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|  VOORWOORD

Sport verbroedert, verbetert de gezondheid van onze inwoners, vergroot het gevoel van trots voor onze stad 
en maakt de stad vitaler. Sport beweegt Amsterdam in positieve zin.

Sport beweegt Amsterdam 
in positieve zin’

4

Als wethouder Zorg, Jeugd, Beroepsonderwijs en Sport 

zal ik me in de komende jaren blijven inzetten om sport 

toegankelijk te maken en te houden voor alle Amster-

dammers. Ons sportbeleid richt zich op het verhogen 

van de sportparticipatie. Daarbij hebben we extra aan-

dacht voor groepen die een steuntje kunnen gebruiken 

zoals senioren, Amsterdammers met een handicap 

of met weinig geld. Het Jeugdfonds Sport levert een 

belangrijke bijdrage door ondersteuning te bieden aan 

kinderen uit gezinnen met weinig geld. Met hun grote 

netwerk aan intermediairs heeft het Jeugdfonds Sport 

direct toegang tot veel gezinnen. Bijna alle kinderen 

vinden het leuk om te sporten, maar er zijn kinderen 

voor wie de weg naar de sportvereniging om allerlei 

redenen niet vanzelfsprekend is. Samen zetten we  

ons in om sporten ook juist voor deze kinderen zo  

gemakkelijk mogelijk te maken.

Mijn waardering gaat uit naar het Jeugdfonds Sport 

dat zich al 20 jaar inzet om de financiële drempel weg 

te nemen voor Amsterdamse kinderen die anders niet 

zouden kunnen sporten. Ik hoop van harte dat de stad 

Amsterdam en alle Amsterdamse kinderen kunnen  

blijven rekenen op de inzet van het Jeugdfonds Sport 

en al haar intermediairs. Samen brengen we Amster-

dam letterlijk en figuurlijk nog meer en vaker in beweg-

ing en zorgen we voor een gezonde toekomst voor álle 

Amsterdamse kinderen.

Simone Kukenheim - wethouder Amsterdam 



Ik feliciteer het Jeugdfonds Sport Amsterdam van harte met haar jubileum dit jaar. Al 20 jaar behartigt het 
fonds de belangen van kinderen in Amsterdam op het gebied van sport, daar waar het de ouders ontbreekt 
aan financiële middelen. Als wethouder Armoede, maar ook Onderwijs en Schuldhulpverlening, weet ik als 
geen ander hoe belangrijk speciale aandacht voor kinderen in armoede is.

Alle kinderen verdienen  
gelijke kansen om zich te  
kunnen ontwikkelen, 
ongeacht hun achtergrond  
of de financiële middelen  
van hun ouders’ 

In Amsterdam gaat het om circa 27500 kinderen. Dat 

betekent dat 1 op 5 jongeren in Amsterdam opgroeit 

in armoede. Voor deze groep kinderen is het lidmaat-

schap van een sportclub zelden weggelegd. Dit terwijl 

sport van grote meerwaarde is voor de fysieke én de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen 

leren structuur, normen en waarden, zelfvertrouwen en 

het opdoen van vriendschappen.

 

Het verheugt mij dat Jeugdfonds Sport het afgelopen 

jaar 8267 kinderen in de stad aan het sporten heeft 

gebracht. Ook als wethouder zal ik blijven strijden tegen 

bewegingsarmoede in Amsterdam. Minder stilzitten en 

meer bewegen leidt immers tot een gezondere en  

vitalere samenleving. Vanuit het project Aanpak 

Kansengelijkheid wil ik zorgen voor een nog beter en 

breder aanbod van sport na schooltijd. Door samen-

werking met de Stadspas kunnen we nog meer  

families op een laagdrempeligere manier bereiken. 

|  VOORWOORD 5

Onze gezamenlijke ambitie en streven verbindt ons in deze 

en ik heb er het volste vertrouwen in dat we hand in hand nog 

meer kinderen een onbezorgde jeugd kunnen bieden waarin 

ze leren sporten, ruimte krijgen om talenten te ontwikkelen en 

kansen krijgen die ze verdienen. Ik draag het Jeugdfonds Sport 

een warm hart toe en wens hen succes met het bereiken van 

nog meer kinderen in de toekomst. Omdat ieder kind telt in 

onze stad.

