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Jeugdfonds Sport Limburg heeft in 2018 ten opzichte van voorgaande jaren aanzienlijk meer kinderen en jongeren sportkansen geboden. Van alle sportaanvragen in 2018 zijn er 5.623 goedgekeurd. Maar liefst 4.783 unieke Limburgse kinderen en
jongeren hebben we kunnen laten meedoen; zij hebben dankzij het fonds hun favoriete sport kunnen beoefenen en/of een
zwemdiploma kunnen behalen. 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 dat wij deze kinderen en jongeren ook kunnen helpen. Met het fonds lossen wij
geen armoede op maar samen zorgen wij er wel voor dat alle kinderen en jongeren kunnen meedoen en gewoon kunnen
sporten bij een sportvereniging, samen met vriendjes en vriendinnetjes.
De groei van Jeugdfonds Sport Limburg komt mede door de steeds nauwere samenwerking met Jeugdfonds Cultuur
Limburg, de Limburgse Leergelden, Stichting Jarige Job en met Nationaalfonds Kinderhulp. Samen bieden we alles op
het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag en ontspanning. Door onze kennis en krachten te bundelen, hopen we
uiteindelijk een nog beter resultaat neer te kunnen zetten. Daarnaast zijn er verleden jaar 5 nieuwe Limburgse gemeenten
aangesloten bij Jeugdfonds Sport Limburg. Sinds 2018 zijn we actief binnen 31 van de 33 Limburgse gemeenten.
Steeds meer gemeenten kiezen voor een compleet pakket. Dit pakket wordt samengesteld in overleg met de betreffende
gemeente, lokale stichting Leergeld, Jeugdfonds Cultuur Limburg & Jeugdfonds Sport Limburg. In overleg wordt er een
compleet pakket samengesteld waarin elk fonds zijn eigen vergoedingen heeft. Mede door het samenstellen van deze
kindpakketten mogen er in steeds meer gemeenten zwemlessen vergoed
worden. Het behalen van zwemdiploma’s is ontzettend belangrijk; het doet
mij dan ook goed om te zien dat meer gemeenten hierin meebuigen en
dat steeds meer kinderen en jongeren via Jeugdfonds Sport Limburg de
benodigde zwemdiploma’s kunnen halen.
Naast alle eigen activiteiten van Jeugdfonds Sport Limburg is het fonds sinds
september 2018 ook een uitvoerder van de campagne MEEDOEN in Limburg!
Jeugdfonds Sport Limburg, Jeugdfonds Cultuur Limburg en Stichting Leergeld
Limburg hebben samen het project ‘MEEDOEN in Limburg’ opgezet. De grootste
uitdaging is het bereiken van kinderen in de zogenaamde ‘stille armoede’.
Daar is binnen het project speciale aandacht voor.
Het jaar 2018 was voor ons weer een jaar waar wij als bestuur tevreden op
terugkijken. Ook in 2019 gaan wij weer er weer vol voor onder het motto:
‘Geen kind aan de zijlijn’.
Sjraar Cox - voorzitter Jeugdfonds Sport Limburg
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AANTAL SPORTENDE KINDEREN 2018
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DIT DOEN WE

SPELREGELS

Jeugdfonds Sport Limburg
betaalt de contributie voor
kinderen die opgroeien in
gezinnen waar te weinig geld
is om te kunnen sporten.
Wij vinden het belangrijk
dat alle kinderen, ongeacht
hun financiële situatie,
mee kunnen doen en dat er
geen enkel kind (letterlijk)
aan de zijlijn staat.

Wij willen zoveel mogelijk Limburgse kinderen ondersteunen met het
beoefenen van hun favoriete sport en/of het behalen van het zwemdiploma. Om er zeker van te zijn dat het geld goed terecht komt, 		
werken wij met een aantal spelregels.

MEEDOEN = MEER KANSEN!


				


			
		
		
		
		


		
		
		
		
		
		
		

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 richt-		
bedrag van € 225 per 12 maanden. Dit bedrag is inclusief
kleding/attributen. Contributie en eventuele kleding/attribu-		
ten 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.
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Synthese Venray is een welzijnsorganisatie waar inwoners terecht kunnen met hulpvragen op allerlei gebieden en vanuit
dat kader is de samenwerking met Jeugdfonds Sport Limburg een feit. Coördinator Laska van der Woude vertelt meer
over de werkwijze.

