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VOORWOORD

Amsterdam is trots op haar rijke sporttraditie. In onze stad zijn tal van nationale en internationale
topsporters opgeleid. Deze Amsterdammers hebben vervolgens miljoenen mensen over de hele
wereld kijkplezier gegeven en misschien wel geïnspireerd om zelf te sporten.
Amsterdam kent een rijke sportinfrastructuur: verenigingen, accommodaties, vrijwilligers. Allen
zetten zij zich in voor hun geliefde sport. Dat is van grote betekenis voor onze stad. Sporten
zorgt voor ontmoeting en verbinding en draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Het is leuk,
gezond en kan zelfs de leerprestaties op school verbeteren.
De mogelijkheid om te kunnen sporten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De kosten voor
contributie, sportkleding kunnen snel oplopen en werpen financiële drempels op voor gezinnen
die weinig te besteden hebben. De stad prijst zich daarom gelukkig met het Jeugdfonds Sport,
dat alle Amsterdamse kinderen de mogelijkheid biedt om volwaardig mee te kunnen sporten.
Alleen al het afgelopen jaar heeft het Jeugdfonds 9471 Amsterdamse kinderen in staat gesteld
om mee te sporten met hun leeftijdsgenoten. Het zijn initiatieven als dit die Amsterdam de stad
maken die we willen zijn: van iedereen.

Femke Halsema - burgermeester van Amsterdam

“Sporten zorgt voor ontmoeting
en verbinding en draagt bij aan de
ontwikkeling van kinderen. Het is leuk,
gezond en kan zelfs de leerprestaties op
school verbeteren.”

VOORWOORD

Het is mooi dat het Jeugdfonds Sport Amsterdam vorig jaar meer kinderen heeft
kunnen ondersteunen dan in voorgaande jaren. De groei zet door. Meer meisjes zijn
gaan sporten, hun achterstand op jongens lopen zij gestaag in. Het is goed dat het
gemeentebestuur van Amsterdam de middelen beschikbaar stelt om ons werk te
kunnen doen. Het belang om alle kinderen te laten sporten wordt breed gesteund.
De samenwerking met de stadspas werd afgelopen jaar versterkt, ook dat stemt
tevree. En het is fijn hieraan te werken met een sterk bestuur, gemotiveerde en
deskundige medewerkers, een groot aantal intermediairs en externe partners.
Dit is de glimmende kant van de JFS-medaille, maar ook die heeft een keerzijde.
Het aantal jongeren dat in armoede opgroeit, en dat niet is gaan sporten, is nog
veel te groot. Er zijn ook veel te veel jongeren die na een jaar weer stoppen. Onze
verbinding met de sportaanbieders heeft twee gezichten: we werken goed samen,
maar wij willen graag eendrachtig optrekken om de jongeren blijvend te laten
sporten en daarvoor de samenwerking intensiveren. Wij willen ons draagvlak bij
bedrijven versterken en hen meer aanspreken op hun maatschappelijke rol door
bij te dragen aan het Jeugdfonds Sport. Was dit het? Natuurlijk niet, ik kan nog wel
even doorgaan, maar u begrijpt, er is nog veel werk aan de winkel.
Zowel in het bestuur als op het bureau breiden we onze capaciteit uit. Wij gaan
enthousiast voort. Met dit jaarverslag laten wij zien wat in 2019 is bereikt. Ik wens u
veel leesplezier.

