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1. Inleiding en aanleiding 
 
In 1998 is in Amsterdam na de Bijlmerramp het Jeugdfonds Sport (destijds Jeugdsportfonds) 
opgericht. Het Jeugdfonds Sport is een fonds dat kinderen door sport een kans wil geven zich positief 
te ontwikkelen. Inmiddels is er een landelijk netwerk van Jeugdfonds Sporten in een franchiseformule 
opgezet. Alle lokale en provinciale afdelingen rapporteren naar Stichting Jeugdfonds Sport Nederland.   
 
Het Jeugdfonds Sport (en haar rechtsvoorganger Jeugdsportfonds) is sinds 2009 in de 
provincie Gelderland actief. Sinds 2015 is daar ook het Jeugdfonds Cultuur (was Jeugdcultuurfonds) 
Gelderland bijgekomen. Per 1 januari 2019 zijn beide stichtingen gefuseerd naar stichting Jeugdfonds 
Sport & Cultuur (JFSC) Gelderland. 
 
In Gelderland is verder nog in Arnhem een zelfstandig Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur actief.  
Het JFSC Gelderland biedt een structuur aan, waarbij gemeenten kunnen aansluiten zonder zelf een 
stichting of een uitvoeringsorganisatie in het leven te roepen. Op deze manier kan een provinciebreed 

netwerk ontstaan. 
Gelderse gemeenten, die kinderen van 
financieel minder draagkrachtige ouders een 
kans willen bieden om te gaan sporten of aan 
cultuur deel te nemen, kunnen zich bij het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland 
aansluiten. Zij sluiten een convenant voor vier 
jaar en bepalen zelf het budget dat zij hiervoor 
beschikbaar stellen.  
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur past binnen de 
beleidsterreinen sport, cultuur, jeugd, welzijn, 
onderwijs, gezondheid en armoedebestrijding. 
De financiële dekking kan daarmee ook vanuit 
vele beleidsterreinen plaatsvinden, evenals de 
Klijnsmagelden die gemeenten sinds 2017 
ontvangen. 

 
De volgende pagina’s geven u uitleg over het doel, de doelgroep en de werkwijze van het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur Gelderland. 
 
Het bestuur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland spreekt de hoop uit, dat vanaf heden alle 
Gelderse gemeenten, die geen volledig vergelijkbare voorziening hebben, zich aansluiten bij beide 
fondsen. 
 

2. Doel en doelgroep  
 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige wijze, 
kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden te gaan sporten of een 
culturele activiteit te beoefenen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil kinderen door middel van sport en 
cultuur een kans geven zich positief te ontwikkelen.  
 
Doelgroep 
In Gelderland wordt het advies gegeven om kinderen in de leeftijd van 0  t/m 17 jaar uit gezinnen van 
wie de ouders/verzorgers de contributie of lesgeld niet zelf kunnen financieren tot de doelgroep te 
rekenen.  
Voor een bijdrage voor zwemles komen in aanmerking kinderen in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar, van 
wie de ouders/verzorgers het lesgeld niet zelf kunnen financieren. 
Gemeenten kunnen in het convenant, dat met Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland wordt 
afgesloten, van dit advies afwijken. 
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3. Formule en werkwijze  
 
De formule van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland is die van een liefdadigheidsinstelling, die 
afhankelijk is van de goede wil van partijen, die daarvoor verder niet of nauwelijks een tegenprestatie 
eisen. Zij is dan ook gevoelig voor zaken die haar naam, concept, organisatie en betrokken derden 
kunnen schaden. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland is er dan ook op gebrand een 
organisatie te zijn waarvan de integriteit boven iedere twijfel verheven is. Dit geldt ook voor het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland beschikt over de 
ANBI-status en is een CBF goedgekeurd goed doel. 
 
 

                                                                            
 

Financiële middelen 
De financiële middelen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland worden beschikbaar gesteld 
door de gemeenten, die zich middels een convenant hebben aangesloten. Elke gemeente stelt, op 
basis van de beschikbare financiële middelen en/of een ingeschatte behoefte, het budget voor 
kinderen uit de eigen gemeente beschikbaar. Zowel het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland als 
(organisaties binnen) de participerende gemeenten hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van 
inkomsten uit sponsoring ten behoeve van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
 
De bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor de aangemelde kinderen bestaat uit: 

o de contributie voor een sportvereniging of lesgeld van een culturele aanbieder; 
o (sport)kleding 
o de benodigde materialen.  

De vergoeding per deelnemend kind is aan een maximum per jaar gebonden. Voor sport is dit 225 
euro per kind per jaar en voor cultuur is dit 425 euro per kind per jaar. Voor zwemles kan een hoger 
bedrag met de gemeente worden afgesproken. 
 
Ieder jaar moet door de intermediair een nieuwe aanvraag ingediend worden bij het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur Gelderland. 
 