SYNTHESE VENRAY WIL KINDEREN AAN
HET SPORTEN HOUDEN
“Tijdens ons spreekuur in de wijk kunnen ouders en verzorgers die hun kind willen laten
sporten maar niet over de financiële middelen beschikken, een aanvraag doen. De maatschappelijk werkers toetsen de aanvraag aan de hand van de richtlijnen van Jeugdfonds
Sport. Als coördinator behandel ik de aanvragen verder en onderhoud ik het contact met
het fonds. Na een aantal maanden checken we bij de vereniging of het kind inderdaad nog
aan het sporten is. Aan het eind van de aanvraagperiode (na12 maanden) sturen we een
herinnering, zodat mensen een nieuw aanvraag kunnen doen. We willen de kinderen graag
aan het sporten houden.”
Laska en haar collega’s zijn zeer gemotiveerd. “Synthese Venray is intermediair omdat wij
vaak in aanraking komen met gezinnen die het niet breed hebben. Dit beperkt hen om mee
te doen aan het sociale leven. We kunnen via dit spreekuur ook andere problemen signaleren
en daarbij hulp aanbieden. We doen heel
Het is belangrijk dat
erg ons best voor ieder gezin dat hulp
nodig heeft. Samen sporten is belangrijk
kinderen jong leren
voor kinderen. Ze krijgen meer zelfverhoe belangrijk sport
trouwen, leren waar ze goed in zijn en wat
en samenspel is’
ze leuk vinden. Ze ervaren al jong dat sport
een gezonde vorm van ontspanning is. En
zwemles is simpelweg een kwestie van levensbelang. Ouders zijn dan ook vaak heel dankbaar
voor onze assistentie en de hulp van Jeugdfonds Sport.” Laska geeft nog een aanvulling:
“Eerder mochten we een aanvraag doen voor diplomazwemmen A en B óf een reguliere
sport. Nu kan beide. Dat vinden wij echt een goede vooruitgang.”

Laska van der Woude – coördinator Synthese Venray
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Alleenstaande moeders die zich met hart en ziel voor hun gezin inzetten, verdienen een dikke pluim. Vooral wanneer de financiële
middelen karig zijn, betekent het dat je jezelf moet wegcijferen. Dan rest toch vaak dat gevoel van onmacht, dat je je kind niet
alles kunt geven wat zo vanzelfsprekend lijkt. Voor Corine was het een hele opluchting dat Jeugdfonds Sport Limburg haar
dochter in staat stelde om bij de voetbalclub te gaan.

C

" MIJN DOCHTER WORDT HELEMAAL VROLIJK
VAN VROUWENVOETBAL"

Corine Henraath woont met haar drie kinderen Angelo,
Zoë en Daisy in Maastricht. Een Bourgondische stad waar
het verenigingsleven bruist. Maar als je (even) geen geld
hebt, moet je helaas vaak ‘nee’ zeggen. “Ik zit sinds een
jaar in de schuldsanering en voor mij zijn extraatjes gewoon
niet te betalen. De kinderen merken dat natuurlijk. Zoë
wilde op voetbal, maar ik had er echt geen budget voor.
Het doet pijn als je je kind zoiets moet ontzeggen. Je wilt
immers graag dat ze met haar vriendinnen mee naar de
club kan, dat ze haar energie kwijt kan in sporten en dat ze
doet wat ze leuk vindt. Mijn maatschappelijk werker heeft
toen een aanvraag gedaan bij Jeugdfonds Sport Limburg
en het was zo geregeld. Zoë kan voetballen en ze heeft
ook een cheque gekregen waarmee ze sportkleding en
voetbalschoenen mag uitzoeken.”
Heerlijk als je als moeder je kind ziet opbloeien! “Zoë is
van zichzelf heel sportief en nu kan ze dat ook uiten. Ze
is in een geweldig team terecht gekomen. Haar sociale
contacten zijn erop vooruit gegaan en ze wordt gewoon
helemaal vrolijk van het voetballen. Ik ben blij dat het
Jeugdfonds Sport bestaat en met mij vast heel veel andere
(alleenstaande) ouders.”

