie zijn skills. 
 

 
 
Landelijke actie intermediairs 
De coördinator en de communicatieadviseur hebben in Brabant de follow up verzorgd van de 
landelijke actie richting intermediairs. Via telefoongesprekken en opvolgmails is met 40 
potentiële intermediairs contact geweest. Hierdoor hebben zich uiteindelijk 10 nieuwe 
intermediairs aangemeld. 
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4. COMMUNICATIE  

Het bestuur heeft ook in 2019 De Ridder Public Relations opdracht verleend de provinciale 
communicatie voor het fonds te verzorgen. Op basis van een jaarplan zijn diverse 
communicatieactiviteiten uitgevoerd.    
 
Om het netwerk van het fonds goed en gelijk te kunnen informeren verschijnt periodiek een 
informatieve Brabantse nieuwsbrief met daarin relevante informatie over behaalde 
successen en ontwikkelingen. Ook via Facebook en Twitter werken we continu aan een 
solide merkbekendheid die de basis moet vormen voor een goed bereik van 
kinderen/jongeren en hun ouders.  
 
Begin 2019 maakten en verstuurden we een infographic met de belangrijkste cijfers over 
2018. In september verzonden we een infographic met de cijfers van het eerste half jaar 
2019. 
 
Regelmatig zijn mailingen verzonden aan relatiebeheerders over actuele zaken zoals 
landelijke acties. 
 
Veel inzet is gepleegd op persoonlijk contact met relatiebeheerders. Gevraagd en 
ongevraagd is geadviseerd over lokale communicatiemogelijkheden. Op verzoek van de 
relatiebeheerder van Valkenswaard hebben we op 12 juni een presentatie verzorgd tijdens 
het Kroostfestival in theater De Hofnar. Hier waren de hele dag activiteiten voor kinderen en 
jongeren en verzorgden leerlingen van het Centrum voor Muziek en Dans diverse korte 
optredens. Els van den Putten, de lokale relatiebeheerder van het Jeugdfonds Cultuur 
Brabant, regelde podiumtijd om het fonds onder de aandacht te brengen van de bezoekers 
aan het festival. Ilonka de Ridder interviewde de jonge pianist Haixiang en gaf een korte 
presentatie over het fonds. 
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Op 21 juni verzorgden we een presentatie aan dansleraren uit heel Nederland die in Brabant 
bijeen waren voor het jaarcongres Nationale Vereniging van Dansleraren. De presentatie 
bestond uit een interview met onze Brabantse ambassadeur Mitchell Metz. De dansleraren 
kregen kaarten mee om uit te delen aan hun leerlingen. Op de website van de vereniging is 
een pagina ingericht met informatie over het fonds. 
 

 
 

In diverse deelnemende gemeenten zijn door middel van speciale folders, leaflets, posters 
en een advertentiecampagne in de plaatselijke kranten (financieel) ondersteunende 
maatregelen onder de aandacht van de doelgroep gebracht.  
 

5. ORGANISATIE  
 

De dagelijkse werkzaamheden van het Jeugdfonds Cultuur Brabant worden uitgevoerd door 
de coördinator Peter Overeem. In 2019 kon deze professionele inzet worden uitgebreid naar 
gemiddeld zestien uur per week met middelen van de provincie Noord-Brabant en dankzij 
het extra geld uit de Rijksimpuls. 
 
De bestuursleden zetten zich zonder onkostenvergoeding in voor het Jeugdfonds Cultuur 
Brabant. De relatiebeheerders zijn veelal als professional werkzaam in de cultuursector en 
zijn daarnaast op vrijwillige basis beschikbaar voor het Jeugdfonds. 
 
In 2019 zijn bestuurswisselingen geweest. Vanaf 4 februari is het bestuur versterkt door de 
komst van vier nieuwe leden: Ap de Vries, Renée Schmeetz, Riny van Rinsum en Raymond 
Godding. [datum] volgde Riny van Rinsum Annelies Visser op als voorzitter. Annelies 
bekleedde deze functie vier jaar en vertrok vanwege haar drukke werkzaamheden. 
 