Marjolein Moorman - wethouder Amsterdam 

Foto Liza Szatola
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Het Jeugdfonds Sport bestaat in 2019 twintig jaar! Harrie Postma, onze oprichter, heeft in 

1999 een prachtig initiatief genomen. Sinds 2012 kwam er financiële ruimte om te groeien 

en is ieder jaar het aantal kinderen dat het Jeugdfonds Sport heeft ondersteund, gestegen. 

Van 1280 in 2012 naar ruim 8200 in 2018. Zijn we tevreden? Ja en nee. Ja, omdat een 

grote prestatie geleverd is door onze intermediairs, samenwerkingspartners, onze bureau-

medewerkers, de Gemeente en ons bestuur. Maar ook nee, omdat we niet de gehele 

doelgroep van 27.500 kinderen hebben bereikt. Er is dus nog veel te doen.

Het afgelopen jaar is veel  

aandacht gegaan naar de af- 

stemming met de Gemeente  

om een samenhangende  

regeling te ontwikkelen van  

het Jeugdfonds Sport met de Stadspasregeling. De sportvergoeding voor jeugd heeft nu  

twee toegangswegen. De condities die Stadspas en Jeugdfonds Sport hanteren zijn zo 

goed mogelijk op elkaar afgestemd. Gecombineerd met de toegang via Stadspas gingen 

er bijna 10.500 kinderen in 2018 sporten. Dit jaar moet blijken of de samenhangende 

regeling verder goed uitgerold kan worden en of de toename in bereik doorzet.

Onze samenwerking met het Jongerencultuurfonds, de stichting Leergeld en de stichting 

Samen Is Niet Alleen (SINA) is in 2018 versterkt. Wij zoeken ook voortdurend naar moge-

lijkheden om onze intermediairs te ondersteunen om meer kinderen te bereiken en te 

motiveren. Dit blijft zeer belangrijk werk.

Eugenie Landburg heeft na een lang dienstverband het Jeugdfonds Sport verlaten. Zij 

heeft een mooie bijdrage geleverd aan de groei van het fonds. Vanaf oktober 2018 is 

Kim Stoutenbeek in dienst; samen met Levi Heimans vormt zij ons sterke bureaukoppel. 

Het bestuur heeft geen wijzigingen ondergaan. Het Jeugdfonds Sport is klaar voor de  

volgende groeifase.

Pim Storm - voorzitter Jeugdfonds Sport Amsterdam

Harrie Postma, onze  
oprichter, heeft in 1999  
toch maar een prachtig  
initiatief genomen’
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8.267 KINDEREN
aantal goedgekeurde aanvragen in 2018

27.500    1:5
ten minste 27.500 kinderen groeien op in armoede
dat is in amsterdam 1 op de 5 kinderen

De toename in het bereik van de doelgroep zet door. Tegelijkertijd blijft er nog veel werk te doen: er zijn veel kinderen 

en jongeren die gebruik mogen maken van een vergoeding om te sporten, maar dat nog niet doen.



Famil ie Lasgaa

van l inks naar rechts:  Adam, Al i ,  Abderahman, Amen

JEUGDFONDS SPORT HEET 
ALLE NIEUWKOMERS IN 
AMSTERDAM EEN WARM 
WELKOM

8 |  INTERVIEW

Het Jeugdfonds Sport heeft zich in 2018 ingezet om meer asielzoekers te informeren over de sport- 
mogelijkheden van hun kinderen via ons fonds. In de praktijk blijkt dit resultaat moeilijk meetbaar omdat 
deze families vaak geen vaste woonplek krijgen toegewezen. Toch kunnen we met zekerheid stellen dat  
we minimaal 154 kinderen van nieuwkomers aan het sporten hebben gebracht. Voor dit jaarverslag zijn  
we op bezoek gegaan bij de Eritrese familie Tesfom.

