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Gemiddelde bijdrage en overhead
In 2019 bedraagt de overhead voor Sport 8% en voor Cultuur
9% van de totale lasten. Dit betekent dat 92% (Sport), c.q. 91%
(Cultuur) van alle uitgaven direct ten goede komt aan onze
kinderen. De gemiddelde bijdrage per kind per jaar is € 244,voor sportcontributie en attributen en € 320,- voor cultuur
lesgeld en attributen.

In 2020 streven we ernaar om 1.500
kinderen te laten sporten en aan
culturele activiteiten te laten deel
nemen, Daarnaast hopen we 1.000
kinderen te laten deelnemen aan
zwemles voor het A, B, C diploma.

MEISJES

Werkwijze

JONGENS

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda geeft sport -en cultuurkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld
is om lid te worden van een sportvereniging of deel te nemen aan
culturele activiteiten. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds
Sport & Cultuur Breda de contributie, het lesgeld en de attributen.
Meedoen 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.
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Kinderen diploma zwemmen BredaPas:

966

Totaal aantal kinderen is indicatief 70% van de beoogde doelgroep
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Voor zwemmen voor diploma A, B,C is er een speciale zwemregeling.
Tevens is er maatwerk mogelijk voor o.a. talentontwikkeling en
kinderen met een beperking.

GEHELE JAAR

MAART

Jelle’s Army

Iedere thuiswedstrijd van NAC
hebben we 40 kaarten voor
‘Jelle’s corner’. Zo kunnen we
kinderen van het Jeugdfonds
Sport & Cultuur Breda (Jelle’s
Army) de kans bieden de
wedstrijd bij te wonen. Een
superkans waar met veel enthousiasme en dankbaarheid
gebruik van wordt gemaakt.

JANUARI

Pieter Buist ambassadeur

Naast zijn drukke sportcarrière gaat Pieter ons helpen om
meer aandacht en steun te vragen voor kinderen die in
armoede leven. Omdat ook hij vindt dat zij een kans verdienen om te kunnen sporten, wat bijdraagt aan een gezonde
ontwikkeling van het kind.

Rotary Breda
Mark & Aa

FunRun By Night Decathlon Breda
Tijdens deze FunRun werd er hardgelopen over het terrein
van Breepark. De deelnemers konden zelf hun afstand
kiezen. Deelname was gratis en door een vrijwillige donatie
en/of door het kopen van het originele Funrun By Night
hardloopshirt konden de deelnemers het Jeugdfonds Sport
Breda steunen.

In maart konden we genieten
van 3 prachtige films tijdens
de filmochtend georganiseerd door Rotary Club Breda Mark en Aa in het Chassé
Theater. Daarna mochten we
ook nog een cheque in ontvangst nemen, waarmee we
weer veel kinderen kunnen
laten meedoen aan culturele
lessen.

Ronde Tafel 21

Tijdens de Tafelvergadering
van 2 september werd er
een cheque van € 9.000,overhandigd aan Jeugdfonds
Sport & Cultuur Breda. Dit
bedrag is een deel van de
opbrengst van het zeer
succesvolle Breda Lacht
Gala 2019. Op initiatief van
Stichting Breda Lacht vindt
jaarlijks een benefiet gala
ter ondersteuning van lokale
goede doelen plaats.

APRIL

Kindercultuurnachtburgermeester
Ook dit jaar mochten we plaatsnemen in de jury voor de
verkiezing van de Kindercultuurnachtburgemeester. Groep
7 van OBS de Springplank heeft met hun prachtig manifest
gewonnen. Lisa zal namens hen dit jaar de Kindercultuurnachtburgermeester zijn.

Verhuizing

Vanaf eind januari 2019 bevindt onze werkplek zich in het
gebouw De Teruggave, Breda aan de Gasthuisvelden 11,
samen met Breda Actief en Mooiwerk.

