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|  VOORWOORD

Het afgelopen jaar zijn maar liefst 5158 sportaanvragen goedgekeurd door Jeugdfonds Sport Limburg; hiermee hebben  
wij 4005 unieke Limburgse kinderen kunnen helpen. Dit is een stijging van 1002 kinderen t.o.v. 2016. Het is jammer dat 
onze bijdrage steeds harder nodig is, aan de andere kant stemt het mij blij dat de gezinnen ons wel weten te vinden en  
wij de kinderen ook kunnen helpen.

Ook in 2017 hebben wij weer mooie sponsorbedragen en donaties mogen ontvangen. Wij hebben donaties mogen  
ontvangen van verschillende rotary’s, we waren het goede doel bij de Kragten Avondloop, Night Light Run Maastricht, 
Kiwanis Peel en Maas, de Rabobank, Crossmoor Charity Cup, Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland en in april 2017 is 
de geweldige emballage actie van Albert Heijn Zuid-Limburg van start gegaan. Allemaal mensen die ons een warm hart 
toedragen en ons eenmalig of structureel ondersteunen met een mooie bijdrage. Ook hebben wij weer aanspraak mogen 
maken op onze jaarlijkse provinciale subsidie en de bijdragen van de 26 participerende gemeenten in 2017. 

Ook in 2018 gaan wij er 
weer vol voor onder het 
motto ‘ geen kind aan de 
zijlijn ’
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2017, EEN JAAR VAN GROTE GROEI



De Rijksoverheid heeft vanaf 2017 structureel € 100 
miljoen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van  
de gevolgen van armoede onder kinderen. Als aan- 
beveling hierbij is gesproken over het samenwerken 
met de vier fondsen die zich specifiek op kinderen 
richten. Dit zijn Stichting Leergeld, Nationaal Fonds 
Kinderhulp, Stichting Jarige Job en Jeugdfonds Sport 
en Cultuur. Door deze ontwikkeling is er in oktober 
2017 een pilot gestart in de regio Parkstad. Hier 
werken de genoemde fondsen nauw samen en zijn 
kennis en krachten gebundeld. Dit gebeurd allemaal 
met het gezamenlijke doel: samen zoveel mogelijk 
kinderen bereiken, elk kind moet mee kunnen doen. 
Ondertussen is deze ontwikkeling zich als een olievlek 
over onze Limburgse provincie aan het verspreiden en 
zie ik dat er in steeds meer gemeenten nauw wordt 
samengewerkt door de vier fondsen. 

Het was voor ons weer een jaar waar wij als bestuur 
tevreden op terugkijken. 

Sjraar Cox - Voorzitter Jeugdfonds Sport Limburg

|  VOORWOORD 5DIT DOEN WE 
Jeugdfonds Sport vindt het belangrijk dat alle 
kinderen en jongeren kunnen sporten. Wij willen 
voorkomen dat kinderen en jongeren langs de 
zijlijn moeten staan. 

Je kind wil graag gaan sporten, als ouder ben je 
daar natuurlijk hartstikke trots op. Wat als er (net) 
niet genoeg geld is om de contributie te betalen? 
Dan biedt Jeugdfonds Sport Limburg graag onder-
steuning.



  2016 2017 2018

AANTAL SPORTENDE KINDEREN 2017

AANTAL GOEDGEKEURDE AANVRAGEN »

 « 38% van de aanvragen werd gedaan voor meisjes
  en 62%  voor jongens.
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LIMBURG BEOEFENEN
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SPELREGELS
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen, ongeacht de financiële situatie van  
de ouders/verzorgers mee kunnen doen met sporten. MEEDOEN = MEER KANSEN!  
Omdat wij zoveel mogelijk kinderen willen ondersteunen met het beoefenen van  
hun favoriete sport zijn er duidelijke spelregels waarmee wij werken. 

 We helpen Limburgse kinderen en jongeren, waarvan de ouders/verzorgers hun  
 lage inkomen kunnen aantonen.

 Leerkrachten, gymdocenten, jeugdhulpverleners, huisartsen, Stichting Leergeld,   
 maatschappelijk werk en alle mogelijke professionals die bij een gezin betrokken zijn,  
 kunnen online een aanvraag voor een kind indienen bij Jeugdfonds Sport. De ouders  
 kunnen zelf geen aanvraag doen, maar verstrekken wel alle benodigde gegevens aan  
 de intermediair.