Intermediairs 
De intermediair heeft een belangrijke functie. Aanvragen voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur kunnen namelijk alleen worden ingediend door intermediairs. Intermediairs zijn bij het kind 
betrokken professionals, die werkzaam zijn bij een erkende instelling of organisatie en van wie uit 
hoofde daarvan mag worden verwacht dat zij zicht hebben op de financiële (on)mogelijkheden van het 
gezin. Ouders van kinderen en medewerkers/vrijwilligers van sport- of cultuuraanbieders kunnen geen 
intermediair zijn. 
 
De gemeenten zijn zelf eindverantwoordelijk voor de werving van en voorlichting aan de intermediairs. 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland heeft hierin een ondersteunende rol  
(voorlichtingsbijeenkomst, nieuwsbrieven en persoonlijk contact).  
 
Intermediairs die geworven kunnen worden zijn bijvoorbeeld docenten & intern begeleiders op 
scholen, sociale wijkteams, medewerkers van centra voor Jeugd & Gezin, buurtsportcoaches, 
cultuurmakelaars of mensen die zijn verbonden zijn aan een kerk of moskee. 
Wanneer de indruk bestaat dat het kind niet kan sporten of aan cultuur kan deelnemen vanwege 
financiële redenen, nemen deze intermediairs contact op met de ouders van het kind en bespreken de 
mogelijkheden die het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan bieden. De intermediair hoeft geen officiële 
check van het inkomen te doen, maar baseert zich op een inschatting. Indien een aanvraag wordt 
ingediend, ziet de intermediair er op toe dat het kind ook daadwerkelijk gaat sporten of cultuur 

http://www.bing.com/images/search?q=anbi+logo&id=474AE304F68F552A2EEA370FCD197E7186A3FB29&FORM=IQFRBA
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beoefent en rapporteert hij halfjaarlijks over de voortgang richting Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Gelderland.  
Intermediairs krijgen nooit betaald voor het doen van een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur. 
 
Lokaal aanspreekpunt 
In elke gemeente neemt een lokale organisatie de taak van vraagbaak op zich. Zeker in de beginfase 
leven er bij ouders, sport- en cultuuraanbieders, intermediaire organisaties en intermediairs zelf, 
vragen die veelal eenvoudig beantwoord kunnen worden. Indien deze vragen gesteld kunnen worden 
bij bv. een alom bekende (welzijn)organisatie, of coördinator buurtsportcoaches, verlaagt dit naar 
verwachting de drempel om aanvragen in te dienen. Bovendien beschikt deze organisatie over de 
complete lijst van de lokale intermediairs en is verantwoordelijk voor het verspreiden van 
communicatiemiddelen die door Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland worden gemaakt  (zoals 
flyers, posters, persberichten). Tot slot zet het lokale aanspreekpunt zijn/haar netwerk in bij het vinden 
van intermediairs; 
Het lokale aanspreekpunt wordt vermeld op de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland. 
 

 
Aanvragen 
Wanneer een intermediair een aanvraag heeft ingediend, ligt de 
volgende stap bij de backoffice. Alle Jeugdfondsen Sport & Cultuur in 
Nederland werken met hetzelfde AFAS aanvraagregistratiesysteem. 
In Gelderland wordt deze backoffice in opdracht van het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur Gelderland uitgevoerd door de Gelderse Sport 
Federatie. De aanvragen worden door de intermediairs via de website 
van het Jeugdfonds Sport & Cultuur digitaal ingediend, waardoor deze 
binnen enkele weken gehonoreerd kunnen worden.  
Wanneer de aanvraag is toegekend, wordt de bijdrage voor de 
contributie/lesgeld rechtstreeks overgemaakt naar de sportvereniging 
of culturele aanbieder.  
Eventueel toegekend budget voor kleding en materialen wordt 
vermeld op een unieke voucher, waarmee de jeugdige sporter naar 
een Perry Sport, Bristol, Scapino, Aktiesport of andere lokale winkel 
kan gaan. De winkel factureert het uitgegeven bedrag achteraf naar 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland. Ook voor andere materialen 
wordt er middels vouchers gewerkt. 
 

Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland stelt voor sport uitsluitend geld beschikbaar voor het 
beoefenen van erkende sporten. Als erkende sporten gelden alle door het NOC*NSF erkende sporten. 
In overleg kan een gemeente besluiten andere sporten of beweegactiviteiten te erkennen. 

 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland stelt voor cultuur uitsluitend geld 
beschikbaar voor structurele culturele activiteiten (dus bv. niet voor theater 
en/of bioscoop bezoek.). De aanbieder moet daarnaast ingeschreven zijn bij de 
Kamer van Koophandel. 
 