Corine Henraath – moeder van Angelo, Zoë en Daisy
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IN SITTARD-GELEEN TELT IEDER KIND MEE

w

De gemeente Sittard-Geleen is per 1 januari 2018 de samenwerking met Jeugdfonds Sport Limburg gestart. Dat resulteerde
in maar liefst 852 nieuwe, goedgekeurde sportaanvragen.
Wethouder Kim Schmitz vertelt: “In 2017 kregen
gemeenten de opdracht van de staatsecretaris om alle
kinderen de kans te bieden om mee te kunnen doen,
zeker ook op sportief gebied. Wij hadden de kinderen
van ouders met een bijstandsuitkering al goed in het
vizier, maar zochten ook naar wegen om andere gezinnen
te bereiken waarvan kinderen niet kunnen sporten. Wij
hebben alle middelen in één pot gestopt en zijn gaan

Het is onze grootste
prioriteit dat we àlle
kinderen die nu nog
niet (kunnen) sporten,
in beeld hebben’

samenwerken met o.a. Jeugdfonds Sport Limburg.
Door een gezamenlijke communicatieaanpak kunnen

De nood in Limburgse gemeenten is hoog. De CBS

we meer bekendheid genereren. Hulp krijgen is nog

gegevens van 2016 laten zien dat 1 op de 9 kinderen

laagdrempeliger geworden en er zijn meer intermediairs.

opgroeit in een gezin met minder draagkrachtige ouders.

Daarmee hopen we die gezinnen te bereiken die nu nog

“Je hebt het dan toch over een grote groep kinderen.

onder de radar blijven.”

In Sittard-Geleen leven 1100 kinderen in een bijstandshuishouden. Maar er is ook een behoorlijk aantal
gezinnen waarin ouders meer inkomen hebben en
toch heel krap zitten, bijvoorbeeld omdat er een grote
schuldenproblematiek is. Op dit moment hebben we
meer dan 2000 kinderen met een hulpvraag in beeld. Dat
742 unieke kinderen uit de gemeente Sittard-Geleen het
afgelopen jaar hebben kunnen sporten of een zwemdiploma
kunnen behalen dankzij het Jeugdfonds Sport, is geweldig.
We zijn op de goede weg! En we blijven ambitieus. Kunnen
we het gesprek aangaan over de vraag waarom een kind
(nog) niet sport? We willen zoveel mogelijk drempels
slechten. Ieder kind telt mee.”

Kim Schmitz – wethouder gemeente Sittard-Geleen
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Het is prachtig wanneer particuliere initiatieven geld inzamelen voor Jeugdfonds Sport. Daarmee wordt betrokkenheid vanuit de
samenleving getoond en dat is een groot goed. Zo haalde de Santa Run Heerlen 1150 euro op voor Jeugdfonds Sport Limburg.

S

Stichting Foras was de organisator en Danny Roufs vertelt
waarom als goede doel gekozen was voor Jeugdfonds Sport.

KERSTMANNEN IN HEERLEN
RENNEN VOOR HET GOEDE DOEL

“We hebben een broertje dood aan grote organisaties; het
zijn de lokale initiatieven die we graag ondersteunen. Toen

“Jeugdfonds Sport reageerde heel positief op onze actie,

de verborgen armoede onder kinderen destijds in het nieuws

dat gaf ons weer de stimulans om op te schakelen.

was, gingen onze gedachten uit naar Jeugdfonds Sport. Ik

Normaliter hebben we ongeveer vijftig deelnemers, nu

heb zelf tijdens de recessie een faillissement meegemaakt

waren er meer dan honderd mensen op de been. De

en ervaren hoe klein je wereld ineens wordt als je geen geld

Rabobank vond de actie zo leuk dat het aanbod kwam om

hebt. Kinderen mogen daar niet de dupe van zijn; zij mogen

het ingezamelde bedrag te verdubbelen. En zo wandelden

niet in een isolement raken. Zeker niet in zo’n rijk land als

en renden we ‘en masse’, ook gezinnen met kinderwagens,

Nederland."

door het centrum van Heerlen in kerstkostuum, zelfs dwars
door de Rabobank heen.”

Het is oké als je een steuntje
in de rug krijgt wanneer je
zelf even vastzit’
Danny Roufs ervaarde het Don Quichot-gevoel. “Het
is heerlijk als je met zo’n actie iets kunt bereiken. Niet
alleen hebben we geld ingezameld, maar we hebben ook
erkenning gegeven aan het feit dat het oké is als je een
steuntje in de rug krijgt wanneer je zelf even vastzit. Het is
mooi dat daar organisaties als Jeugdfonds Sport voor zijn.”