 De bijdrage van Jeugdfonds Sport Limburg verschilt per gemeente, al blijft ons  
 streven om te werken met een richtbedrag van € 225 per 12 maanden. Dit bedrag  
 is inclusief kleding/attributen. Contributie en eventuele kleding/attributen betalen 
 we rechtstreeks aan de sportvereniging/winkel na ontvangst van de factuur. Voor  
 attributen krijgen ouders/verzorgers een waardebon om sportspullen te kunnen  
 kopen bij sportwinkels waarmee Jeugdfonds Sport samenwerkt. 

9|  JEUGDFONDS SPORT LIMBURG
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‘ NIETS ZO MOOI ALS BLIJDE GEZICHTEN’
10 |  INTERVIEW

“Ik werk sinds 2017 als jeugdzorgwerker bij Anacare en ik kom regelmatig in contact met  
gezinnen die onder de armoedegrens leven en geen geld hebben voor vrijetijdsbesteding  
voor de kinderen”, vertelt Nathalie Haenen.

“Ik vond dat een schrijnende situatie. Ik heb zelf ook kinderen en ik kan me niet voorstellen 
dat je ‘nee’ moet zeggen tegen iets wat eigenlijk zo vanzelfsprekend is. Ze willen zo graag 
voetballen of dansen, net als klasgenoten of vriendjes. Ik ging op zoek naar een manier om  
te helpen en kwam uit bij Jeugdfonds Sport Limburg. Ik besloot intermediair te worden.” 
De gemeente Maastricht huurt Anacare in voor het verlenen van jeugdzorg. Als Nathalie  
tijdens haar contact met gezinnen bemerkt dat er een behoefte is aan financiële onder- 
steuning voor sportieve activiteiten van een kind, regelt zij de aanvraag bij Jeugdfonds Sport 
Limburg. Vervolgens wordt de aanvraag goedgekeurd en gaat de praktische afhandeling 
verder naar de club of vereniging naar keuze. “Ik ben heel tevreden over de samenwerking 
met Jeugdfonds Sport Limburg. Het loopt vlekkeloos en er wordt nooit moeilijk gedaan.”



“Het is prachtig wanneer je een gezin dat het toch  
al niet gemakkelijk heeft, mag vertellen dat het is 
gelukt. Dat de kinderen mogen sporten, dat er niets 
betaald hoeft te worden, dat niet alleen de contri- 
butie maar ook de sportuitrusting geregeld is. Die  
blije gezichten, geweldig!” 
Nathalie vindt het belang van sport en beweging voor 
kinderen ongekend belangrijk. “Het is gemakkelijk 
om ze even achter de computer of tablet te planten; 
dat ervaar ik zelf ook en daar is niets mis mee. Maar 
kinderen moeten ervaren dat bewegen, samen spelen 
en sporten ook heel veel plezier geeft.
Ze moeten hun energie kwijt kunnen, daar worden 
kinderen gelukkiger van.”

Nathalie Haenen  - intermediair

|  INTERVIEW 11

‘ Kinderen moeten  
 ervaren dat bewegen 
 en samen spelen
 plezier geeft’ 
 



D
Het is niet gemakkelijk als je ouder bent van twee kinderen en met wisselende diensten 
werkt om de rekeningen te kunnen betalen. Jessica Duijkers is zo’n moeder. Ze is al  
geruime tijd alleenstaande ouder en werkte vijf jaar geleden op een kinderdagverblijf. 

De kinderen moesten op zwemles, en Jessica moest sappelen om dat rond te krijgen. 
“Zwemles is zo duur. Maar ja, de veiligheid van je kinderen staat voorop.” Een collega 
maakte haar attent op Jeugdfonds Sport Limburg. “Ik dacht dat het alleen voor mensen in 
de bijstand was, maar ik kwam ook in aanmerking. Het was zo’n opluchting voor mij! Vlak 
daarna raakte ik door de recessie toch mijn baan kwijt en kwam ik in de bijstand terecht. 
Tja, dan is sporten voor kinderen belangrijk. Maar de huur betalen en eten kopen voor 
mijn gezin stonden toch net even hoger op de lijst. Zonder Jeugdfonds Sport Limburg 
hadden de kinderen hun zwemdiploma’s niet kunnen halen.”