Pim Storm - voorzitter Jeugdfonds Sport Amsterdam
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INTERVIEW

DROMEN VAN VOETBAL

Mevrouw Adewale is trotse moeder van deze voetballertjes.
Ze kwam 19 jaar geleden uit Nigeria naar Nederland en
woont met haar drie kinderen in Zuidoost. Naast de jongens
is er dochter Esther (6), zij volgt zwemlessen voor haar
A-diploma. In het Bijlmerpark waar we elkaar ontmoeten

Joshua (10) voetbalt bij FC Amsterdam, net als zijn oudere

en een balletje trappen, laat ze zien dat voetballen ook aan

broer Michael (12). Tijdens de wedstrijden speelt hij

haar besteed is. Joshua moet alle trucs uit de kast halen

rechtsachter in de verdediging, maar tijdens de trainingen

om zijn snelle zusje van zich af te houden. De sportieve

vindt hij schieten op doel eigenlijk het leukst. Hoe het in

activiteiten van haar kinderen houden ook mevrouw

de wedstrijden gaat? “Soms staan we in de eerste helft te

Adewale zelf in beweging. Beide jongens trainen 2 of 3

dromen. De trainer kan best streng zijn en zegt daar dan

keer in de week en hebben dan op zaterdag een uit- of

wat van. In de tweede helft gaat het dan meestal beter”.

thuiswedstrijd. Op maandag gaat Esther naar zwemles.
Het brengen en halen is ware topsport, maar ze doet het
graag. Tussendoor volgt ze wekelijks Nederlandse lessen en
ontmoet ze andere moeders bij Single SuperMom, waar ze
op de fiets naartoe gaat.

“Later wil ik voetballer
worden, of politieman.”
Naast het positieve fysieke aspect dat sport het gezin biedt,
vervult het ook een belangrijke sociale rol. “Veel vrienden
en familie uit de buurt voetballen ook. We ontmoeten
elkaar tijdens trainingen en wedstrijden, de club is echt
een ontmoetingsplek.” vertelt mevrouw Adewale. Ze is erg
open over hun leven, waarbinnen het voetballen bij een club
duidelijk veel betekent. “Voor Joshua en Michael is voetbal
alles. Overdag, maar ook als ze naar bed gaan. Echt, ze
dromen over voetbal”

Mevrouw Adewale, Michael, Joshua en Esther

CIJFERS

AANTAL SPORTENDE EN ZWEMMENDE KINDEREN 2019
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Ongeveer 30.000 kinderen groeien op in armoede.
Dat is in Amsterdam 1 op de 5 kinderen.
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JFSA OOK VOOR
NIEUWKOMERS
In Jemen woedt sinds 2015 een burgeroorlog. Slechts
zo nu en dan sijpelen er berichten in de Nederlandse
media door over de enorme tragedie die er plaatsvindt:
zware luchtbombardementen en gevechten midden in
woonwijken, ziekenhuizen en scholen. De humanitaire
gevolgen van 5 jaar oorlog zijn dramatisch. Men spreekt in
rapporten over meer dan 100.000 dodelijke slachtoffers en
meer dan 4 miljoen Jemenieten zijn hun huizen ontvlucht
door het oorlogsgeweld.
Ook Sallam, 6 jaar, is samen met zijn moeder gevlucht
uit Jemen en na omzwervingen via Jordanië en Maleisië

Ook gaat de integratie zoveel sneller: hij maakt vrienden en

in september 2018 in Nederland aangekomen. Er is één

doet daarom nog meer zijn best om zich de taal eigen te

ding waar hij gek op is: sport en in het bijzonder voetbal.

maken. Hij vergeet zelfs af en toe heel even de zorgen over

Bij het asielzoekerscentrum is er helaas geen ruimte om

zijn vader en andere familieleden in Jemen.

te sporten. Door contact met onze intermediair Aisling,
is moeder Khulood erachter gekomen dat Sallam via ons

Voor Sallam is zaterdag nu officieel zijn favoriete dag. Voor

fonds kan sporten. Toen Sallam dat hoorde, sprong hij een

de trotse moeder Khulood langs het voetbalveld geldt

gat in de lucht.

hetzelfde.

Sindsdien telt Sallam de hele week de dagen af om op
zaterdag bij zijn nieuwe voetbalclub te zijn. Hij geniet van de
training, leert technische hoogstandjes van de voetbalcoach
en is de hele dag buiten.