(van links naar rechts) Futum, Delina, Atnael, Paulos, Hermon



MMet een grote glimlach opent Paulos (17) de deur. Hij is blij iemand van Jeugdfonds Sport 
te ontvangen omdat hij in zijn nieuwe woonplaats nu ook zijn droom kan najagen: profes-
sioneel voetballer worden. Al sinds hij zich kan herinneren, voetbalt hij. In Eritrea was dat 
altijd op straat, met zijn vrienden en broers en een zelfgemaakte bal van sokken en t-shirts. 
Hier in Nederland betekent dat trainen en competitie spelen bij een echte club. 

Sinds 2016 is Paulos in Nederland. Hij is de enige van de familie met 8 kinderen die op 
12-jarige leeftijd in zijn eentje de reis naar Europa aflegde. Dwars door Soedan en Libië 
heeft hij na drie jaar Duitsland 
bereikt en het vierde jaar is 
hij in Oisterwijk geplaatst. Via 
Luttelgeest is hij uiteindelijk 
met de rest van de familie in 
Amsterdam herenigd. Toen hij 
in 2018 een plek kreeg op de 
voetbalschool Work Hard, Play Hard kon hij zijn geluk niet op. Eindelijk kon hij weer voet-
ballen. Door deze passie vergeet hij zijn zorgen en het gemis van de rest van de familie in 
Eritrea. Bij zijn inmiddels nieuwe club Nieuw-West geniet hij van zijn teamgenoten. Ook al is 
hij zelf een ietwat bescheiden, stille speler, hij geniet iedere zondag om met z’n elven voor 
de winst te gaan. Hij waardeert de positieve feedback van zijn trainer Said die hem elke 
week ophaalt in zijn nieuwe woonplaats Vijfhuizen. 

Dan stormen zijn broertjes Hermon (15), Frezigi (14) en Atnael (12) binnen. Ook zij zijn dol 
op voetbal, maar hebben iets minder geluk dit jaar: door de recente verhuizing naar Vijf-
huizen hebben zij geen vervoer meer naar hun voetbalclub in Amsterdam. Ze vinden het 
zwaar zonder voetbal, maar waarderen het nieuwe huis en de rustige omgeving. Ze spelen 
nu elke avond op het grasveld om de hoek en wachten af of voetbalclub Vijfhuizen hen 
binnenkort als nieuwe leden zal accepteren. De jonge broertjes zijn eerder in Amsterdam 
als talent gescout en zullen vast nog wel wat prijzen binnen halen in de toekomst. Voor  
ons fonds zijn de stralende gezichten als ze over voetbal praten nu al goud waard.

Futum, Delina, Atnael, Paulos, Hermon

|  INTERVIEW 9

Door voetbal vergeet ik 
mijn zorgen en het gemis 
van de rest van mijn familie 
in Eritrea’



Moeder van Paulo:
“I'm Paulo's mother and 
we use the aid subsidy 
for the third year. My son 
loves football!
You're fulfilling his dream 
because I could never pay 
for it myself. Not only is 
the football team a great 
place to meet new friends, 
he also improves his Dutch 
by practicing with his 
teammates. This year he 
is even participating in the 
football championship that 
runs on Saturdays. 
We are very happy and 
grateful to you for your 
help.”

D
“Door het Jeugdfonds Sport krijgen kinderen van ouders die financieel niet in staat 

zijn om sporten te bekostigen, de mogelijkheid om toch te kunnen sporten. Mijn 

ervaring op mijn school BS Elout is dat de sociale betrokkenheid verhoogd wordt 

van de kinderen. “Kracht van Sport” bedient uiteenlopende doelgroepen waar nog 

weinig gerichte aanpakken voor bestaan zoals leerlingen zonder verblijfsdocument, 

asielzoekers en leerlingen die de Nederlandse taal niet beheersen. Door het sporten 

groeit het zelfvertrouwen van het kind en ontwikkelen ze vaardigheden die ze in hun

schoolloopbaan en verdere levensfase kunnen benutten. Het gaat dan om de per-

soonlijke ontwikkeling, die te maken heeft met zelfvertrouwen: wat kan ik en waar  

ben ik goed in? Dat is, ongeacht je afkomst, religie en financiële situatie de kracht  

van sport; het is de taal die de kinderen met elkaar verbindt. 