12 |  INTERVIEW

‘ ZWEMMEN IS BELANGRIJK
 VOOR DE VEILIGHEID VAN KINDEREN’
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Inmiddels zijn de diploma’s in de pocket en  
mogen de kinderen hun eigen sport uitkiezen. 
“Myrthe danst twee keer in de week via 
Jeugdfonds Cultuur Limburg. Dat vindt ze  
helemaal geweldig. Dion speelt nu anderhalf  
jaar tafeltennis. Ik heb inmiddels gelukkig 
weer werk, maar mijn inkomen is nog altijd 
laag en de kinderen kunnen blijven sporten via 
het Jeugdfonds. Zo fijn! Kinderen hebben die 
extra beweging nodig. Ze leren ook met elkaar 
omgaan en zich aan regels houden. Myrthe en 
Dion fietsen nu zelf naar de club/dansschool 
toe en dat is goed voor hun zelfstandigheid.  
Het voelt voor mij als ouder als een steuntje  
in de rug.”

‘ Het is moeilijk; sporten  
 is belangrijk, maar de 
 huur betalen en eten  
 kopen gaan voor’



H

‘ WE WILLEN GELUKKIGE, GEZONDE KINDEREN
 DIE OPGROEIEN TOT STABIELE, VITALE  
 VOLWASSENEN ’

14 |  INTERVIEW

Toen Huub Wiermans in 2014 begon als wethouder, was er in de gemeente Kerkrade
nog geen relatie met Jeugdfonds Sport Limburg. 

Hij vertelt: “Er was wel een regeling waarbij gezinnen met een laag inkomen zich konden 
melden bij de gemeente voor een tegemoetkoming in kosten voor vrijetijdsbesteding 
voor de kinderen. Maar in dat systeem was geen controle dat het geld ook daadwerkelijk 
aan de kinderen werd besteed. Daarom hebben we ingezet op een samenwerking met de 
instanties Jeugdfonds Sport Limburg, Jeugdfonds Cultuur Limburg en Stichting Leergeld. 
Onze investeringen hebben ertoe geleid dat we in de afgelopen vier jaar van de 1200 tot 
1400 kinderen die onder de armoedegrens leven 750 kinderen hebben kunnen bereiken. 
Met dat cijfer ben ik heel tevreden.”



Wethouder Wiermans voelt een grote persoonlijke betrokkenheid bij kinderen die veel moeten missen vanwege  
geldgebrek. “Ik ben zelf opa van vier kleinkinderen. Die kinderen betekenen alles voor je. Ik vraag me altijd af: hoe  
zou jij het vinden als jouw kinderen of kleinkinderen gepest worden omdat ze de hele week in dezelfde kleren naar  
school moeten? Omdat ze niet mee kunnen naar de judoclub of de turnvereniging met andere kinderen in de klas  
omdat er geen geld voor is? Ze zitten letterlijk en figuurlijk langs de zijlijn. Vanuit die intrinsieke drijfveer bedrijf ik  
politiek. Het motiveert me enorm om de handen uit de mouwen te steken. We willen gelukkige en gezonde kinderen  
die ook opgroeien tot emotioneel stabiele, sociale en vitale volwassenen. Samen sporten speelt daarbij een belangrijke 
rol. Een investering in onze kinderen betaalt zich uit in een betere samenleving.”

Huub Wiermans - wethouder gemeente Kerkrade

15
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A

Een jaar lang hebben alle 25 Albert Heijn winkels in Zuid-Limburg, van Vaals tot Grevenbicht, Jeugdfonds Sport Limburg 
partner gemaakt van de statiegeldflessenactie. Klanten kunnen hun statiegeldbonnetje doneren aan Jeugdfonds Sport 
Limburg. 

Aan het woord is Frank Ackermans, supermarktmanager van het filiaal Brugstraat in Sittard: “Ik ben mede-coördinator  
van dit project waarbij we ieder jaar een goed doel kiezen voor onze statiegeldflessenactie. Dit jaar had Jeugdfonds Sport 
Limburg een uitstekende pitch en heeft Albert Heijn Zuid-Limburg zich aan dit goede doel verbonden. Het past helemaal 
bij onze visie om de jeugd een zetje in de rug te geven. De jeugd heeft de toekomst en alle jongeren verdienen een kans 
om die toekomst mooi in te kleuren. Sporten is in dat proces van onontbeerlijk belang voor kinderen. Het is schrijnend dat 
niet ieder kind lekker kan sporten met zijn vrienden. Daarom is Jeugdfonds Sport Limburg hard nodig. We zijn blij dat we 
hieraan ons steentje kunnen bijdragen.” Het is zoals operationeel manager Susanne Nolte van Albert Heijn verwoordt:  
“Samen sterk, samen verbinden, samen voor het goede doel!”