Sport- en cultuuraanbieders 
Aanbieders kunnen voor hun (potentiële) jeugdleden geen aanvragen indienen 
bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Wél kunnen zij een signaal- en 
doorverwijsfunctie hebben. 
Het kan bijvoorbeeld zijn dat betalingsverplichtingen niet worden nagekomen of 
niet wordt overgegaan tot aanmelding bij de vereniging na een 
kennismakingsperiode. Bij de aanbieders kan zo de indruk bestaan, dat er 
sprake is van kinderen uit een gezin met minder draagkrachtige ouders. De 

aanbieder kan de ouders attent maken op de mogelijkheden van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en 
eventueel doorverwijzen naar het lokale aanspreekpunt waar de  
intermediairs bekend zijn. Verder kan de aanbieder regelmatig informatie over het bestaan en de 
werkwijze van fonds opnemen in het clubblad of informatie op de eigen website plaatsen. 



 

  

 

6 

 
4. Spelregels 
 
Om het Jeugdfonds Sport & Cultuur goed in de praktijk tot uitvoer te brengen, is een aantal  
spelregels van toepassing: 
 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/lesgeld en eventuele benodigde 
kleding/attributen tot een maximaal bedrag van respectievelijk € 225,- (sport) en €425,- (cultuur) per 
jaar. Mocht er na het betalen van de contributie/lesgeld geld over zijn van deze € 225,-/€425,- dan is 
het mogelijk om voor maximaal € 90,- (sport)kleding/attributen te vergoeden. 
 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland vergoedt rechtstreeks de contributie en stort op rekening 
van de aanbieder. Dit betekent, dat als er geld over is van de € 225,-/€425,-, er geen recht is op een 
resterend bedrag. Eén aanvraag is voor een periode van 1 jaar, niet korter en niet langer. In dit jaar is 
er dus geen mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.  
 

1. De aanvraag kan gedaan worden door het invullen van een digitaal aanmeldingsformulier. 
Bezoek hiervoor de website www.allekinderendoenmee.nl.  

 
2. Slechts erkende intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Ouders of een aanbieder 

kunnen geen aanvraag indienen. 
 

3. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur keert uit, ten behoeve van kinderen, wanneer 
financieringsmogelijkheden voor sport- of cultuurbeoefening bij ouders ontbreken. 

 
4. Het kind moet woonachtig  zijn in een gemeente die is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur Gelderland.  
 

5. Een aanvraag voor 1 kind bij sport én cultuur is NIET mogelijk. 
 

6. Het kind mag bij aanvang niet ouder zijn dan 17 jaar. 
 

7. De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van globale 
informatie over de financiële situatie van de ouders. Zonder financiële motivatie wordt de 
aanvraag niet behandeld. 

 
8. Er vindt geen officiële check van het inkomen plaats door de intermediair. Het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur gaat er van uit dat de intermediair een juiste inschatting kan maken en een 
schriftelijke motivatie is daarom voldoende.  

 
9. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. 

 
10. Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden 

van het gezin dit noodzakelijk maken. Een aanvraag loopt dus niet automatisch door. 
 

11. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland keert nooit geld uit aan het kind of aan de 
ouder(s). Bijdragen voor lidmaatschap/lesgelden van een sportvereniging of culturele 
aanbieder, worden rechtstreeks overgemaakt naar de aanbieder. 

 
12. (Sport)kleding en andere attributen kunnen worden aangeschaft op vertoon van een 

kledingvoucher. 
 

13. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt geen contributie, lesgeld en/of (sport)attributen met 
terugwerkende kracht. 

 
14. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland vergoedt geen deel van de contributie. Dit 

betekent dat, indien een jaarcontributie hoger is dan €225,-/€425,-, de aanvraag niet wordt 

http://www.allekinderendoenmee.nl/
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goedgekeurd. De enige uitzondering hierop is de vergoeding van zwemlessen om 
zwemdiploma A te behalen (zie artikel 16).  

 
15. Er worden alleen bijdragen verstrekt voor sportdeelname bij sportverenigingen die zijn 

aangesloten bij door NOC*NSF erkende sportbonden. Voor cultuur geldt dat de aanbieder 
moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.   

 
16. Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland verstrekt geen bijdrage voor het volgen van zwemles 

aan kinderen die via schoolzwemmen opgeleid worden om hun zwemdiploma te behalen. 
o Organiseert de school en/of de gemeente waarin het kind woonachtig is géén 

schoolzwemmen, dan vergoedt Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland maximaal 
€225,- per kind, per jaar (tenzij een hoger bedrag met de gemeente is afgesproken). 
Dit geldt echter uitsluitend voor het behalen van zwemdiploma A. 

o Leerlingen van scholen die wel natte gymlessen/schoolzwemlessen hebben, maar 
waar in die lessen niet wordt opgeleid tot diploma A, komen in aanmerking voor 
zwemlesvergoeding. 