Zeker voor asielzoekers die vaak een verleden 

met oorlog en onderdrukking hebben, kan sport 

en bewegen een fantastische uitlaatklep zijn. 

Daarnaast merken wij dat de leerlingen, die 

gebruik maken van het Jeugdfonds Sport de 

Nederlandse taal beter gebruiken en sneller 

leren spreken, én ze leren onze gewoontes 

kennen. Ze tonen enorme dankbaarheid dat die 

mogelijkheid er is. Er ontstaan ook weer mooie 

vriendschappen en ontdekken hun talenten.  

Dus sport verbindt de kinderen met elkaar.”

Hanife Saf - directeur basisschool Elout &  
Paulo’s moeder

10 |  INTERVIEW

Sport is de taal die de  
kinderen met elkaar verbindt’

SPORTKANSEN VOOR NIEUWKOMERS  
OP BASISSCHOOL ELOUT
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Aantal aanvragen naar leeftijd voor jongens en meisjes. 38% van alle aanvragen wordt gedaan voor meisjes, dat is een 

toename t.o.v. 2017. 79% van alle aanvragen wordt gedaan voor kinderen tot en met 12 jaar. Vooral bij meisjes is een sterke 

afname te zien in sportdeelname vanaf middelbare schoolleeftijd. De verhouding van aanvragen voor jongens t.o.v. meisjes  

is vanaf 13 jaar 72% t.o.v. 28% en vraagt om een actieve benadering van meiden in de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar.

FOCUS OP MEIDEN  
12 - 18  JAAR
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Foto Jaap Wals

H
Initiatiefnemer Harrie Postma had het idee al een 
paar jaar in zijn hoofd toen het Jeugdsportfonds - nu 
Jeugdfonds Sport - officieel werd opgericht op 4 juni 
1999. Het allereerste begin blijft een bijzonder verhaal. 

Harrie, werkzaam bij bureau Jeugdzorg, zag in 1997 

dat het jongetje Humphrey na traumatische ervarin-

gen van de Bijlmerramp iets nodig had. Veel van dat 

‘iets’ werd ingevuld door voetballen bij een vereniging. 

“We hebben dat toen met de familie gedokt. Dat had 

zo’n groot effect op hem. Hij kwam ergens anders, hij 

zag zoveel nieuws. Sporten bij een sportclub, de train-

ing met een goede trainer, het is ook gewoon groeps- 

therapie. Met Humphrey ging het zoveel beter.” 

Wat in Amsterdam begon, breidde zich uit met een 

landelijk fonds en uitvoerende stichtingen in andere 

grote steden en provincies. “Ik had nooit gedacht dat 

het zo groot zou worden. Van 1999 tot 2004 deed 

ik alles voor het fonds in mijn vrije tijd. Maar er was 

steeds meer vraag.”

Sleutelfiguur voor verdere groei was onder meer 

Lodewijk Asscher. “Lodewijk was nog maar een 

broekie, maar zag als raadslid van de PvdA hoe  

het fonds op een hele praktische en laagdrempelige 

manier kinderen kon helpen om te gaan sporten. Ook 

Peter Lankhorst heeft zich enorm ingespannen om 

deuren te openen en verdere groei mogelijk te maken.”

12 |  INTERVIEW

20 JAAR SPORTKANSEN 
VOOR JEUGD
Van 2004 tot 2014 was Harrie, eerst als directeur, later 

als fondsenwerver betrokken bij het landelijke fonds. Hij 

bedacht het Jeugdcultuurfonds, dat in samenwerking met 

anderen, werd opgericht. In 2015 zette hij het Jeugdeduca-

tiefonds op poten. En de plannen zijn nog niet op. Harrie is 

niet te stuiten en zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. “Het 

is van belang om mogelijkheden tot sport, cultuur, educatie 

én recreatie naast elkaar te blijven ontwikkelen. Ik blijf me 

inzetten voor kansengelijkheid onder kinderen.”