‘ SAMEN HET VERSCHIL MAKEN ’  

‘ Ook zonder budget kun je
 een goede actie op touw zetten’



ALLE KINDEREN MOETEN KUNNEN SPORTEN

MAAKT ‘T MOGELIJK SAMEN 
MET

Help ook mee 
en doneer 

uw statiegeldbon 
voor het 

Jeugdsportfonds
DANKZIJ UW DONATIE 

ZORGT HET JEUGDSPORTFONDS ERVOOR 
DAT ALLE LIMBURGSE KINDEREN 

KUNNEN SPORTEN, 
OOK ALS ER THUIS GEEN GELD VOOR IS.

|  INTERVIEW

Deze flessenactie is een prachtig voorbeeld  
hoe je als onderneming budgetneutraal een  
belangrijke bijdrage kunt leveren aan een betere 
samenleving. 
Ackermans: “Albert Heijn doet landelijk heel veel 
aan sponsoring. Wij, als individuele filialen, krijgen 
daar geen budget voor. Maar dat wil niet zeggen 
dat je niets kunt doen. Met deze actie bereiken we 
samen een heel groot publiek. Iedere week zijn het 
tienduizenden klanten die worden geattendeerd 
op Jeugdfonds Sport en hun statiegeld doneren. 
Prachtig dat wij dit als Albert Heijn mogelijk  
mogen maken!”

Frank Ackermans - lid actiegroep Zuid-Limburg AH 
en filiaalmanager AH Brugstraat



“Met Jeugdfonds Sport Limburg heeft Huis voor de 
Sport Limburg al vanaf de oprichting een bijzondere 
band. Nu, bijna 14 jaar later, is deze samenwerking  
alleen maar sterker geworden.
Met veel plezier faciliteren we Jeugdfonds Sport 
Limburg om hen zo in staat te stellen de activiteiten 
efficiënt uit te voeren. Allemaal met als doel dat er 
zoveel mogelijk geld direct naar de kinderen gaat.  
Dat past ook goed bij onze eigen doelstelling: zoveel 
mogelijk mensen en zeker de jeugd in Limburg aan  
het sporten en bewegen te krijgen én houden. 

‘ MEEDOEN ’ 

18 |  INTERVIEW
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Het afgelopen jaar hebben we Jeugdfonds Sport Limburg een mooie groei zien doormaken.  
Mede door de Klijnsma middelen werden er veel meer kinderen bereikt. Maar liefst 5 nieuwe 
gemeenten hebben in 2017 aangegeven dat ze vanaf 2018 gaan samenwerken met Jeugdfonds 
Sport Limburg. Hierdoor is Jeugdfonds Sport Limburg bijna provincie dekkend. Bovendien is er 
een mooie samenwerking tot stand gekomen tussen Jeugdfonds Sport Limburg, Jeugdfonds  
Cultuur Limburg, Stichting Leergeld, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. 

We zijn er trots op dat Huis voor de Sport Limburg partner is van Jeugdfonds Sport Limburg  
en dat al onze medewerkers en overige sportorganisaties hier achter staan. 
Persoonlijk betrokken zijn bij Jeugdfonds Sport Limburg voelt goed: je krijgt iedere keer weer 
energie als je ziet uit welke onverwachte hoeken samenwerkingsvormen ontstaan. Het is goed 
om te ervaren hoeveel mensen achter de gezamenlijke doelstelling staan van Jeugdfonds Sport 
Limburg en deze oprecht steunen. Zonder deze gezamenlijke steun zou het niet lukken om ieder 
jaar weer meer kinderen in Limburg te ondersteunen in hun sportbeoefening.”