Danny Roufs – Stichting Foras
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HUIS VOOR DE SPORT ZET EXPERTISE
EN NETWERK IN

D

“De groep kinderen uit gezinnen met een lage Sociaal Economische Status, waaronder
ook de kinderen van vluchtelingen, zijn heel vaak geen lid van een sportvereniging en
nemen vaak niet deel aan anders georganiseerd sport en beweegaanbod. Gebrek aan
geld, motivatie van ouders door chronische geldstress en gebrekkige communicatie zoals
laaggeletterdheid en taalproblematiek zijn hiervan vaak de oorzaak. Beweegarmoede
en sociale uitsluiting zijn dan het logische gevolg. Volgens het Kenniscentrum Sport
geeft 75% van deze kinderen aan dat ze heel graag zouden willen sporten en ook nog in
verenigingsverband, als iemand dit voor hen zou kunnen betalen.
Jeugdfonds Sport Limburg betaalt inmiddels voor circa 5.000 kinderen de contributie en
benodigde sportkleding. Dat betekent dat er nog ruim 10.000 kinderen deel willen nemen
aan verenigings- of anders georganiseerd sport en beweegaanbod. Want dat is 75% van
de kinderen die in Limburg leven in gezinnen rondom de armoede grens.
In het kader van het project MEEDOEN gaat het
Jeugdfonds Sport op zoek naar een aantal pilots waar
kinderen uit deze doelgroep begeleid worden naar
structureel sport en beweegaanbod. Hier willen wij als
Huis voor de Sport graag onze expertise en netwerk
voor inzetten. Want we hebben een gezamenlijke missie:
geen kind meer aan de zijlijn. Ieder kind in Limburg mag
en moet MEEDOEN want dit is en blijft het doel van
het deelakkoord inclusief sport en bewegen van het
nationaal Sportakkoord.”

Jack Opgenoord
directeur Huis voor de Sport Limburg
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VERGOEDINGEN VOOR UNIEKE
KINDEREN IN 2018
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zwemles: 2037 unieke kinderen
De regeling met betrekking tot de vergoeding van zwemles verschilt per gemeente. In
sommige gemeenten mogen kinderen zwemles volgen naast een reguliere sport, in andere
gemeenten moet er een keuze gemaakt worden tussen zwemles en een reguliere sport.
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Stichting Leergeld, Jeugdfonds Cultuur en Jeugdfonds Sport zijn de initiatiefnemers en uitvoerders van het
project ‘MEEDOEN in Limburg’. Doel is om voorzieningen in sporten, cultuur en leren die gezinnen zich financieel
niet kunnen veroorloven, in natura aan de kinderen aan te bieden. Zoals een lidmaatschap van een sportclub of
contributie voor muziekles.

B

Bijzondere aandacht gaat uit naar kinderen uit gezinnen
waar sprake is van stille armoede, kinderen met een
handicap en kinderen met uitzonderlijke talenten. Om

NIEUW PROJECT:
MEEDOEN IN LIMBURG

die te herkennen, wordt samengewerkt met gemeenten,
verenigingen, andere fondsen en scholen. De Provincie

“We hebben niet voor niets sport en cultuur voor kinderen

Limburg investeert eenmalig 1 miljoen euro extra in het

en jongeren tot onderdeel van het beleid gemaakt. In

verlichten van kinderarmoede en het vergroten van het

Limburg hebben we een mooi, gevarieerd aanbod aan

kinderwelzijn; 500.000 euro hiervan is bestemd voor het

activiteiten op dit gebied. Je afkomst of financiële status

project ‘MEEDOEN in Limburg’.

zou niet mogen bepalen of je mee mag doen of langs de

Gedeputeerde Hans Teunissen vertelt erover.

zijlijn staat. Alle kinderen verdienen dezelfde basis in hun
opvoeding. Samen sporten, vrienden maken op de club,

Alle kinderen in Limburg
moeten kunnen MEEDOEN’

dat zijn belangrijke waarden in het leven van een kind.”
“Ik ben bijzonder tevreden over de samenwerking tussen
alle partijen. Specifiek over Jeugdfonds Sport kan ik
zeggen dat vrijwel alle gemeenten in Limburg hierbij
aangesloten zijn en daarmee weet ik ook dat we optimaal
inzetten op het bereiken van de kinderen die onze hulp nodig
hebben. Binnenkort start een pilot waarin Jeugdfonds Sport
gaat samenwerken met Athos. Daar worden ook andere
maatschappelijk partijen zoals JOGG (Jongeren Op Gezond
Gewicht) Maastricht bij betrokken. ‘MEEDOEN in Limburg’
wil echt álle kinderen die in armoede opgroeien bereiken
en daarvoor blijft geen kans onbenut.”