Het bestuur van het Jeugdfonds Cultuur Brabant bestond in 2019 uit: 
Riny van Rinsum, voorzitter (vanaf 12-03-2019) 
Jan Franken, penningmeester/vicevoorzitter 
Ingrid Langen-de Kanter, secretaris 
Barbara Brouwer, bestuurslid relatiebeheerders 
Ap de Vries, bestuurslid politiek/stakeholders 
Raymond Godding, bestuurslid onderwijs 
Renee Schmeetz, bestuurslid communicatie/nieuwe media 
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Het bestuur is in 2019 zes keer bijeengeweest. 
 
Coördinator: Peter Overeem, OvereemAdvies 
 
Communicatie: Ilonka de Ridder-Lebon, De Ridder Public Relations 
 
 

 
 

 
Relatiebeheerders:  
Jan Mathijsen      Alphen-Chaam  
Max van Alphen     Baarle-Nassau 
Henri Elbers       Bernheze 
Willeke Rosdorff     Etten-Leur 
Pleuni Schoots     Geldrop-Mierlo 
Mark Tittulaer      Gilze en Rijen 
Marieke Scharroo     Heeze-Leende 
Theo de Veer      Helmond 
Marjolein van de Akker    Heusden 
Cor Vennix en Maarten Jense   Hilvarenbeek 
Janneke van Summeren     Landerd     
Barbara Brouwer      Meierijstad 
Sanne Vermaas     Moerdijk 
Dennis Spanjers     Oss 
Trudie Stalpers     Roosendaal 
Janneke van Summeren    Uden 
Els van den Putte     Valkenswaard 
Pieter Donders     Waalre 
Susanne Vreeburg en Francesco van Mierlo Waalwijk 
 
Vacant: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden 
 
De aanvragen in 2019 zijn gedaan door 72 intermediairs. In de loop der jaren zijn in de 
partnergemeenten in totaal 107 intermediairs actief.  
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6. VOORUITBLIK  

Het zevende jaar, 2021, van het bestaan van het Jeugdfonds Cultuur Brabant zal 
gekenmerkt worden door de verdere ontwikkelingen rondom het corona-virus. Belangrijk 
voor het Jeugdfonds Cultuur Brabant is hoe lang er beperkende maatregelen zullen zijn en of 
cultuureducatie weer ‘volledig vrijgegeven’ is of wordt. We merken nu dat het aantal 
aanmeldingen dramatisch is gedaald in de eerste maanden van 2020, maar hopen op – en 
zien ook weer – een voorzichtige stijging. 
 
Het streven om nog meer kinderen te bereiken, blijft uiteraard ons belangrijkste doel. Wij 
denken dat er mogelijk meer aanmeldingen komen, omdat als gevolg van de Covid 19-crisis 
de werkloosheid fors zal toenemen en daardoor veel gezinnen minder inkomen hebben. Dat 
zet de deelname aan cultuureducatie van kinderen uit die gezinnen direct onder druk. Wij als 
stichting zullen daar aandacht voor hebben en actie ondernemen om ook die gezinnen op de 
hoogte te brengen van de mogelijkheden die onze stichting biedt. 
 
Aandachtspunt blijft ook het uitbouwen van het netwerk van relatiebeheerders en 
intermediairs. Uiteraard blijven we ons inzetten om meer Brabantse gemeenten aan te laten 
haken en mee te laten doen. Onze samenwerking met partners uit het maatschappelijk veld 
in Brabant zetten we onverminderd voort.  
 
We hopen dat de ontwikkeling naar een gezamenlijke back office met het Jeugdfonds Sport 
Brabant inmiddels afgerond zal zijn, waardoor we een stevige administratieve ondersteuning 
kunnen realiseren voor beide stichtingen en onze coördinator nog meer tijd kan vrij maken 
voor zijn “core business”.   
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7. FINANCIËN 
 

Het Jeugdfonds Cultuur Brabant is een zelfstandig opererende stichting die in een 
samenwerkingsovereenkomst de relatie met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland heeft 
vastgelegd.  
Naast een online aanvraag- en administratiesysteem, verzorgt het landelijk bureau de 
administratie en accountancy van het Brabantse fonds.  
De jaarrapportage van Jeugdfonds Cultuur Brabant vormt een integraal onderdeel van de 
samengevoegde jaarrekening die door Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland wordt 
opgesteld. Kunstloc Brabant faciliteert het provinciale fonds bij de (financiële) toetsing van 
cultuuraanbieders. 
 