Sallam en moeder Khulood

INTERVIEW

JUDO VOOR IEDEREEN
In stadsdeel Nieuw-West lijkt BeterJudo op een reguliere
judoschool, maar niets is minder waar. BeterJudo is
namelijk één van de weinige en misschien wel de enige
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“Vooral als oudere kinderen
meehelpen met de les, dan
is er zo veel plezier in de
oogjes van de jongetjes en
meisjes te zien.”

judoclub in Nederland die zich specialiseert in het lesgeven aan mensen met een beperking. Ook mensen
zonder beperking zijn welkom, want BeterJudo gelooft

Niet het enthousiasme, maar de sociale groei die de kinderen

net als het Jeugdfonds Sport in inclusie, het samen

doormaken is wat Tycho drijft: “Veel kinderen die hier komen

optrekken van mensen mét en zonder beperking.

trainen durven vrij weinig. Door bepaalde oefeningen zie
je deze kinderen groeien en vooruitgaan. Ze leren op een

Oprichter Tycho van der Werff verzorgt zelf met zijn vrouw

veilige manier bepaalde prikkels te verwerken. Daarnaast

Christel Mulder en Renske Vloothuis alle lessen, maar wordt

halen de ouders van kinderen met een beperking kracht uit

ondersteund door volwassenen met een beperking en

de ontmoeting en het samenkomen met andere ouders.” De

ouders van kinderen. Bij een bezoek aan de studio zien we

filosofie van BeterJudo is dan ook: Mooi judo met beleid, met

hen dat met zoveel enthousiasme en passie doen, dat de

geduld, met passie, met plezier en vooral: met zijn allen!

kinderen volledig opbloeien.
Dat de trainers en vrijwilligers van BeterJudo voor een
veilige omgeving en plezier zorgen, heeft in december 2019
geresulteerd in de Amsterdamse Pluim op het jaarlijkse
Amsterdamse Sportgala. Voor Tycho is dit niet zijn eerste
onderscheiding, in 2017 werd hij benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau voor al zijn werk voor aangepast
judo. BeterJudo vervult een waardevolle verbindende en
maatschappelijke rol in stadsdeel Nieuw-West en we hopen
dat zij andere sportaanbieders inspireert. Alleen samen
kunnen we alle kinderen aan het sporten krijgen.

Tycho van der Werff - oprichter/leraar BeterJudo
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STERKE
GROEI ONDER
MEIDEN
12-17 JAAR
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HOUD DE KETTING STRAK VOOR AMSTERDAMSE KIDS
Elk jaar worden we weer verrast door bijzondere initiatieven die aandacht richten op het belang van sportkansen voor
jongeren. Een sponsorloop op school, een hardloopwedstrijd voor en dóór studenten, een evenement bij de sportclub.
Prachtige voorbeelden waarmee geld wordt opgehaald dat één op één wordt ingezet voor Amsterdamse kinderen om een jaar
te sporten of een zwemdiploma te halen.
Belang van sport en bewegen wordt des te meer ervaren als er zelf ook bewogen wordt, bijvoorbeeld op de fiets. Het afgelopen
jaar werden er heel wat kilometers weggetrapt ten bate van Jeugdfonds Sport Amsterdam. Republiq, een energiek bedrijf
gevestigd in Amsterdam en Den Bosch reed met collega’s en partners een prachtige tocht door het land van Maas en Waal.
Er werd afgezien en genoten, gestreden en samengewerkt. Aan het eind van de dag leverde dat een fantastische cheque op
waarmee tientallen kids een jaar kunnen sporten. Ook onze trouwe partners Maverick Advocaten en de Van Lanschot Kempen
Foundation hielden de ketting strak. Onder de bezielende leiding van Olympiër Tim Veldt werd fietstechniek en -conditie op de
proef gesteld. Studenten van het Orion college schakelden nog een tandje bij en ondernamen in het voorjaar een vierdaagse
fietstocht door de Nederlandse polder. Een leerzame reis ter ontwikkeling van zichzelf maar óók voor de kansen voor een ander.
Dit soort inzet maakt ons trots en dankbaar tegelijkertijd.
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INTERVIEW