Jack Opgenoord - directeur Huis voor de Sport Limburg
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‘ ALS ÉÉN TEAM MEER KINDEREN BEREIKEN ’

Chantal Mentink
Jeugdfonds Sport Limburg

Huub Wiermans
Wethouder

Gemeente Kerkrade

Paul Simons
Voorzitter

Stichting Leergeld Parkstad
Rob Janssen

Jeugdfonds Cultuur Limburg



S
De ‘vrijwillige’ ouderbijdrage, geld voor een excursie; soms vormen extra uitgaven een probleem
voor gezinnen. Stichting Leergeld reikt de helpende hand. Voorzitter Paul Simons vertelt. 

“Stichting Leergeld Parkstad bestrijkt een gebied van acht gemeenten die samen Parkstad  
vormen. Ouders met een laag inkomen kunnen bij ons een aanvraag indienen voor eerder- 
genoemde kosten, maar ook ondersteuning op het gebied van sport en cultuur nemen we in 
behandeling. Wij regelen de aanvraag, de afhandeling dragen we over aan Jeugdfonds Sport 
Limburg en/of Jeugdfonds Cultuur Limburg. Dat werkt heel efficiënt. Voor onze organisaties 
maar vooral voor de gezinnen zelf. Het is voor ouders en kinderen dan zo’n opluchting als je 
meer voor hen kunt betekenen dan waar ze eigenlijk om vroegen. En ze hoeven er geen  
andere instanties meer voor af te lopen. Het wordt gewoon geregeld.”

Sinds de dag dat staatsecretaris Klijnsma 85 miljoen voor hulp aan kinderen in armoede bij 
de gemeenten in de portemonnee stopte, wordt er aangestuurd op een hechte samenwerking 
tussen alle instanties. “Het was voor ons de aanleiding om de samenwerking met Jeugdfonds 
Sport en Jeugdfonds Cultuur te verbeteren. Vanuit alle betrokken partijen hebben we hard 
gewerkt om op een lijn te komen. We hebben onze werksystemen op elkaar aangepast en dat 
was een hele opgave. Maar met de enorme inzet van iedereen vormen we nu een sterk team.” 
De samenwerking heeft erin geresulteerd dat nu alle acht Parkstad gemeenten met Jeugdfonds 
Sport Limburg werken; voorheen waren dat er slechts drie. “Samen kunnen we ervoor zorgen 
dat alle kinderen in Parkstad actief kunnen deelnemen in onze samenleving.”

Paul Simons - voorzitter Stichting Leergeld Parkstad

21|  INTERVIEW
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Peter van Zutphen is wethouder van de gemeente Heerlen. Wat hem betreft mag het  
geldpotje voor de ondersteuning van kinderen uit arme gezinnen helemaal leeg.

“We willen graag dat alle jongeren in onze gemeente de kans krijgen om hun hobby of sport uit te oefenen. 
En als we daarin moeten bijspringen, graag! Daar hebben we middelen voor vrijgemaakt en we hebben de 
weg tot hulp ook zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Daarvoor zijn we de samenwerking met instanties als 
Jeugdfonds Sport, Jeugdfonds Cultuur en Stichting Leergeld aangegaan. We willen voorkomen dat gezinnen 
die het toch al moeilijk hebben van het kastje naar de muur worden gestuurd. Nu kunnen we een kindpakket 
aanbieden. Als er geen geld is voor een schoolreisje, is er ook vaak geen geld voor de sportclub. Dat wordt 
nu geregeld, zonder extra heisa voor het gezin. Heel belangrijk, vinden wij.” Maar gegeven het feit dat het zo 
is, zijn we er trots op dat er gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen die we bieden. Onze boodschap 
aan alle samenwerkende partijen is: wijs gezinnen op de hulp die we graag geven.” 

‘ DOOR INTENSIEF SAMEN TE WERKEN,  
 KUNNEN WE OOK DE GEZINNEN ONDER  
 DE RADAR BEREIKEN ’
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‘ Als er geen geld is
 voor een schoolreisje,
 is er ook vaak geen geld
 voor de sportclub’

Dat het aantal aanvragen bij Jeugdfonds Sport Limburg enorm  
is gestegen, maakt gemengde gevoelens los. “Het bevestigt  
dat er veel kinderarmoede is in Heerlen. Heerlen is een van  
de weinige gemeenten waar het schoolzwemmen overeind is  
gebleven en waar kinderen vanaf groep 5 hun zwemdiploma  
kunnen halen op kosten van de gemeente. Zo kan de bijdrage  
van Jeugdfonds Sport Limburg ook daadwerkelijk ingezet  
worden voor de sportclub die de kinderen zelf leuk vinden.  
“Ze leren sociale vaardigheden die onontbeerlijk zijn in hun  
verdere leven. Ieder kind heeft recht op die goede start.”