In 2019 hebben bijna alle aangesloten gemeenten een extra financiële bijdrage ontvangen. 
Het Jeugdfonds Cultuur Brabant ontving in 2019 ruim € 50.000 vanuit de regeling Alle 
Kinderen Doen Mee (AKDM), vanwege ons bereik en de groei die we hebben bewerkstelligd. 
Dit bedrag is op basis van de richtlijn toegeschreven aan gemeenten met een groeiend 
bereik van kinderen uit de doelgroep.  

  
Ten behoeve van de organisatie zijn de volgende middelen verstrekt: 
 

Provincie Noord-Brabant € 37.500 

Motie Segers  € 5.779 

Totaal  € 43.279 
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8. Stand van zaken per gemeente (op alfabetische volgorde) 
 

 
 
 
Indicatie doelgroep 

 
 
De gemeente Alphen-Chaam is eind 2018 aangehaakt voor een periode van twee jaar. 
 
Overzicht inkomsten en uitgaven Alphen-Chaam 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019  

Saldo 2018 12.500  
Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 129 1 

AKDM 2019 (Alle Kinderen Doen Mee) +30  

Eind saldo 2019 12.401  
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Indicatie doelgroep 

 
 
De gemeente Baarle-Nassau is eind 2018 aangehaakt voor een periode van twee jaar. 
 
Overzicht inkomsten en uitgaven Baarle-Nassau 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019   

Saldo 2018 12.500  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 0  

Eind saldo 2019 12.500  
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Indicatie doelgroep 

 
 
De gemeente Bergeijk is eind 2017 aangehaakt. Samenwerkingsovereenkomst gemeente Bergeijk en 
het Jeugdfonds Cultuur Brabant loopt van 1-1-2018 tot 31-12-2021.  
 
Overzicht inkomsten en uitgaven Bergeijk 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019  (18) 

Saldo 2018 11.134  

Inleg gemeente  5.000  

Totaal beschikbaar  16.134  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 0 0 (12) 

Eind saldo 2019 16.134  
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Indicatie doelgroep 

 
 
Samenwerking tussen gemeente Bernheze en Jeugdfonds Cultuur Brabant loopt vanaf 2015.  Einde 
2019 verloopt de samenwerkingsovereenkomst.  
In de gemeente Bernheze zijn er in 2019 22 kinderen geholpen aan een activiteit.  
Er is € 7.171,- verstrekt.  
 
Overzicht inkomsten en uitgaven Bernheze 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019 (18-17 -16) 

Saldo 2018 11.170  

Inleg gemeente 2.500  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 7.171 22 (16-8-6) 

AKDM 2019 (Alle Kinderen Doen Mee) +1.579  

Eind saldo 2019 8.078  
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Indicatie doelgroep 

 
 
De gemeente Bladel is eind 2017 aangehaakt. Samenwerkingsovereenkomst gemeente Bladel en het 
Jeugdfonds Cultuur Brabant loopt van 1-1-2018 tot 31-12-2021. 
 
Overzicht inkomsten en uitgaven Bladel 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019 

Saldo 2018 12.500  

Inleg gemeente  5.000  

Totaal beschikbaar  17.500  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 150 1 

AKDM 2019 (Alle Kinderen Doen Mee) +135  

Eind saldo  2019 17.485  
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Indicatie doelgroep 

 
 
De gemeente Eersel is eind 2017 aangehaakt. Samenwerkingsovereenkomst gemeente Bergeijk en 
het Jeugdfonds Cultuur Brabant loopt van 1-1-2018 tot 31-12-2021. 
 
Overzicht inkomsten en uitgaven Eersel 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019 (18) 

Saldo 2018 13.088  

Inleg gemeente  5.000  

Totaal beschikbaar  18.088  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 150 1 (2) 

Eind saldo 2018 17.893  
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Indicatie doelgroep 

 
 
Gemeente Etten-Leur is eind 2016 aangehaakt. Er is geen formele samenwerking met de gemeente 
Etten-Leur en het Jeugdfonds Cultuur Brabant.  
In de gemeente Etten Leur zijn in 2019 11 aanvragen gehonoreerd. Er is € 4.722,- verstrekt.  
 