NADIA CAIRO INTERMEDIAIR VAN HET JAAR
Nadia Cairo is al 28 jaar actief als ouder- en kind

Door op haar eigen manier invulling te geven aan het

adviseur in stadsdeel Zuidoost. Zij is een belangrijke

intermediairschap bij het Jeugdfonds Sport speelt ze een

ondersteunende schakel voor ouders en kinderen die op

belangrijke rol voor verdere ontwikkeling van kinderen,

allerlei gebieden vastlopen of advies nodig hebben. Reeds

die anders misschien niet aan sport zouden doen. “Ik zie

10 jaar doet zij tussen de twintig en vijftig aanvragen

hoeveel het voor een kind betekent om lid te zijn van een

per jaar voor het Jeugdfonds Sport Amsterdam. De

sportclub.”

betrokkenheid waarmee Nadia haar werk doet en het
groot aantal aanvragen dat zij al jarenlang indient voor
kinderen uit haar omgeving zijn redenen om haar tijdens
de jaarlijkse intermediairbijeenkomst te verrassen met een
bos bloemen en een eervolle vermelding.
Nadia straalt energie en positiviteit uit. Dit verbindt ze zelf
direct met het sociale aspect van haar werk. “Mijn drijfveer
om dit werk te blijven doen is dat ik een sociaal mens
ben en het belangrijk vind om mensen te helpen. Zelfs in
privésfeer zal ik altijd helpen.” Tijdens haar werk komt Nadia
ook lastige dingen tegen. Voor sommige mensen is het
lastig om over armoede te praten. ”Wanneer ik weerstand
voel van mensen die niet open staan voor hulp is het voor
mij lastig werken.” Nadia ziet dat zij een belangrijk aandeel
heeft in dit proces maar geeft ook aan dat ze beperkt
invloed heeft op wat mensen vervolgens met haar hulp
doen. “Mijn stukje is tijdelijk, mensen moeten daarna op
eigen kracht verder.”

Nadia Cairo - ouder- en kindadviseur

“Mijn drijfveer om dit
werk te blijven doen is dat
ik een sociaal mens ben
en het belangrijk vind om
mensen te helpen”

VERSLAG

INTERMEDIAIRBIJEENKOMST
2019

Elk jaar organiseert het Jeugdfonds Sport Amsterdam
samen met het Jongerencultuurfonds Amsterdam een
bijeenkomst voor intermediairs en sportaanbieders. Het
hoofddoel van deze middag is om hen te bedanken voor
hun tomeloze inzet en energie om kinderen in beweging
te krijgen. Het gevarieerde publiek brengt echter ook een
mooie mix aan kennis en ervaring mee die we deze middag
uitwisselen onder leiding van een aantal sprekers. De
bijdragen van storyteller Archell Thompson, zakenvrouw
Rahma el Mouden en optredens van de Amsterdam
Panthers Cheerleading en Diyae Hammoudou (harp)
maakten het een gedenkwaardige bijeenkomst.