 
17. De intermediair ziet er op toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de 

activiteiten van de aanbieder waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Eenmaal per jaar 
ontvangt de intermediair een verzoek om te checken of het kind nog meedoet bij de 
aanbieder. Mocht hier geen reactie op gegeven worden, dan heeft het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur Gelderland het recht om in het vervolg geen aanvragen van desbetreffende 
intermediair goed te keuren.  

 
Zodra de binnengekomen aanvraag in behandeling is genomen door de backoffice van het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland, wordt er naar gestreefd binnen drie weken de aanvraag af te 
handelen. De status van de aanvraag kan door de intermediair worden ingezien in het digitale 
aanvraagsysteem. 
 
Wanneer de aanvraag compleet én geactiveerd is door het Jeugdfonds Sport & Cultuur, wordt er naar 
gestreefd binnen drie weken na ontvangst van de factuur van de sport- of cultuuraanbieder te betalen. 
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5. Financieringsmodel en fondsenwerving 
 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kenmerkt zich in principe door publiek-private samenwerking: zowel 
overheden als bedrijfsleven sponsoren het Jeugdfonds Sport & Cultuur.  
 
Financiering 
Provincie Gelderland verstrekt tot en met 2019 een subsidie voor de coördinatie- en bureaukosten van 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland. Verder krijgt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland 
jaarlijks een uitkering vanuit de landelijk binnengehaalde sponsorgelden van het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur Nederland volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel, maar heeft verder geen financiële 
middelen.  
 
Elke gemeente bepaalt, afhankelijk van lokale wensen en beschikbare budgeten, hoeveel kinderen uit 
de eigen gemeente jaarlijks gebruik kunnen maken van een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur Gelderland. Bij de start wordt dit budget vastgelegd in een vierjarig convenant en worden de 
kosten volledig gedragen door de gemeente. 
Het benodigde bedrag per kind is € 255/€455 per jaar. Van het beschikbare budget gaat € 225/€425 
per kind direct naar de bekostiging van contributie en attributen voor de doelgroep en de overige € 30

1
 

per kind) is noodzakelijk voor verwerking van de aanvragen. De organisatiekosten, voorlichting en 
advisering worden gefinancierd vanuit de subsidie van provincie Gelderland. 
 
 

 

                                                 
1
 Een aantal richtlijnen van de fondsen zijn: 

- Leeftijd 0 t/m 17 jaar (zwemfonds is 6 t/m 17 jaar) 
- Maximale bijdrage per kind per jaar sport € 225, cultuur € 425 
- Per goedgekeurde aanvraag zal € 30,- worden ingehouden voor afhandelingskosten. 

Afwijken van bovenstaande richtlijnen kan op maat voor de gemeente, evenals dat de fondsen voorliggende 
voorziening zijn i.p.v. achtervang op gemeentelijke regelingen. In deze gevallen wordt € 35 per aanvraag 
gerekend. 
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Fondsen en sponsorwerving 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland heeft ervoor gekozen om voor de financiering in eerste 
instantie afhankelijk te zijn van gemeentelijke bijdragen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland 
wil in tweede instantie gemeenten bij promotionele activiteiten, sponsorwerving en het creëren van 
lokaal draagvlak ondersteunen. Daardoor worden zij in staat geacht om aanvullende financiën voor 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur te genereren. 
 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland zet zich verder provinciaal in voor het verkrijgen van 
aanvullende middelen vanuit fondsen en het bedrijfsleven, zodat meer kinderen in de aangesloten 
gemeenten gebruik kunnen maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het streven is om naast 
gemeentelijke bijdragen op die manier het budget van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland 
verder te vergroten.  
 
Controle en evaluatie 
Elk lokaal of provinciaal Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft voor zichzelf, maar ook voor de 
verstrekkers van bijdragen (overheden en private partijen) en de financiële verantwoording 
(accountantsverklaring) gegevens nodig over de effectiviteit. 
 
Via het AFAS-systeem dat gebruikt wordt in de aanvraagprocedure en bij het volgsysteem, kunnen 
evaluatiegegevens die belangrijk zijn voor de gemeenten, gegenereerd worden. Deze gegevens 
worden op verzoek beschikbaar gesteld. Te denken valt hierbij aan: 
o Aantallen en status van de aanvragen per periode; 
o Voor welke sport- en cultuuractiviteiten worden aanvragen ingediend; 
o Leeftijd, geslacht; 
o Welke intermediairs.  
 
Tot slot 
Indien u meer informatie wenst over het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland, adviseren wij u om 
een kijkje te nemen op de website www.jeugdfondssportencultuur.nl/gelderland. Daarnaast kunt u 
contact opnemen met Merlin Bos via merlin.gelderland@jeugdfondssportencultuur.nl of 06 – 518 04 
544.  

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/gelderland
mailto:merlin.gelderland@jeugdfondssportencultuur.nl