Harrie Postma - oprichter Jeugdsportfonds 
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JJet en Eline zijn docenten lichamelijke opvoeding en  

drijvende krachten achter de loop. Ze zien wat het te-

weeg brengt. “Leerlingen merken dat ze door oefening 

snel een betere conditie krijgen wat een stimulans is om 

extra te gaan trainen. De loop geeft uiting aan datgeen 

waar de OSB voor staat: talent laten groeien en op een 

positieve manier bezig zijn met sport en bewegen. Sterk 

middel hierbij is ‘OSB-breed’, een variatie aan buiten-

schools sport-, cultuur- en muziekaanbod ter ontwikkeling 

van talent, aansluitend bij het rooster op school. Vanuit 

daar vindt veel doorstroming naar clubs plaats.

‘Help een handje met je voeten’ is het credo bij de sponsorloop van Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB). Leer-
lingen uit de 2e klas rennen zich de longen uit het lijf en zamelen zo al vele jaren geld in voor het Jeugdfonds Sport 
Amsterdam, om andere kinderen in Amsterdam ook de mogelijkheid te geven om te sporten. 

|  INTERVIEW

De trots die je voelt als je 
jezelf iets hebt eigen ge-
maakt, is iets wat kinderen 
altijd bij blijft’

OPEN SCHOOLGEMEENSCHAP 
BIJLMER ADEMT SPORT
“Persoonlijke aandacht vanuit de docent speelt hierbij 

ook een belangrijke rol,” vertelt Eline. Samen met een 

leerling kijken wat mogelijk goed bij hem of haar past. 

Jet geeft aan wat haar drijft om die die rol te vervullen: 

“Ik haal mijn inspiratie uit het plezier dat ik terugkrijg van 

de leerlingen. Het enthousiasme, de saamhorigheid. Het 

elkaar sterker maken en elkaar helpen. Het geven van 

complimenten en het uitspreken van trots aan het einde 

van de les doet mij en de leerlingen zichtbaar goed. Bij 

sport kan je zo goed zichtbaar maken dat je vooruitgaat. 

Dat geeft vertrouwen en stimuleert leerlingen om nog 

meer te gaan bewegen.”

Jet van Dijk en Eline Sjerps 

docenten Lichamelijke opvoeding
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DE SPORTEN DIE KINDEREN 
VIA JEUGDFONDS SPORT
AMSTERDAM BEOEFENEN

Er is veel vraag naar diplomazwemmen. Voetbal is traditioneel een veel beoefende sport. Ook zijn vecht- en verdedig-

ingssporten populair. Naast deze ‘grote’ sporten is er een breed scala aan ander sporten waarvoor een sportaanvraag 

wordt gedaan. Het aantal sporten dat meer voor meisjes wordt aangevraagd, is toegenomen t.o.v. 2017. 
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INTERMEDIAIR-
BIJEENKOMST 2018 
Wij danken alle gasten die 1 november samen kwamen tijdens  

de jaarlijkse intermediairsbijeenkomst van Jeugdfonds Sport  

Amsterdam en het Jongerencultuurfonds Amsterdam.  
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Meer dan 1100 intermediairs spelen een cruciale rol in het informeren en motiveren van de doelgroep.

Er wordt samengewerkt met 443 sportaanbieders, van klein tot groot, waar kinderen via het Jeugdfonds Sport 

Amsterdam op wekelijkse basis sporten.

16 |  CIJFERS

INTERMEDIAIRS ZIJN ONMISBAAR EN  
SPORTAANBIEDERS ZIJN DRAGENDE KRACHT

1140 INTERMEDIAIRS 443 SPORTAANBIEDERS



DDe jeugdafdeling floreert en barst zowat uit zijn voegen. 

Roy vertelt iets over de aanpak: “We leggen de nadruk 

op spelelementen om het zo aantrekkelijk te maken. 

Tikspelletjes, haasje-over; daar zit een stukje sprong 

in terwijl kinderen dat niet eens bewust door hebben. 

Trainers zijn erg enthousiast naar de kinderen. Ieder kind 

wordt gezien en dat zie je terug. Er wordt eigenlijk altijd 

afgesloten met een high five.”