Foto’s: Lisa Szatola
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KRACHTEN
BUNDELEN
IN DE STAD
In Amsterdam doen naast het Jeugdfonds Sport ook andere stichtingen hun best om armoede
onder kinderen tegen te gaan. Vanuit ons fonds proberen we, waar mogelijk, krachten
te bundelen en zoeken we continu naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Al enige
jaren werken wij onder andere innig samen met Stichting Samen Is Niet Alleen (SINA) om
gezamenlijk nog meer kinderen in de stad te bereiken.
Zo zijn we in 2019 met SINA een pilot gestart om drie sportmaatjes in de stadsdelen Noord,
Zuidoost en Nieuw-West in te zetten. Deze sportmaatjes, gefinancierd door de gemeente
Amsterdam, trekken dagelijks actief de wijken in op zoek naar mensen die door armoede zelf
geen uitweg meer zien. Door bijvoorbeeld vaste spreekuren bij voedselbanken in te richten,
contact te onderhouden met asielzoekerscentra en aanwezig te zijn bij evenementen in de wijk,
kunnen we die kinderen bereiken die anders onvindbaar zijn. Door de ouders te informeren over
de mogelijkheden voor hun kind om te sporten via JFSA, welke sportclubs er in de buurt zijn en
door eventueel ondersteuning te bieden bij de inschrijving, verhoogt SINA de sportparticipatie
van deze kinderen die anders de weg naar ons fonds niet zelf vinden.
SINA gaat nog een stap verder en voert ook veel huisbezoeken uit om gezinnen met een laag
inkomen te helpen. In 2019 ging SINA maar liefst bij 318 gezinnen langs, waar ruim 750 kinderen
mee bereikt zijn, met name voor kamerinrichting van de kinderen. Vaak bleken deze gezinnen
ook geen geld te hebben om hun kinderen te laten sporten. Ondanks dat deze huisbezoeken
tijdrovend zijn, zijn zij zeer waardevol gebleken om mensen beter en vollediger te bedienen.
In 2019 zijn er meer dan 1300 aanvragen goedgekeurd die door SINA zijn ingediend voor
sporten en diplomazwemmen via JFSA. Uiteraard doen we er alles aan om deze succesvolle
samenwerking in 2020 te kunnen voortzetten.

VERSLAG

BLIJE
GEZICHTEN
TIJDENS ECHO
MINI
MARATHON

In 2019 heeft het Jeugdfonds Sport de handen ineengeslagen met Le Champion om samen
nog meer kinderen in Amsterdam in beweging te brengen. Het resultaat? Bijna 800 kinderen
hebben tijdens de TCS-marathon in Amsterdam dit jaar verschillende afstanden voor kinderen
gerend. Met hun enthousiasme en inzet hebben zij geld opgehaald voor ons fonds waardoor
andere kinderen in Amsterdam ook kunnen sporten.
In mistig ochtendgloren startte 20 oktober de eerste groep kinderen bij het Amstelpark
(stadsdeel Zuid) met een eerste run. Het groot aantal trotse gezichten van kinderen en ouders
bij de finish was aanstekelijk. Iets later renden enkele honderden enthousiaste kinderen in de
leeftijd van 4 tot en met 12 jaar vanaf het Galileïplantsoen (stadsdeel Oost) een afstand van 1
kilometer. Na de finish snelden de kinderen naar de hekken om de internationale koplopers van
de marathon aan te moedigen. Overal werd geklapt, gezongen en gejoeld.
In de namiddag eindigde een andere grote groep kinderen een run bij het Olympiaplein
(stadsdeel Zuid). Hun inzet bleef natuurlijk niet onbeloond. Alle kinderen waren voor ons grote
winnaars en ontvingen bij de finish een mooie medaille.
We zijn trots dat Le Champion ons fonds als goed doel voor de Echo Mini Marathons heeft
gekozen en kijken nu al uit naar de blije gezichten van rennende kinderen tijdens de volgende
editie in 2020.
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Naar het zwembad bij een kinderfeestje of een duik in de Amstel met vriendjes tijdens een
hete zomerdag. Zwemmen is leuk en gezond, maar het is wel belangrijk dat elk kind daar
ook aan mee kan doen. Bovendien, in een waterrijke stad als Amsterdam is zwemvaardigheid
van belang voor de veiligheid van kinderen. JFSA vergoedt al enkele jaren lessen voor
diplomazwemmen en heeft in 2019 de werkwijze hiervan flink aangepast.
Met de veranderingen die door zijn gevoerd, wordt het behalen van een zwemdiploma