Samenwerking
voor meiden
voetbal
10 voetbalverenigingen in
Breda hebben zich verenigd
om het meidenvoetbal naar
een hoger plan te tillen!
Deze Bredase clubs hebben
een samenwerkingsverband
met Gemeente Breda,
NAC Maatschappelijk, KNVB,
Jeugdfonds Sport Breda,
OBA en Mooiwerk.

MEI

AUGUSTUS
Boksworkshop
Studenten Rooi
Pannen
Studenten van De Rooi
Pannen Tilburg Marketing/
evenementen hadden een
supertoffe boksworkshop
georganiseerd waarbij de
deelnemers een bijdrage
konden geven voor het
Jeugdfonds Sport Breda.
Wat een prachtig initiatief!

Open dag Nieuwe Veste
Zoals ieder jaar waren we aanwezig bij de open dag van de
Nieuwe Veste. Jong en oud kan hier genieten en kennismaken van muziek, dans, theater en nog veel meer. En willen
ze daarna deelnemen aan de lessen (maar is hier thuis
geen geld voor), dan konden ze bij ons terecht voor meer
informatie.

JUNI

Onderwijsstaking pakt goed uit
voor Jeugdfonds Sport & Cultuur
Breda
Deelname aan de landelijke onderwijsstaking in maart 2019
door een aantal docenten van de Bredase scholen die vallen
onder het bestuur van SKVOB, heeft voor ons geleid tot
een mooie verrassing. Het SKVOB-bestuur en de stakende
leraren waren namelijk overeengekomen dat de ingehouden
salarissen van die dag zouden worden geschonken aan een
2-tal goede doelen, waaronder het Jeugdfonds Sport &
Cultuur Breda.

Jeugdfonds &
Decathlon Sporten spelmiddag

Issue Magazine is vriend van Jeugd
fonds Sport & Cultuur Breda.
Dankzij mooie foto’s en aandacht voor ons fonds in hun
Magazine konden we aan hun partners en lezers laten zien
wie wij zijn en wat we doen.

EuroPromo
textiel is vriend
van Jeugdfonds
Sport & Cultuur
Breda

Wat een gave dag was het bij
Decathlon Breda! Er hebben
veel kinderen deelgenomen
aan sport- en cultuuractiviteiten
tijdens de Jeugdfonds & Decathlon sportmiddag. Wat hebben
de kids goed hun best gedaan!
Dankzij onze ambassadeurs en
partners Tessa ter Sluis, Pieter
Buist MMA, DJ School International Breda, Grote Broer / Zus
HB, Mijn Dans Party, 24FitcampBreda, Stick Leuk, PIER 15
Skatepark, Nieuwe Veste, sport
& cultuurintro Breda, Brabant
Water, Citytrainer Breda en natuurlijk Decathlon Breda en alle
begeleiders was deze middag
helemaal fantastisch.

Mohamad neemt
deel aan NAC
Breda Soccer
Camps

EuroPromoTextiel steunt heel
graag ons fonds en heeft
hiervoor diverse beachflags,
spandoeken en overige outdoorsigning geleverd.

NBU is vriend
van Jeugdfonds
Sport & Cultuur
Breda
Dankzij de steun van NBU
kunnen we kinderen laten
sporten! Superfijn dat ze ons
een warm hart toedragen.

Voor Mohamad (13) uit
Breda is zijn hartenwens
deze zomer een stukje
dichterbij gekomen dankzij
de VriendenLoterij en het
Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Hij wil dolgraag gescout worden door een professionele
voetbalclub. Om de kansen
hiertoe te vergroten mocht
hij deelnemen aan de NAC
Breda Soccer Camps.

SEPTEMBER
Rabobank Clubsupport

Ook dit jaar konden we weer rekenen op trouwe supporters
die hun stem hebben uitgebracht voor Jeugdfonds Sport
Breda en Jeugdfonds Cultuur Breda.