Hans Teunissen – gedeputeerde Provincie Limburg
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ISD Kompas is de plek waar inwoners van de gemeenten Simpelveld en Voerendaal en postcodegebied Nuth, terecht
kunnen als ze (tijdelijk) geen inkomen hebben of anderszins financiële ondersteuning nodig hebben. Er was al een samenwerking met Stichting Leergeld; sinds 2018 zijn ook Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur Limburg partners geworden.
Daardoor hebben vorig jaar 106 unieke kinderen op hun favoriete club kunnen sporten of kon zwemles bekostigd worden.

S

Sanne Hamers is een van de drie zorgcoaches van de
Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas. Therese Linckens
en Ingrid Franx zijn haar collega’s. “Wij voeren de bijzondere
bijstand- en minimaregelingen uit. Dan kom je geregeld in

Iedere ouder wil het beste
voor zijn of haar kind. En
sporten hoort daar zeker bij’

contact met gezinnen waarin kinderen heel graag erbij
willen horen en ook naar een (sport)club willen gaan, net

Ook de partners waar ISD Kompas mee werkt, zoals

als hun klasgenootjes. Het is schrijnend als dat niet kan

maatschappelijk werk en vluchtelingenwerk, zijn goede

omdat ouders niet genoeg inkomen hebben. Om meer

promotors van Jeugdfonds Sport. Het werkt!

aandacht te hebben voor die zorgvraag, zijn we vorig jaar

“We krijgen veel aanvragen. En veel aanvragen betekent

aangesloten bij Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur

dat veel kinderen worden geholpen. Ook voor de ouders

Limburg. We doen daarvoor een financiële bijdrage, maar

vind ik het fijn. Door deze bijdrage hoeven ze nu eens

we hebben ook alle kansen benut om bekendheid te geven

geen ‘nee’ te zeggen tegen iets dat normaal teveel geld

aan de regelingen die daardoor vrijkomen. In verschillende

kost. Iedere ouder wil het beste voor zijn of haar kind.

folders, op onze website, in beschikkingen en in nieuws-

En sporten hoort daar zeker bij.”

brieven die we naar onze doelgroepen sturen; we laten
geen middel onbenut.”

HET VOELT GOED ALS JE
KINDEREN KUNT LATEN WETEN
DAT IETS WÈL KAN

Sanne Hamers
zorgcoach Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas

AMBASSADEURS
AAN HET WOORD
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Op elfjarige leeftijd ging Sjeng bij de tennisschool in Valkenswaard spelen. “Ik was fanatiek, wilde iedereen verslaan.
Maar ik heb op de tennisclub zo veel meer geleerd dan
tennissen. Ik leerde omgaan met winst en verlies en met
stress. Ik leerde mezelf kennen, mijn sterke en mijn zwakke
punten. Sporten is slijpen aan je karakter.”
Zo gepassioneerd als Sjeng over sport praat, zo duidelijk is
hij in de reden waarom hij ambassadeur is van Jeugdfonds
Sport Limburg. “Ik vind dit
het mooiste fonds dat er is.
Alle kinderen moeten kunnen

Sporten slijpt
je karakter’

sporten. Kinderen uit gezinnen met weinig financiële
middelen zijn extra kwetsbaar. Je ziet dat ze sneller in een
sociaal isolement terecht komen. Het Jeugdfonds Sport
maakt het mogelijk dat ze lekker met hun leeftijdgenootjes
mee kunnen sporten in de vereniging die ze leuk vinden. Dat
maakt hen weerbaarder en sterker.”
Sjeng Schalken

“Mijn grootste motivatie om al zo lang ambassadeur te zijn
van het Jeugdfonds Sport is het feit dat ik ÉCHT vind dat
elk kind moet kunnen sporten.
De meeste kinderen willen graag sporten, maar sommige
kinderen kunnen
dat niet, omdat
hun ouders niet