Overzicht inkomsten en uitgaven Etten-Leur 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019  (18 -17) 

Saldo 2018 23.762  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 4.722 11 (3-7) 

AKDM 2019 (Alle Kinderen Doen Mee) +3.300  

Eind saldo 2019 22.340  
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Indicatie doelgroep 

 
 
Samenwerkingsovereenkomst gemeente Geldrop-Mierlo en Jeugdfonds Cultuur Brabant loopt van 1-
7-2015 tot 1-1-2021. In de gemeente Geldrop-Mierlo zijn in 2019 59 aanvragen gehonoreerd. Er is € 
18.331,- verstrekt.  
 
Overzicht inkomsten en uitgaven Geldrop-Mierlo 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019  (18-17 -16 -15) 

Saldo 2018 65.760  

Inleg gemeente 20.000  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 18.331 59 (55-39-38-25) 

AKDM 2019 (Alle Kinderen Doen Mee) +1.147  

Eind saldo 2019 68.576  
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Indicatie doelgroep 

 
 
Samenwerkingsovereenkomst gemeente Gilze en Rijen en Jeugdfonds Cultuur Brabant loopt van 1-4-
2018 tot 31-3-2020. In de gemeente Gilze en Rijen zijn in 2019 38 aanvragen gehonoreerd. Er is € 
9.832,- verstrekt.  

 
Overzicht inkomsten en uitgaven Gilze en Rijen 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019 (18) 

Saldo 2018 10.380  

Inleg gemeente  5.000  

Totaal beschikbaar 15.380  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 9.832 38 (9) 

AKDM 2019 (Alle Kinderen Doen Mee) +7.566  

Eind saldo 2019 13.114  
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Indicatie doelgroep 

 
 
Samenwerkingsovereenkomst gemeente Heeze-Leende en Jeugdfonds Cultuur Brabant  ligt 
vastgelegd in gemeentelijke subsidiebeschikking. Geen subsdie voor 2019 toegekend i.v.m. 
voldoende budget voor toekennen aanvragen. Er zijn in 2019 6 aanvragen gehonoreerd. Er is € 
2.482,- verstrekt. 
 
Overzicht inkomsten en uitgaven Heeze-Leende 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019 (18-17-16) 

Saldo 2018 13.620  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 2.482 6  (5-4-4) 

AKDM 2019 (Alle Kinderen Doen Mee) +356  

Eind saldo 2019 11.494  
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Indicatie doelgroep 

 
 
Samenwerkingsovereenkomst gemeente Helmond en Jeugdfonds Cultuur Brabant loopt van 1-10-
2017 tot 1-1-2020. In  de gemeente Helmond zijn in 2019 273 aanvragen gehonoreerd. Er is € 87.038 
verstrekt. 
 
Overzicht inkomsten en uitgaven Helmond 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019 (18 -17) 

Saldo 2018 -12.540  

Inleg gemeente  100.000  

Totaal beschikbaar  87.460  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 87.038 273 (196 - 58) 

AKDM 2019 (Alle Kinderen Doen Mee) +23.406  

Eind saldo 2019 23.828  
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Indicatie doelgroep 

 
 
Samenwerking gemeente Heusden en Jeugdfonds Cultuur Brabant loopt vanaf 2015, 
samenwerkingsovereenkomst loopt tot 1-1-2021. In de gemeente Heusden zijn er in 2019 42 
aanvragen gehonoreerd.  Er is € 13.481,- verstrekt. 
 
Overzicht inkomsten en uitgaven Heusden 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen2019 (18 -17-16- 15) 

Saldo 2018 7.149  

Inleg gemeente  20.000  

Totaal beschikbaar 27.149  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 13.481 42 (43-39-34-5) 

Eind saldo 2019 13.668  
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Samenwerkingsovereenkomst gemeente Hilvarenbeek en Jeugdfonds Cultuur Brabant loopt van 1-6-
2017 tot 1-1-2020. In de gemeente Hilvarenbeek zijn in 2019 25 aanvragen gehonoreerd. Er is € 
10.489,- verstrekt.  

 
Overzicht inkomsten en uitgaven Hilvarenbeek 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen2019 (18 -17-16) 

Saldo 2018 11.818  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 10.489 25 (26-14-5) 

Eind saldo 2019 1.329  
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Indicatie doelgroep 

 
 
Samenwerking gemeente Landerd en Jeugdfonds Cultuur Brabant loopt vanaf 2015. Er zijn in 2019 
24 aanvragen gehonoreerd. Er is € 2.993,- verstrekt.   
 