Peter van Zutphen - wethouder gemeente Heerlen



24 |  AMBASSADEUR AAN HET WOORD

A
Voormalig toptennisser Sjeng Schalken is al ruim twee jaar ambassadeur van Jeugdfonds Sport Limburg, een taak die  
hij met overgave vervult. “Ik ontmoet heel veel mensen. Altijd heb ik dan in mijn achterhoofd of ik personen, bedrijven  
en organisaties kan koppelen aan Jeugdfonds Sport Limburg.

Als zij doordrongen zijn van het belang dat alle kinderen kunnen sporten en graag hun maatschappelijke betrokkenheid 
willen tonen én financiële middelen daarvoor kunnen missen, kan dat een mooie samenwerking opleveren.”

Een voorbeeld daarvan is de Crossmoor Charity Cup die jaarlijks op de prachtige baan van Golf en Country Club Cross-
moor in Weert gehouden wordt. Sjeng Schalken kende de eigenaars en opperde de mogelijkheid om Jeugdfonds Sport 
Limburg tot het goede doel van 2017 te benoemen. Dat gebeurde en zo werd op vrijdag 9 juni 2017 een geweldige 
golfdag gehouden die uiteindelijk maar liefst € 57.250 opbracht! De hele opbrengst kwam ten goede aan Jeugdfonds 
Sport Limburg specifiek voor kinderen uit Weert e.o.

SJENG SCHALKEN: ‘ HOE MEER SPONSOREN ER ZIJN,  
HOE BETER JEUGDFONDS SPORT HAAR WERK KAN DOEN ’
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Sjeng Schalken vindt het een goede 
ontwikkeling dat niet alleen gemeenten, 
maar ook grote spelers uit het bedrijfs-
leven zich willen verbinden aan Jeugdfonds 
Sport Limburg. “Jeugdfonds Sport Limburg 
wordt ieder jaar groter en bekender. 
Er staat een professionele organisatie 
achter, dat schept natuurlijk vertrouwen. 
Het maatschappelijk belang van 
Jeugdfonds Sport Limburg krijgt veel 
erkenning. Helaas kampen we met  
problemen in onze samenleving die dit 
fonds nodig maken: er is een toename  
van kinderen met overgewicht, en er zijn 
behoorlijk wat gezinnen in Limburg die 
onder de armoedegrens leven en in een 
sociaal isolement komen. Samen spor-
ten, op een leuke manier bewegen met 
vriendjes op de club kan zoveel betekenen 
voor kinderen. Jeugdfonds Sport maakt 
dat mogelijk. Met nog meer sponsoren kan 
Jeugdfonds Sport Limburg nog meer goed 
werk doen.”

Sjeng
Schalken

Vincent
Nies

Pauline
Bos-Verhees

Jack
Opgenoord

Kim
Wijnants
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J

Aan Provinciale Staten werd gevraagd onderzoek te doen naar het belang 
van zwemles voor kinderen. Tot voor een aantal jaren geleden was het  
vanzelfsprekend dat ieder kind schoolzwemmen had; nu wijzen de gegevens 
uit dat slechts een op de vijf Limburgse gemeenten schoolzwemmen aan-
biedt. Vier op de vijf gemeenten hebben wel een vangnetregeling, waarbij 
kinderen uit gezinnen met een laag inkomen op kosten van de gemeente  
hun zwemdiploma('s) kunnen behalen.

“Jeugdfonds Sport Limburg draagt eraan bij dat die kwetsbare kinderen 
zwemles kunnen volgen. Daarom vinden wij het ontzettend belangrijk 
dat Jeugdfonds Sport Limburg er is en goed functioneert. We proberen 
kostbare kennis met elkaar te delen door samen te werken met andere 
instanties die in hetzelfde werkveld opereren, zoals stichting Leergeld en 
Jeugdfonds Cultuur”, aldus gedeputeerde Koopmans.