Alle kinderen moeten
kunnen sporten’

het geld hebben voor een sporttenue, sportschoenen
en een lidmaatschap. Deze kinderen praten er ook niet
over, omdat zij zich vaak daarvoor schamen.
Daarom doen wij er ook alles aan om deze kinderen
te kunnen helpen.”
Bert van Marwijk
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AMBASSADEUR
AAN HET WOORD
“Sinds 2014 mag ik ambassadeur zijn van Jeugdfonds
Sport Limburg. Een hele bijzondere taak die je jaarlijks
op ongelofelijk mooie plekken brengt. Of het nu is om
een geweldige cheque in ontvangst te nemen of om
honderden kinderen te mogen zien sporten, het geeft
telkens een voldaan gevoel. Sport is namelijk zo belangrijk! Belangrijk voor de gezondheid, vriendschappen en
de ontwikkeling van kinderen. Het is dan ook mooi om
te zien hoeveel kinderen wij het afgelopen jaar, hebben
kunnen laten sporten! Ik ben trots en dankbaar
op iedereen die hier een steentje voor heeft willen
bijdragen! Hopelijk kunnen we in 2019 wederom een
record verbreken! Ik ga er in ieder geval voor!”

Als je altijd doet wat je
deed, krijg je nooit meer
wat je kreeg’
Luuk Hoiting
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| INTERVIEW
Jacqueline Houben heeft jarenlang bij Kredietbank Limburg gewerkt. Daar kwam ze al in aanraking met schrijnende
situaties van gezinnen waarin ouders geld te kort hadden om schoolkosten of contributie van de club van hun kinderen
te betalen. Na haar pensioen wilde ze vrijwilligerswerk gaan doen. Ze kwam in contact met Jeugdfonds Sport Limburg
en besefte meteen dat dit iets was wat bij haar paste.

I

Inmiddels heeft Jacqueline al duizenden facturen
verwerkt. “O ja, dat zijn er soms vijftig op een avond.
Ik check de bedragen, kijk of alles goed is ingevuld

VRIJWILLIGERSWERK
BIEDT VEEL VOLDOENING

en dien de factuur dan in bij het landelijk kantoor van
Jeugdfonds Sport zodat het geld wordt overgemaakt

hockeystick in de hand of op dat grote paard, met een glimlach

naar de sportvereniging waar het kind voor gekozen

van oor tot oor. In mijn tijd waren dat elitesporten en nu kan

heeft. Ik heb samen met Kim Wijnants, coördinator

ook een kansarm kind die sport beoefenen, met de hulp van

van Jeugdfonds Sport Limburg, ook al een presentatie

Jeugdfonds Sport Limburg. Dat vind ik fantastisch!”

gegeven bij de Kredietbank waar ik heb gewerkt. Ook
daar komen aanvragen binnen, de Kredietbank kan zo
als intermediair fungeren. Ook ben ik betrokken
geweest bij de flesseninzamelactie van de Albert Heijn.
Het stemt me hoopvol als ik zie hoeveel mensen zich
toch betrokken voelen bij kinderarmoede. Ieder kind
verdient het om ergens bij te horen en om te kunnen
sporten. Gelukkig is daar aandacht voor.”
Vele uren per week duikt Jacqueline in de cijfertjes. Daar
staat geen geld tegenover, maar wel heel veel voldoening.
“Ik zie achter de rekening die ik verwerk, dat kind met de

Achter iedere factuur die ik
verwerk zie ik de glimlach van
een kind dat nu kan sporten’

Jacqueline Houben – vrijwilliger Jeugdfonds Sport Limburg
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| INTERVIEW

I

In Zwemcentrum In de Bende in Landgraaf zijn kinderen

“Gelukkig dat gezinnen met een laag inkomen deze finan-

die hun zwemdiploma via Jeugdfonds Sport willen halen

ciële ondersteuning krijgen. We denken altijd het eerst aan

van harte welkom. “De toename is enorm”, vertelt

de veiligheid van een kind. Natuurlijk, kinderen moeten

Adriënne van de Laar.

veilig zijn in het water en goed kunnen zwemmen. Maar

"JE WIL NIET DAT EEN KIND
EEN ZWEMFEESTJE MOET
MISSEN OMDAT HET GEEN
DIPLOMA HEEFT"

de sociale factor van zwemvaardigheid mag ook niet
onderschat worden. Het is toch zielig als een kind altijd
de zwemfeestjes moet missen omdat hij geen diploma
heeft? Of dat een puber van zeventien een kurk om
moet als hij met vrienden naar het zwembad komt? Een
heleboel problemen worden opgelost doordat Jeugdfonds
Sport zwemles betaalt, waar ouders dat niet kunnen.”
Adriënne van de Laar
Zwemcentrum In de Bende Landgraaf

| INTERVIEW

" HET IS IEDERE KEER
ALSOF JE CADEAUTJES
MAG UITDELEN"