De betrokkenheid van deze mooie club in de Watergraafs-

meer richt zich niet enkel op de eigen jeugdafdeling, waar 

vanzelfsprekend ook een aantal kinderen sport middels 

een vergoeding via Jeugdfonds Sport  

Amsterdam. AV’23 organiseert al sinds jaar en dag de 

Nescioloop, een laagdrempelige hardloopwedstrijd 

door Oost met als scherprechter de Nesciobrug, en 

geeft daarbij deelnemers de mogelijkheid te doneren 

17|  INTERVIEW

Door variatie komen  
kinderen erachter waar  
talent en competentie liggen’

Wie Daphne Schippers in actie ziet op de sprint kan zomaar aan atletiek denken als een individuele sport.  
In gesprek met Atletiek Vereniging 1923 (AV’23) blijkt niets minder waar. “In de trainingen doen we bijna  
alles samen”, stelt Jeugdtrainer Roy.

aan het Jeugdfonds Sport. Karin van Kesteren toont zich 

al jaren actief bij de organisatie. Zelf liep ze op haar 52e 

nog persoonlijk records op de atletiekbaan en nu ziet ze 

haar kleinzoon van 7 zich ontwikkelen bij de vereniging. 

“Wendbaarheid, versnellen, oefenen met startblokken, 

techniek. Alles komt voorbij. Er is zo veel afwisseling en op 

een speelse manier leren ze de basis om later te presteren. 

Door variatie komen kinderen erachter waar talent en  

competentie liggen.”

Roy Marinus en Karin van Kesteren - Atletiek Vereniging 1923

ATLETIEK DOE JE SAMEN



De klassen gaan uit en Jayden komt aangerend, 
het is weekend! Samen met Moeder Marjolein 
wachten we hem op in de kleurrijke hal van ba-
sisschool Crescendo. Jayden is een vrolijke knul 
en hij heeft duidelijk zin in het weekend.
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SPORT KLEURT DE WEEK  
VAN JAYDEN

Ik vind het leuk om  
nieuwe dingen te leren’

Jayden zit in groep 5 en heeft net zijn A-diploma ge-

haald met een bijdrage vanuit het fonds. Het duurde 

best lang om dat te bereiken, maar dat maakt de 

prestatie alleen maar mooier. Echt iets om trots op 

te kunnen zijn. “Watertrappelen vind ik niet zo leuk, 

en met kleren zwemmen was best zwaar, maar ik ben 

wel blij dat ik mijn diploma heb gehaald. Ik ga nu door 

voor mijn B.”

Al kletsend komt naar voren dat sport de week van 

Jayden kleurt. Marjolein legt uit dat hij via naschoolse 

activiteiten veel verschillende sporten kan uitprob-

eren. Jayden somt op: “Basketbal heb ik gedaan om 

gewoon lekker bezig te zijn. En volleybal doe ik nu 

om sterker te worden.” Op maandagen komt daar ook 

nog een wekelijkse les Capoeira bij. Een bijzondere 

en onbekende activiteit, dus we kijken hem vragend 

aan. Er blijkt niet veel voor nodig om Jayden zover te 

krijgen een demo te geven.  

Zonder enige  schroom laat hij een paar mooi trap- en 

draaibewegingen zien. “Het is niet de bedoeling dat je 

elkaar raakt, dus je moet goed op elkaar letten. Wat ik  

heel leuk vind is dat we ook zingen tijdens de training.  

En we doen steeds weer andere gevechtstechnieken.  

Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren.” 

Jayden en moeder Marjolein



IIn 2014 heeft de Gemeente Amsterdam het kindpakket 

geïntroduceerd ter bestrijding van armoede. Dit pakket 

biedt ieder jaar huishoudens met een minimuminkomen 

een gratis kledingbon en een speelgoedbon voor hun 

kind(eren). In 2018 vonden de uitgiftedagen van deze  

bonnen plaats op 4, 5 en 6 december in de Openbare  

Bibliotheek Amsterdam. Voor het Jeugdfonds Sport  

Amsterdam een uitgelezen kans om ouders van onze  

doelgroep te ontmoeten. 