ELK KIND
EEN ZWEMDIPLOMA

als uitgangspunt genomen en niet één jaar zwemmen. De diploma’s A, B en C worden
vergoed tegen een vast bedrag per diploma, met diplomagarantie vanuit de aanbieder en
aanwezigheidsvoorwaarden voor de ouders. Dat er
veel behoefte is onder ouders en kinderen blijkt:
het aantal aanvragen voor diplomazwemmen steeg
van 1074 in 2014 naar 3904 in 2019.
Om al deze kinderen een kans te geven hun diploma
te behalen, is draagkracht bij het Amsterdamse zwemaanbod van groot belang. In het Noorderparkbad trekt
Ria van der Laan-Webeling al jaren de kar om alles in
goede banen te leiden. “Bij ons komen wekelijks
honderden kinderen zwemmen. Dat kost veel tijd en
aandacht, maar we zetten met zijn allen de schouders
eronder. De nieuwe werkwijze is voor ons team ook
aanleiding om te kijken hoe we nog efficiënter kunnen werken. Elk kind moet natuurlijk gewoon
een diploma kunnen halen en het geeft me ook absoluut voldoening als dat lukt.”
Wij waarderen het zeer hoe drijvende krachten als Ria en collega’s van 30 andere zwembaden,
-verenigingen en -scholen zich dagelijks inspannen ten bate van de zwemvaardigheid van
Amsterdamse kinderen.

Ria van der Laan-Webeling - locatie coördinator

“De
Amsterdamse
zwemaanbieders
zijn
dragende
kracht.”

CIJFERS
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DE SPORTEN DIE KINDEREN VIA
JEUGDFONDS SPORT BEOEFENEN

Een groot aandeel van de aanvragen wordt gedaan
voor diplomazwemmen, voetbal en kickboksen.
Daarnaast is er breed scala aan minder bekende of
minder populaire activiteiten waar een sportaanvraag
voor wordt gedaan. We zien bijvoorbeeld een sterke
toename voor paardrijden, freerunning en schaatsen.
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SPORT DIE BIJ JE PAST

Een sport kiezen die bij je past, daar geloven we in. Behoeften
van kinderen zijn divers en het sportaanbod ontwikkelt mee.
Wij gingen langs bij aanbieders van een paar minder bekende,
bijzondere sporten.

Skateboardschool Amsterdam Noord
Skateboarden wordt hier en daar nog gezien als hobby of lifestyle. Het besluit van het IOC om
skateboarden in Tokio 2021 als Olympische sport op te nemen, veegt deze discussie voorgoed
van de baan. Grote kans dat er in de aankomende jaren meer kinderen willen sliden over
een halfpipe en een sicke ollie willen maken. Wekelijks komen er ruim driehonderd kinderen,
waaronder een aantal via het JFSA, vanuit alle stadsdelen naar de enige skateboardhal
in Amsterdam Noord. Enthousiaste skaters geven daar les aan groepen van 10 kinderen.
“Kinderen zijn hyped wanneer een trick lukt, dat is mooi om te zien” aldus Jori, manager van de
skateboardschool.

Jori Hall - Skateboardschool Amsterdam Noord

“Kinderen zijn hyped als een trick lukt”
Voltige bij Manege Equito
Bij voltige wordt paardrijden en acrobatiek gecombineerd. Met een soepele sprong werpt de
ruiter zich op het paard, dat met een touw de goede richting op wordt gestuurd door een
helper. Vervolgens is het de kunst om tijdens acrobatische
oefeningen op het paard het evenwicht te bewaren. Balans is een essentieel onderdeel van
deze sport en dus wordt hier veel op getraind, zowel met als zonder paard. Axel en Maaike
van manege Equito zorgen voor een rustige, overzichtelijke manege, ondanks de hectiek die
Amsterdam met zich meebrengt. Plezier staat voor hen centraal “Wij zijn gericht op kinderen,
waarbij het omgaan met en het verzorgen van de pony’s een belangrijke rol speelt. Wij zetten
ons in om de leukste manege van Amsterdam en wijde omtrek te zijn voor ruiters en pony’s”.