V

Veel kinderen die in Maastricht sporten via Jeugdfonds
Sport Limburg, halen bij Sportshop Do iT hun kleding.
Richard Sleebe beleeft er veel plezier aan om een schakel
te zijn in het proces. “Het is iedere keer weer alsof je
kinderen een cadeautje mag geven. Ook voor de ouders
is het een opluchting dat hun kinderen gewoon als ieder
ander kunnen meesporten. Iets wat onmogelijk leek, kan
nu ineens toch. Het budget dat Jeugdfonds Sport Limburg
beschikbaar stelt is ook altijd toereikend. Het is niet zo dat
ze nog een heel bedrag moeten bijbetalen dat ze eigenlijk
niet kunnen missen.”
De favoriete sporten zijn voetbal en dansen. “Natuurlijk
voetballen er meer jongens en dansen vooral de meiden.
Maar omgedraaid zien we ook heel vaak. Damesvoetbal is
heel populair op dit moment.”
Richard Sleebe - Sportshop Do iT Maastricht
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| CIJFERS

In 2018 was er een
samenwerking met 31
van de 33 gemeenten

AANTAL SPORTENDE KINDEREN VIA
JEUGDFONDS SPORT LIMBURG PER GEMEENTE
Beek

43

Mook en Middelaar

24

Beesel

79

Nederweert

80

Bergen LB

16

Nuth

42

Brunssum

161

Onderbanken

41

Peel en Maas

199

Echt-Susteren

3

Eijsden-Margraten

70

Roerdalen

47

Gennep

79

Roermond

214

Gulpen-Wittem

28

Simpelveld

24

Heerlen

675

Sittard-Geleen

Horst aan de Maas

141

Stein

62

Kerkrade

317

Vaals

68

Landgraaf

191

Valkenburg aan de Geul

46

Leudal

105

Venlo

629

Maasgouw

98

Venray

325

Maastricht

530

Meerssen

39

Voerendaal
Weert

742

40
254

TOTAAL 5412
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WORD SUPPORTER VAN
JEUGDFONDS SPORT
WORD
SUPPORTER VAN
LIMBURG!

JEUGDFONDS SPORT LIMBURG!

IEDER KIND MOET KUNNEN SPORTEN
IEDER KIND MOET KUNNEN SPORTEN

In Limburg zijn circa 22.600 kinderen die geen lid kunnen

In Limburg zijn circa 22.600 kinderen die geen worden
lid kunnen
worden
van een Gewoon
sportvereniging.
van een
sportvereniging.
omdat hun ouders
er
niet
genoeg
geld
voor
hebben.
Jeugdfonds
Sport
Limburg
Gewoon omdat hun ouders er niet genoeg geld voor hebben. Jeugdfonds Sport
Limburg
helpt
deze kinderen en betaalt het lidmaatschap van een
deze kinderen en betaalt het lidmaatschap van helpt
een sportvereniging
en de benodigde sport-

attributen.

sportvereniging en de benodigde sportattributen.

De vergoeding die hiervoor ter beschikking kan worden geis per
gemeente
verschillend.
Het verschillend.
richtbedrag is € 225
De vergoeding die hiervoor ter beschikking kan steld
worden
gesteld
is per
gemeente
per kind per 12 maanden. Wij betalen deze bijdrage direct
Het richtbedrag is € 225 per kind per 12 maanden.
Wij betalen deze bijdrage direct aan de
aan de sportvereniging en/of sportwinkel. Ouders krijgen zelf
sportvereniging en/of sportwinkel. Ouders krijgen
zelf niet
dit in
geld
niet Zo
in handen.
weten
wegeld ook
dit geld
handen.
weten we Zo
zeker
dat het
echt
wordt
gebruikt
voor
het
sportende
kind.
zeker dat het geld ook echt wordt gebruikt voor het sportende kind.
U kunt Jeugdfonds Sport Limburg steunen door supporter te

U kunt Jeugdfonds Sport Limburg steunen door
supporter
worden.
U of
kunt
zelf aangeven
worden.
U kuntte
zelf
aangeven
uw donatie
gekoppeld dient
te worden
aan een
bepaaldeofgemeente
of dat de bijdrage
of uw donatie gekoppeld dient te worden aan een
bepaalde
gemeente
dat de bijdrage
provinciaal ingezet mag worden.
provinciaal ingezet mag worden. Een bijdrage op een andere manier is natuurlijk ook mogelijk.
Een bijdrage op een andere manier is natuurlijk ook mogelijk.