‘ HET DIPLOMA IS EEN BORGING
 VAN DE ZWEMVEILIGHEID ’
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Hij vervolgt: “Het is zo belangrijk dat alle kinderen zwemles krijgen  
en diploma’s halen, omdat het hun zwemveiligheid voor een groot deel  
waarborgt. Niet alleen in hun jeugd, maar voor de rest van hun leven.  
Ieder kind heeft recht op deze basis. Verder is zwemmen een goede vorm 
van bewegen voor kinderen. Jongeren zijn niet achter de telefoon of IPad 
weg te slaan tegenwoordig. Dat is geen wenselijke ontwikkeling. Ze missen 
daardoor alle voordelen die gezonde beweging biedt. Denk hierbij ook aan 
de sociale functie die samen sporten heeft. Ook de contacten die een kind 
in het zwembad legt, de interactie met de zweminstructeur, het samenzijn 
met andere kinderen, zijn waardevol en helpen een kind sociaal en emotio-
neel te groeien. Daarom zullen wij altijd graag de mogelijkheden scheppen 
voor alle kinderen om zwemles te kunnen volgen. Natuurlijk is het primair 
de verantwoordelijkheid van de ouders zelf. Maar financiële redenen mogen 
niet in de weg staan. Dan biedt de overheid graag de helpende hand.  
Daarom faciliteren we Jeugdfonds Sport Limburg op alle mogelijke  
manieren.”

Ger Koopmans - gedeputeerde Provincie Limburg

‘ Kwetsbare kinderen kunnen
 via Jeugdfonds Sport Limburg
 sporten bij een sportclub én
 zwemles volgen’
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Jos Op ’t Eijnde is voorzitter van voetbalvereniging RKSV 
Groene Ster in Heerlen. De club telt 800 leden; maar liefst 
15% van de bijna 450 jeugdleden sport via Jeugdfonds 
Sport Limburg dat nauw samenwerkt met Stichting 
Leergeld Parkstad. “In Heerlen-Noord en Heerlerheide 
wonen veel gezinnen die de financiële middelen niet  
hebben om hun kinderen bij een vereniging te laten 
sporten. Je verwacht het niet in een land dat zo wel- 
varend is, maar de roep om hulp wordt steeds groter.  
Wij zijn daarom zo laagdrempelig mogelijk ingericht.”

“De vrijwilligster die onze ledenadministratie verzorgt, 
heeft ook nauw contact met Jeugdfonds Sport en be-
geleidt bij het toekennen van de vergoeding. Dat werkt uit-
stekend. Het mooie vind ik dat niemand van elkaar weet, 
wie nu zelf betaalt en wie niet. Alle leden hebben dezelfde 
rechten en mogelijkheden. En zo hoort het ook te zijn.  
Kinderen willen gewoon lekker samen voetballen. Simpel.” 

Een van de sportwinkels waar veel kinderen via Jeugdfonds 
Sport Limburg hun sport outfit mogen uitzoeken, is Rovi 
Sport in Meerssen. Eigenaar Robert Smeets is enthousiast 
hierover. “Ieder kind verdient de kans om te sporten, om bij 
een sportvereniging te horen, net zoals de andere kinderen 
in zijn omgeving. Het is prachtig dat er een instantie zoals 
Jeugdfonds Sport Limburg is, om dit mogelijk te maken als 
het op een andere manier niet kan.”

Kinderen of ouders krijgen zelf geen geld in handen.  
Rovi Sport krijgt van Jeugdfonds Sport Limburg een  
brief waarin staat dat een kind voor een bepaald bedrag 
een sportuitrusting mag uitzoeken. “Het is stereotiep,  
maar de meeste jongens kiezen dan voor voetbal. Meiden 
komen vaak voor handbal. Wij sponsoren veel clubs, dus  
we leveren vaak de complete tenues. En als het dan net 
even boven het verstrekte budget uitkomt, ach… daar  
komen we altijd wel uit. Heerlijk toch, als die kinderen  
gewoon lekker kunnen sporten?”