 Overzicht inkomsten en uitgaven Landerd 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen2019 (18 -17-16) 

Saldo 2018 11.459  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 2.993 24 (30-4-1) 

Eind saldo 2019 8.466  
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Indicatie doelgroep 

 
 
Samenwerking gemeente Meierijstad en het Jeugdfonds Cultuur Brabant loopt vanaf 2015, 
samenwerkingsovereenkomst loopt tot 1-1-2021. Er zijn in 2019 49 aanvragen gehonoreerd. Er is € 
18.515,- verstrekt. 
 
Overzicht inkomsten en uitgaven Meierijstad 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019 (18-17-16) 

Saldo 2018 24.606  

Inleg gemeente  7.500  

Totaal beschikbaar 32.106  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 18.515 49 (45-24-8) 

AKDM 2019 (Alle Kinderen Doen Mee) +1.382  

Eind saldo 2019 14.973  
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Indicatie doelgroep 

 
 
Samenwerking gemeente Moerdijk en Jeugdfonds Cultuur Brabant loopt vanaf 2014, 
samenwerkingsovereenkomst loopt tot 1-1-2020. Er zijn in 2019 28 kinderen geholpen aan een 
activiteit. Er is € 8.294,- uitbetaald.  
  
Overzicht inkomsten en uitgaven Moerdijk 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019 (18-17-16-15) 

Saldo 2018 22.444  

Inleg gemeente 2019 4.000  

Retour gemeente 2019 -4.000  

Totaal beschikbaar 22.444  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 8.294 28 (18-8-4-2-2) 

AKDM 2019 (Alle Kinderen Doen Mee) +2.767  

Eind saldo 2019 16.917  
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Indicatie doelgroep 

 
 
De gemeente Oirschot is eind 2017 aangehaakt. Samenwerkingsovereenkomst gemeente Oirschot en 
het Jeugdfonds Cultuur Brabant loopt van 1-1-2018 tot 31-12-2021. 
 
Overzicht inkomsten en uitgaven Oirschot 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019 (18) 

Saldo 2018 13.536  

Inleg gemeente  0  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 495 1 (1) 

Totaal  saldo 2019 13.041  
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Indicatie doelgroep 

 
 
Samenwerking gemeente Oss en Jeugdfonds Cultuur Brabant loopt vanaf 2015, 
samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks op basis van een subsidiebeschikking verlengd. In de 
gemeente Oss zijn er in 2019 67 aanvragen voor kinderen gehonoreerd. Er is € 24.801,- uitbetaald.  
 
Overzicht inkomsten en uitgaven Oss 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019 (18-17-16-15) 

Saldo 2018  46.148  

Inleg gemeente  20.000  

Totaal beschikbaar 66.148  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 24.801 67 (61-66-44-12) 

AKDM 2019 (Alle Kinderen Doen Mee) +1.896  

Eind saldo 2019 43.243  
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Indicatie doelgroep 

 
 
De gemeente Reusel – De Mierden is eind 2017 aangehaakt. Samenwerkingsovereenkomst 
gemeente Reusel – De Mierden en het Jeugdfonds Cultuur Brabant loopt van 1-1-2018 tot 31-12-
2021. Er zijn geen aanvragen gedaan. 
 
Overzicht inkomsten en uitgaven Reusel – De Mierden 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019 

Saldo  2018 12.500  

Inleg gemeente  5.000  

Totaal beschikbaar  17.500  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 0 0 

Eind saldo 2019 17.500  
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Indicatie doelgroep  

 
 
Samenwerking gemeente Roosendaal en Jeugdfonds Cultuur Brabant loopt vanaf 2014, 
samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks middels een subsidiebeschikking verlengd. In 
Roosendaal zijn er in 2019 74 aanvragen gehonoreerd. Er is € 24.114,- uitbetaald. 
Er is middels een schrijven van 19 september 2019 een bedrag van € 20.959 retour geboekt.  
 
Overzicht inkomsten en uitgaven Roosendaal 2018 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019 (18-17-16-15) 

Saldo 2018 140.964  

Inleg gemeente 57.500  

Verrekening 2018 -32.510  

Totaal beschikbaar 165.994  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 24.114 74 (114-84-101-58-61) 

Eind saldo 2019 141.480  
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Indicatie doelgroep 

 
 
Samenwerking gemeente Sint-Michielsgestel en het Jeugdfonds Cultuur Brabant loopt vanaf 2015. Er 
is geen actuele samenwerkingsovereenkomst. Er zijn in 2019 6 aanvragen ingediend. Er is € 1.075,- 
verstrekt. 
 
