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Kunstbeoefening voor alle kinderen
Het Jeugdfonds Cultuur stelt zich tot doel om financiële drempels weg te halen en zoveel
mogelijk kinderen de gelegenheid te geven mee te doen door middel van actieve kunstbeoefening. Het Jeugdfonds Cultuur stimuleert daardoor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in
achterstandsposities. Bovendien draagt het Jeugdfonds Cultuur daarmee bij aan een creatieve
en innovatieve samenleving. Onze eerste prioriteit voor 2019 is het ondersteunen van nog meer
kinderen die opgroeien in armoede. Ballet, muziek, zang of theaterles, het lijkt zo gewoon dat
alle kinderen en jongeren dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan dit betalen.
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“Ik dans al sinds mijn
achtste, klassiek ballet,
pop-show urban en
acrobatiek. Dat betekent
voor mij echt heel veel.
Ik houd er echt heel veel van.
Als ik een beetje hyper ben
ofzo en ik ga dansen dan ben
ik gelijk weer rustig.”
Samir, 13 jaar
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“Een aanvraag doen is heel eenvoudig en het contact
met het lokale Jeugdfonds Cultuur is goed, dus voor
mij is het een kleine moeite.”
Irma, intermediair

Het doel voor 2019 is het bereiken van meer kinderen
en intermediairs, met meer middelen.
Dit wordt aan de hand van de volgende acties uitgevoerd:
• Fondsenwerving via de Steun ons - Actiepagina
• Meer intermediairs door middel van de Intermediairs
Campagne Onderwijs
• Een groter bereik door middel van Story telling en
Projecten
• Een groter bereik door middel van samenwerking met:
- Cultuuraanbieders
- Andere fondsen (Sam&)
- Lokale aanspreekpunten per gemeente

Hoe bereiken we de doelgroep?
De eerste ingang zijn voor ons de intermediairs.
Zij staan dicht bij de gezinnen. Iedere professional,
werkzaam in het onderwijs, hulpverlening of
gezondheidszorg is een potentiële intermediair.
Zij kunnen eenvoudig online een aanvraag doen voor
een bijdrage in het lesgeld. Hoe meer intermediairs,
hoe meer kinderen we kunnen helpen. Naast subsidies
voor armoedegelden streven we naar een bijdrage uit
eigen fondsenwerving van 15%.

Contact
Informatie over het indienen van een aanvraag of over
het geven van een donatie is te vinden op onze website.
Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram!

Jolanda Kamphuis
Coördinator
utrecht@jeugdfondscultuur.nl
06 54657969

Astrid Meijs
Assistent-coordinator
astrid.utrecht@jeugdfondscultuur.nl
06 42522031

jeugdfondscultuur.nl/utrecht

Jeugdfonds Cultuur Utrecht wordt mogelijk gemaakt dankzij subsidies van de aangesloten gemeenten en de provincie Utrecht.