Om deze ouders een compleet palet voor hun kinderen 

aan te bieden, hebben we deze dagen de krachten ge-

bundeld met stichting Samen Is Niet Alleen, het Jongeren-

cultuurfonds en stichting Leergeld. Met gezamenlijk flyers 

en bureaumedewerkers hebben we geprobeerd om zoveel 

mogelijk bezoekers te spreken. Dankzij de hulp van drie 

klassen van de opleiding Sport & Bewegen van het ROC 

Amsterdam, zijn we erin geslaagd om een groot deel van 

de 9.000 ouders te informeren over de sportmogelijkheden 

voor hun kinderen. Het  

resulteerde in een enorme  

stijging van directe aan- 

meldingen in december  

en een lijst van 635 geïnteresseerde ouders die in januari 

zijn gebeld om aanvragen in werking te stellen. De jonge, 

enthousiaste ambassadeurs van het ROC zijn voor ons 

fonds zeer waardevol en we gaan er alles aan doen om dit 

samenwerkingsverband het komende jaar uit te breiden. 

Zeker zo belangrijk is de samenwerking met de gemeente 

Amsterdam en we hopen op wederom een succesvolle 

editie in 2019. 
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JEUGDFONDS SPORT 
AMSTERDAM OMARMT 
DE UITGIFTEDAGEN 
AMSTERDAM 2018

De uitgiftedagen resulteren 
in een enorme stijging van 
directe aanmeldingen’ 
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Het absoluut aantal aanvragen ligt hoger in postcode- 

gebieden in de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost  

en Noord. Hier wonen relatief veel minimajongeren  

en zijn potentieel nog veel jongeren te bereiken.  

In stadsdelen Zuid en Centrum is de doelpopulatie  

kleiner. Het procentuele bereik van de doelgroep  

blijft in deze stadsdelen iets achter. Echter, in  

relatie tot 2017 nam in Centrum en Zuid het  

bereik het hardst toe. 1.912
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1.258 1.276

1.518
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LOKALE FOCUS



DIT DOEN WE 
Je kind wil sporten, daar 
ben je als ouder trots op. 
Maar wat als er net niet 
genoeg geld is om de  
contributie te betalen?  
Dan kan het Jeugdfonds 
Sport Amsterdam mee 
betalen.

SPELREGELS
We horen niet bij de gemeente of de overheid, want we zijn een particuliere organisatie. 
We willen zoveel mogelijk kinderen helpen om te kunnen sporten. Daarvoor hebben we 
natuurlijk wel duidelijke regels. 

We helpen de ouders van Amsterdamse kinderen, van 2 tot en met 17 jaar, die hun lage 
inkomen kunnen aantonen. Dat kan bijvoorbeeld door het nummer van jouw stadspas. 
Indien het gezin geen stadspas bezit, is een motivatie van de aanvraag verplicht, waarin 

bijvoorbeeld wordt aangetoond dat het gezin:                                                                                                                                  
 minder dan 120% van het minimumloon verdient, óf

 met schuldsanering te maken heeft, óf

	een illegale status heeft; vluchteling of asielzoeker is, óf

	anderszins niet in staat is om de sport te betalen.

De bijdrage van het Jeugdfonds Sport Amsterdam bedraagt maximaal € 300 
per sportjaar. Dit bedrag is inclusief attributen (van maximaal € 80). Contributie 
betalen we rechtstreeks aan de sportclub. Voor attributen krijgen ouders een 
waardebon om sportspullen te kunnen kopen bij winkels waar het Jeugdfonds 
Sport Amsterdam mee samenwerkt. 

Aanvragen worden digitaal ingediend door een intermediair. Deze persoon is 
professioneel betrokken bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind/
gezin. Denk hierbij aan de (gym)leerkracht, ouder- en kind adviseur, combinatie-
functionaris, jeugdhulpverlener of maatschappelijk werker.  
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HET TEAM VAN JEUGDFONDS SPORT AMSTERDAM
Het Jeugdfonds Sport Amsterdam wordt bemand door de coördinatoren Kim Stoutenbeek  
en Levi Heimans en bestuurd door zes actieve en betrokken bestuursleden. 