Maaike van Rijn - Manege Equito

INTERVIEW
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“Naast disipline en competitie is aandacht
voor elkaar erg belangrijk”
Figure Skating Amsterdam
Kunstschaatsen is een sport waar veel discipline voor nodig is. In tegenstelling tot andere
sporten pieken kinderen bij kunstschaatsen veel eerder. Het kan daarom een enorm voordeel
zijn wanneer je vroeg begint. Het lijkt misschien een meidensport maar toch staan er middels
een vergoeding vanuit JFSA ook een aantal jongens op het ijs. In de binnenhal van de Jaap
Eden IJsbaan schaatsen per week honderden kinderen bij Figure Skating Amsterdam om de
top te behalen. Ze worden getraind door het Russische echtpaar Kornienko. Naast een focus
op discipline en competitie zorgen zij ook voor een sfeer waarbij aandacht is voor elkaar en de
ander iets wordt gegund, bijvoorbeeld een plaats op het NK. Met verschillende nationaliteiten
weerspiegelt Figure Skating Amsterdam de kunstschaats-top in de wereld.

Swaan Rutte - Figure Skating

Xplore Freerunning
Freerunning is een echte urban sport. Hoogte, onmogelijke obstakels en de moeilijkste
sprongen. En dan ook zorgen dat het er allemaal heel soepel uit ziet. Voor vijftien
Amsterdamse kinderen gaf JFSA in 2019 een vergoeding uit om deze uitdagende sport
wekelijks te beoefenen, onder andere bij Xplore Freerunning. Sepp en Danilo zijn daar de
oprichters en coaches. Zij zorgen ervoor dat kinderen op een veilige en gestructureerde wijze
techniek aanleren en dat ze plezier in bewegen ervaren. “Kinderen kunnen met freerun echt
goed de energie kwijt. Je zou het een gymles+ kunnen noemen waar hoge matten, jumps en
salto’s centraal staan.” Aan alles is te zien dat de jonge freerunners genieten en opgaan in hun
activiteit; de toelichting van één van de jongens die net weer op zijn voeten staat is simpel,
maar spreekt boekdelen: “Ik vind springen gewoon heel cool”

De kinderen op deze foto’s sporten niet via

Sepp den Hollander - Xplore Freerunning

Jeugdfonds Sport
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Door lokaal samenwerking aan
te gaan, proberen we zoveel
mogelijk kinderen te bereiken.
In de wijken waar relatief veel
kinderen opgroeien in een
minimagezin wordt het hoogst
aantal aanvragen gedaan.
Tegelijkertijd zijn daar potentieel
nog veel jongeren te bereiken.
In stadsdeel Zuid was de
procentuele toename in het
aantal aanvragen ten opzichte
van 2018 het grootst, maar liefst
30%.
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DIT DOEN WE SPELREGELS
Je kind wil sporten, daar

We horen niet bij de gemeente of de overheid, want we zijn een particuliere organisatie. We

ben je als ouder trots op.

willen zoveel mogelijk kinderen helpen om te kunnen sporten. Daarvoor hebben we natuurlijk wel

Maar wat als er net niet

duidelijke regels.

genoeg geld is om de
contributie te betalen?

We helpen de ouders van Amsterdamse kinderen, van 2 tot en met 17 jaar, die hun lage inkomen

Dan kan het Jeugdfonds

kunnen aantonen. Dat kan door het nummer van een stadspas. Indien het gezin geen stadspas

Sport Amsterdam mee

bezit, is een motivatie van de aanvraag verplicht, waarin bijvoorbeeld wordt aangetoond dat het

betalen.