RKSV GROENE STER ROVI SPORT

‘ Je zou het niet verwachten,   
 maar de hulpvraag wordt  
 steeds groter’

‘ Ieder kind verdient  
 de kans om sport te   
 beoefenen’
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Beek 37 Mook en Middelaar 15
Beesel 68 Nederweert 88
Bergen LB 34 Nuth 18
Brunssum 131 Onderbanken 6
Echt-Susteren 1 Peel en Maas 178
Eijsden-Margraten 39 Roerdalen 31
Gennep 75 Roermond 200
Gulpen-Wittem 39 Simpelveld 11
Heerlen 852 Sittard-Geleen 113
Horst aan de Maas 140 Stein 28
Kerkrade 462 Vaals 58
Landgraaf 44 Valkenburg aan de Geul 34
Leudal 82 Venlo 658
Maasgouw 38 Venray 300
Maastricht 528 Voerendaal 11
Meerssen 36 Weert 286

AANTAL SPORTENDE KINDEREN VIA 
 JEUGDFONDS SPORT LIMBURG PER GEMEENTE

In 2017 was er een

samenwerking met 26

van de 33 gemeenten

TOTAAL 4776
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VOORZITTER 

LEONIE O’GARRO
VRIJWILLIGER AANVRAGEN

FRANS GROUTARS
PENNINGMEESTER  

GUIDO GILISSEN
VRIJWILLIGER FINANCIËN

FRANS PEREY
BESTUURSLID 

JACK OPGENOORD 
ADVISEUR FUNDRAISING 

TON BONGERS
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BOB VOSTERMANS 
SECRETARIS  

NICO PLITSCHER
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LAURE HAMERS
BACK-OFFICE MEDEWERKER

CHANTAL MENTINK
COÖRDINATOR

HET TEAM VAN JEUGDFONDS SPORT LIMBURG
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D O N AT E U R S  We e r t e r  w i j n b e u r s  +  R a b o b a n k  We e r t e r l a n d  e n  C r a n e n d o n c k  +  R a b o b a n k  P a r k s t a d  + 

Q & Q  S p o r t e v e n t s  +  M a a s t r i c h t  S p o r t  +  M W C  I n d o o r  E l f s t e d e n t o c h t  +  Tr a i n i n g  M a a s t r i c h t  +  

St i c h t i n g  F S I  +  R o t a r y  C l u b  R o e r m o n d  +  D a n n y  W i n t j e n s  +  G o l f b a a n  C r o s s m o o r  
C h a r i t y  C u p  +  A l b e r t  H e i j n  Z u i d - L i m b u r g  +  K r a g t e n  av o n d l o o p  H e r t e n  +  K i w a n i s  P e e l 
e n  M a a s  +  S V  V i t e s s e  +  St i c h t i n g  S i n t  M a r t i j n  +  R o t a r y  R e u v e r  +  St i c h t i n g  K l a a s  J a n 
H u n t e l a a r  Fo u n d at i o n  +  Ko r t i n g  w i n ke l s  +  G e m e e n t e  B e e k  +  G e m e e n t e  B e e s e l  + 

G e m e e n t e  B e r g e n  +  G e m e e n t e  B r u n s s u m  +  G e m e e n t e  E i j s d e n - M a r g r a t e n  +  

G e m e e n t e  G e n n e p  +  G e m e e n t e  G u l p e n -W i t t e m  +  G e m e e n t e  H e e r l e n  +  

G e m e e n t e  H o r s t  a a n  d e  M a a s  +  G e m e e n t e  K e r k r a d e  +  G e m e e n t e  L e u d a l  + 

G e m e e n t e  M a a s g o u w  +  G e m e e n t e  M a a s t r i c h t  +  G e m e e n t e  M e e r s s e n  +  G e m e e n t e 
M o o k  e n  M i d d e l a a r  +  G e m e e n t e  N e d e r w e e r t  +  G e m e e n t e  P e e l  e n  M a a s  +  G e m e e n t e 
R o e r d a l e n  +  G e m e e n t e  R o e r m o n d  +  G e m e e n t e  S i t t a r d - G e l e e n  +  G e m e e n t e  S t e i n  + 

G e m e e n t e  Va a l s  +  G e m e e n t e  Va l k e n b u r g  a a n  d e  G e u l  +  G e m e e n t e  Ve n l o  +  G e m e e n t e 
Ve n r a y  +  G e m e e n t e  We e r t  PA R T N E R S  P r o v i n c i e  L i m b u r g  +  H u i s  v o o r  d e  S p o r t  
L i m b u r g  +  J e u g d f o n d s  S p o r t  N e d e r l a n d  +  R a b o b a n k  +  S t i c h t i n g  L e e r g e l d  L i m b u r g  + 

J e u g d f o n d s  C u l t u u r  L i m b u r g  e n  PA R T I C U L I E R E  D O N AT E U R S
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