Van l inks boven  

naar rechts onder

PIM STORM

voorzitter

ANNETTE VAN DER POEL

intermediairs

ARNOUD TAMINIAU

penningmeester

DIEDERIK NELISSEN

sponsoring

JAAP VAN DE LINDE

PR & Communicat ie

JORIS OLDEWELT

penningmeester
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BESTUURSLID  
ANNETTE  
VAN DER POEL
 
“Ik vind het geweldig om bestuurslid  
te zijn van het Jeugdfonds Sport  
Amsterdam. In mijn dagelijks werk  
als bestuurder van Orion, de sticht-
ing voor openbaar speciaal primair en 
voortgezet onderwijs in Amsterdam, 
maak ik dagelijks mee dat het niet 

vanzelfsprekend is dat kinderen en ouders de weg weten te vinden naar sportclubs. Het is zo 
jammer dat veel ouders en kinderen nog steeds niet weten waar ze kunnen aankloppen als 
'geen geld hebben' voor het sporten van hun kinderen het probleem is. In het bestuur heb ik 
'de intermediairs' als aandachtsgebied. Dat betekent dat ik mijn netwerk probeer in te zetten 
om ervoor te zorgen dat steeds meer mensen uit onderwijs, jeugdzorg en wijkteams (ouder-  
en kind adviseurs) actief met ons gaan samenwerken om zoveel mogelijk kinderen aan het 
sporten te krijgen. Dat is goed voor hun lijf maar ook, niet in de laatste plaats, voor hun sociale 
leven; meedoen, ergens bij horen. Armoede isoleert, en dat mogen we niet laten gebeuren.  
We bereiken lang niet alle kinderen die in armoede leven. We hebben nog wat te doen de  
komende jaren als Jeugdfonds Sport, ik doe mee!”

Annette van der Poel - bestuurslid Jeugdfonds Sport Amsterdam
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SAMENWERKENDE PARTNERS, SPONSOREN & DONATEURS

G E M E E N T E  A M S T E R D A M  +  A L L E  A M S T E R D A M S E  I N T E R M E D I A I R S  E N 
S P O R T A A N B I E D E R S  + J O N G E R E N C U L T U U R F O N D S  A M S T E R D A M  + 
S T I C H T I N G  S I N A  +  L E E R G E L D  A M S T E R D A M  +  J E U G D F O N D S  S P O R T  E N  
C U L T U U R  N E D E R L A N D  +  S A M &  +  S P O R T S E R V I C E  P R O V I N C I E  U T R E C H T  +

T O P S P O R T  A M S T E R D A M  +  R O C  S P O R T  E N  B E W E G E N  +  H O G E S C H O O L  V A N  
A M S T E R D A M  +  C O M B I W E L  S P O R T  +  D Y N A M O  S P O R T  +  V O O R U I T  + 

A M S T E R D A M  C A R E S  +  B O U N Z  A M S T E R D A M  +  U N D E R  A R M O U R  + 
C L I F F O R D  C H A N C E  + S T I C H T I N G  Z O N N I G E  J E U G D  +  S T I C H T I N G 
W E E S H U I S  D O O P S G E Z I N D E N  + S T I C H T I N G  G E R E F O R M E E R D  O F 
B U R G E R W E E S H U I S  +  N I K E  C O M M U N I T Y  I M P A C T  F U N D  + 

S T I C H T I N G  P L A A T S E L I J K  S P O R T S T I M U L E R I N G S F O N D S  
A M S T E R D A M  +  M A V E R I C K  A D V O C A T E N  +  M C K I N S E Y  +  V A N  L A N S C H O T 
K E M P E N  F O U N D A T I O N  +  O P E N  S C H O O L G E M E E N S C H A P  B I J L M E R  +

A M S T E R D A M S E  G O L F  C L U B  +  G O L F C L U B  A M S T E R D A M  O L D  C O U R S E  + 

O P E N  G O L F C L U B  O L Y M P U S  + N E S C I O L O O P  A V ’ 2 3  +  E K I D E N  R U N 
A M S T E R D A M  +  M U G  M A G A Z I N E  +  K I D S  A K T I E F  +  P A R T I C U L I E R E 
D O N A T E U R S  +   L I U H E M E N  K U N G F U  +  M E D I A M E N S  B V

© 2019 Jeugdfonds Sport Amsterdam