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. Voor diplomazwemmen worden vaste bedragen
vergoed.
Aanvragen kunnen digitaal worden 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, combinatiefunctionaris, jeugdhulpverlener of maatschappelijk werker. Vanaf
2019 kunnen ouders ook zelf online een aanvraag indienen die door de intermediairs
van Stichting Samen Is Niet Alleen door wordt gezet naar het fonds.
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Pim Storm
Voorzitter

Annette van der Poel
Intermediairs

Arnoud Taminiau
Penningmeester

HET TEAM
Het Jeugdfonds Sport
Amsterdam wordt bemand
door de coördinatoren
Kim Stoutenbeek en Levi
Heimans en bestuurd door
zeven actieve en betrokken
bestuursleden.

Diederik Nelissen
Beleid & Strategie

Pelagia de Wild
Fondsenwerving

Jaap van de Linde
PR & Communicatie

Kim Stoutenbeek

Joris Oldewelt
Penningmeester

Levi Heimans
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PENNINGMEESTER
ARNOUD TAMINIAU
5 jaar geleden ben ik vol enthousiasme
gestart als bestuurslid van het Jeugdfonds
Sport Amsterdam. Na 5 jaar ben ik nog
steeds even enthousiast over dit mooie
fonds. In mijn dagelijks werk, ben ik
verantwoordelijk voor Business Development
binnen de particuliere tak van ABN AMRO.
Daarnaast heb ik vroeger topsport bedreven
door middel van hockey.

(Top)sport heeft mij veel gebracht in het leven. Het geeft je vele sociale contacten, het geeft je
discipline, het kan je leren in teams te werken en bovendien is het gezond. Toen ik hoorde over
het Jeugdfonds Sport Amsterdam (dat kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is,
in staat stelt om te sporten) heb ik besloten dat ik daar mijn bijdrage aan wil leveren. Ik zet mij
daarom in als penningmeester binnen het fonds. Zo komt mijn financiële achtergrond ook van
pas buiten de bank.
De afgelopen 5 jaar hebben we echt hele mooie stappen gezet en bereiken we steeds meer
kinderen. Maar helaas bereiken we lang niet alle kinderen die in armoede leven. Soms komt dit
doordat ze onbekend zijn met het fonds of soms omdat het niet fijn is om toe te geven dat er
geen geld is. We willen als fonds iedereen helpen die wil sporten. Iedereen heeft recht op sport!
Daarom zetten wij ons hard in om het fonds bij iedereen bekend te maken en de taboes van
armoede te doorbreken. We hebben nog een mooie uitdaging, waar ik vol goede moed naar uit
kijk!

Arnoud Taminau - penningmeester Jeugdfonds Sport Amsterdam

SAMENWERKENDE PARTNERS, SPONSOREN & DONATEURS
GEMEENTE AMSTERDAM + ALLE AMSTERDAMSE INTERMEDIAIRS EN
SPORTAANBIEDERS + JONGERENCULTUURFONDS AMSTERDAM + STICHTING SINA +
LEERGELD AMSTERDAM + JEUGDFONDS SPORT EN CULTUUR NEDERLAND + SAM& +
SPORTSERVICE PROVINCIE UTRECHT + TOPSPORT AMSTERDAM + ROC SPORT EN
BEWEGEN + ORION COLLEGE + COMBIWEL SPORT + DYNAMO SPORT + VOORUIT + NL CARES +
ARMOEDEFONDS + STICHTING ZONNIGE JEUGD + STICHTING WEESHUIS
DOOPSGEZINDEN + STICHTING GEREFORMEERD OF BURGERWEESHUIS + MAVERICK
ADVOCATEN + MCKINSEY + VAN LANSCHOT KEMPEN FOUNDATION + REPUBLIQ +
LE CHAMPION + TCS AMSTERDAM MARATHON + AMSTERDAMSE
GOLF CLUB + GOLFCLUB AMSTERDAM OLD COURSE + OPEN
GOLFCLUB OLYMPUS + AMSTERDAM UNIVERSITY
COLLEGE + NESCIOLOOP AV’23 + JOY JAAGPAD +
MUG MAGAZINE + VVE BEETHOVENSTRAAT +
PARTICULIERE DONATEURS