Meer informatie:

www.supporterjfslimburg.nl
Voor meer informatie zie: www.supporterjfslimburg.nl

Als blijk van waardering
ontvangen supporters van
Jeugdfonds Sport Limburg
een unieke sportmedaille en
een foto van de uitreiking
van de medaille.
Ook wordt er jaarlijks
een relatiedag
georganiseerd.
Jeugdfonds Sport
Limburg heeft een
CBF Keurmerk en een
ANBI status. Deze status
geeft bepaalde fiscale voordelen.
De donateur kan bijvoorbeeld - onder bepaalde
voorwaarden - de gift aftrekken van de inkomstenbelasting.

WORD SUPPORTER
EN GEEF KINDEREN
IN UW GEMEENTE
KANSEN
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De coördinatoren

HET TEAM VAN
JEUGDFONDS
SPORT LIMBURG

K I M W I J N A N TS 		
c oördinator
C H A N TA L M E N T I N K
c oördinator &
bac k-of f ic e medewerker

Het bestuur

De vrijwilligers
L EO N I E O ’ G A R R O
vrijwilliger a a nvragen
HANNEKE BOSCH
vrijwilliger a a nvragen
JAC Q U E L I N E H O U B E N
vrijwilliger fa c turatie

S J R A A R C OX

TO N B O N G E R S

voorzitter

bestuurslid

F R A N S G R O U TA R S

FRANS PEREY

penningmeester

bestuurslid

B O B VO ST E R M A N S

JAC K O P G E N O O R D

sec retaris

adviseur f undrai s i n g

N I C O P L I TS C H E R

GUIDO GILISSEN

bestuurslid

adviseur f ina nc i ë n
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DONATEURS & PARTNERS 2018
ALBERT HEIJN ZUID-LIMBURG + ARMY URBAN RUN + BASKETBALL ACADEMIE LIMBURG +
DHR. GIELEN & DHR. COENEN + DIVERSE SPORTWINKELS + GEUSSELTBAD MAASTRICHT HONDEN PLONS +
HEIVELD BUNDE + HOCKEYVERENIGING MEERSSEN + HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN
SPONSORLOOP + KERSTMANNENLOOP HEERLEN + N6F FAMILIETOERNOOI + MEVR. MARGO FRISSEN +
RABOBANK CENTRAAL ZUID-LIMBURG + RABOBANK PARKSTAD + RABOBANK WESTELIJKE
MIJNSTREEK + RABOBANK FOUNDATION + RABOBANK WEERTERLAND EN CRANENDONK +
ROTARY VENLO MAAS & PEEL + SINT CLEMENS STICHTING + SMEETS LOOPCOMFORT +
STICHTING FSI + GOLFBAAN CROSSMOOR CHARITY CUP + STICHTING SINT MARTIJN +
TOUR DE LIMBOURG + YET + GEMEENTE BEEK + GEMEENTE VENLO + GEMEENTE BEESEL +
GEMEENTE BERGEN LB + GEMEENTE BRUNSSUM + GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN +
GEMEENTE GENNEP + GEMEENTE LANDGRAAF + GEMEENTE GULPEN-WITTEM +
GEMEENTE HEERLEN + GEMEENTE HORST AAN DE MAAS + GEMEENTE KERKRADE +
GEMEENTE LEUDAL + GEMEENTE MAASGOUW + GEMEENTE MAASTRICHT +
GEMEENTE MEERSSEN + GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR + GEMEENTE NEDERWEERT +
GEMEENTE NUTH + GEMEENTE ONDERBANKEN + GEMEENTE PEEL EN MAAS +
GEMEENTE ROERDALEN + GEMEENTE ROERMOND + GEMEENTE SIMPELVELD +
GEMEENTE SITTARD-GELEEN + GEMEENTE STEIN + GEMEENTE VAALS +
GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL + GEMEENTE VENRAY + GEMEENTE WEERT +
GEMEENTE VOERENDAAL + Q2Q SPORTEVENTS + PROVINCIE LIMBURG +
LEERGELD + HUIS VOOR DE SPORT LIMBURG + JEUGDFONDS CULTUUR LIMBURG +
JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR NEDERLAND +
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