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DE FEITEN EN CIJFERS

2018 in één oogopslag 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen 
met weinig geld, toch kunnen sporten of iets aan cultuur kunnen doen. Wil het kind graag 
op voetballen, breakdance, judo, muziekles of iets anders maar is er thuis geen geld? Voor 
die kinderen betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde 
attributen. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal 
optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, 
maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. 

“ Meedoen aan sport of cultuur kan echt 
verschil maken in het leven van kinderen 
en de gezinnen waarin ze opgroeien.”

Monique Maks, directeur Jeugdfonds Sport & Cultuur



jeugdfondssportencultuur.nl

Partners

“ Op de musicalschool kan ik gewoon mezelf zijn. 
Het is niet gemakkelijk voor me om mijn emoties 
te uiten maar in het dansen en zingen kan ik veel 
kwijt. Dat helpt me echt.”
Mitchell,15 jaar

“ Ouders zijn vooral blij en dankbaar dat hun kind 
kan gaan sporten. Ze zetten de schaamte opzij in 
het belang van hun kind.”
Sebastiaan, buurtsportcoach

 

Kom in actie!
Wil je ons helpen? Je kunt heel gemakkelijk een actie starten en geld inzamelen 
of een eenmalige donatie doen. Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen mee 
kunnen doen.

Kijk op ons Actieplatform mijnjeugdfondsactie.nl voor inspiratie!

Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door 
de ministeries van Volksgezondheid en Welzijn,  

Sociale zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap.

Rijksoverheid

Wat is

SPORT?
Sport is voetbal, judo, zwemmen, karate, turnen, 
volleybal, tennis, hockey, basketbal, schaatsen en  
nog veel meer...

Wat is

CULTUUR?
Cultuur is ballet, streetdance, hiphop, muziek maken, 
schilderen, rap, musical, fanfare, toneel en nog  
veel meer...