Overzicht inkomsten en uitgaven St. Michielsgestel 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019 (18-17) 

Saldo 2018 10.792  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 1.075 6 (4-1) 

AKDM 2019 (Alle Kinderen Doen Mee) +607  

Eind saldo  2019 10.324  
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Indicatie doelgroep 

 
 
Samenwerking gemeente Uden en het Jeugdfonds Cultuur Brabant loopt vanaf 2017, 
samenwerkigsovereenkomst wordt jaarlijks middels een subsidiebeschikking bestendigd.   
Er zijn in 2019 37 kinderen bereikt en er is € 13.345,- verstrekt.  
 
Overzicht inkomsten en uitgaven Uden 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019 (18-17) 

Saldo 2018 23.027  

Inleg gemeente  37.000  

Totaal beschikbaar 60.027  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 13.345 37 (35-29) 

AKDM 2019 (Alle Kinderen Doen Mee) +655  

Eind saldo 2019 47.337  
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Indicatie doelgroep 

 
 
Samenwerking tussen gemeente Valkenswaard en het Jeugdfonds Cultuur Brabant loopt vanaf 2016, 
samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks middels een subsidiebeschikking verlengd.  
Er zijn in 2019 32 aanvragen gehonoreerd. Er is € 9.528,- verstrekt. 
 
Overzicht inkomsten en uitgaven Valkenswaard 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019 (18-17-16) 

Saldo 2018 18.650  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 9.528 32 (24-31-6) 

AKDM 2019 (Alle Kinderen Doen Mee) +2.355  

Totaal  saldo 2019 11.477  
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Indicatie doelgroep 

 
 
Samenwerking tussen gemeente Waalre en Jeugdcultuurfonds Brabant loopt vanaf 2015, 
samenwerkingsovereenkomst loopt tot 1-1-2021. 
Er zijn in 2019 21 aanvragen gehonoreerd. Er is € 7.254,- verstrekt. 
 
Overzicht inkomsten en uitgaven Waalre 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019 (18-17-16-15) 

Saldo 2018 13.228  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 7.254 21 (57-2-11-3) 

Eind saldo  2019 5.974  
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Indicatie doelgroep 

 
 
Samenwerking gemeente Waalwijk en Jeugdfonds Cultuur Brabant loopt vanaf 2016, 
samenwerkingsovereenkomst loopt tot 1-1-2021.   
Er zijn in 2019 67 aanvragen gehonoreerd. Er is € 18.356,- verstrekt.  
 
Overzicht inkomsten en uitgaven Waalwijk 2019 

Inkomsten/uitgaven  €  Aantal kinderen 2019 (18-17-16-15) 

Saldo 2018 5.033  

Inleg gemeente  17.500  

Inleg Cultuur@Cruijff Court Waalwijk 8.000  

Totaal beschikbaar 30.533  

Uitbetaald t.b.v. aanvragen incl. kosten 18.356 67 (66-57-4-3 ) 

Uitbetaald Cultuur@Cruijff Court Waalwijk 8.000  

AKDM 2019 (Alle Kinderen Doen Mee) +247  

Eind saldo 2019 4.424  

 

  
  
  



 

Jaarverslag Jeugdfonds Cultuur Brabant 2019  38 

Aanvragen witte vlekkenplan 
  

€  Aantal kinderen 2019  

Uitgaven negen niet aangesloten 
gemeenten 

4.884 19 

Inkomsten AKDM  3.901  

 
 
Boxtel   1 
Woensdrecht   6 
Mill en St. Hubert 1 
Halderberge   2 
Dongen  1 
Grave   3 
Cranendonck  2 
Haaren  2 
Rucphen  1 
  



 

Jaarverslag Jeugdfonds Cultuur Brabant 2019  39 

Bijlage 1. Aantal aangevraagde bijdragen per cultuuractiviteit 
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Bijlage 2. Aanvragen verdeeld naar geslacht en leeftijd 
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Bijlage 3. Intermediairs 
 
 

 