Breda Barst
Om het publiek van Breda Barst te laten zien wie we zijn en
wat we doen, waren wij tijdens Breda Barst aanwezig met
leuke activiteiten voor kinderen. Zo konden kinderen de pet
van Spot en Tuura mooier maken of hun kleding meer kleur
geven en ons laten zien hoe Gemeente Breda er uit zou zien
als alle kinderen aan sport en cultuur doen.

NOVEMBER

OKTOBER
D66 Landelijk Congres
Het landelijk congres van D66 werd gehouden in het Chassé
Theater in Breda. Samen met twee andere lokale doelen
mochten wij de deelnemers laten zien en ervaren wie we zijn
en wat we doen.

NAC Jeugdopleiding

Het is inmiddels een jaarlijks terugkerende actie geworden:
de jeugd van NAC loopt tijdens de Bredase Singelloop voor
het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda. Voor het derde opeenvolgende jaar liepen de spelers en staf niet alleen om geld op
te halen voor internationale toernooien en trainingskampen,
maar is er ook maar liefst geld voor 1 heel elftal opgehaald
voor het Jeugdfonds Sport Breda.

Springen bij Krazy Kangaroo

Kinderen konden via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda
jumpen bij Krazy Kangaroo Breda. Ze konden helemaal los
op de trampolines. Een toffe middag met veel springplezier.

DECEMBER
SVZ maakt kilometers voor het
Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda
Wat een erg mooie en
sportieve afsluiting van het
jaar! Medewerkers van het
kantoor van SVZ Breda liepen
24 uur lang voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda
met een prachtige donatie
van maar liefst € 4415,- als
gevolg!

Kerstmarkt Markenhage

De leerlingen van het Markenhage hebben tijdens hun kerstmarkt zelfgemaakte werken verkocht waarvan de opbrengst
naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda ging. Wat fijn
dat ze zich voor de kinderen en jongeren in Breda wilden
inzetten.

Ook hebben we donaties mogen
ontvangen via particulieren en
vermogensfondsen.

SAMEN STAAN
WE STERK
Om kinderen mee te laten doen wordt er nauw samengewerkt met sport- en cultuuraanbieders, scholen, intermediairs*, vrijwilligers, ambassadeurs en partners in de stad.
We zoeken hierin vooral samenwerking en aansluiting bij
bestaande ontwikkelingen, projecten en activiteiten. Samen
zorgen we ervoor dat kinderen worden geactiveerd, mee
kunnen doen en mee blijven doen. Zoals onder andere met
de deelnemers aan de thematafels Beweegt en Zorg voor
Elkaar, het “ontdek je talent” programma dat is gestart
in Brabantpark/Heusdenhout, de Muziekalliantie, Sport &
Cultuurintro, en deelname aan de leergemeenschap Social
Work van Avans samen met Marge in Beeld. Ook zijn we
met partners in de stad aan de slag gegaan om een Breda
Challenge op te zetten.

BESTUUR
Voorzitter Sport: Marjolein Schooleman
Voorzitter Cultuur: Annemarie Onsman
Secretaris: Thea Kremers
Penningmeester: Jan-Hein van der Veeken
Communicatie: Ruud van den Boogaart
Fondsenwerving: Anke van den Broeck
Coördinator: Hanneke van den Boom

AMBASSADEURS

* Onze intermediairs zijn onder andere maatschappelijk werk, jeugdzorg,
jeugd gezondheidszorg, centrum voor jeugd en gezin, scholen, huis
artsen en schuldhulpverlening.

BELEID EN ACTIES

Jelle ten Rouwelaar

Tessa ter Sluis

Pieter Buist

Boris Smit

We hebben de leeftijd van het kind waarvoor een vergoeding
kan worden aangevraagd conform de richtlijnen van het
sportakkoord verlaagd van 4 naar 2 jaar. We zijn begonnen
met het ontwikkelen van een portal via Sam& met als lokale
partner Leergeld Breda. We bieden daarnaast maatwerkoplossingen, bijvoorbeeld voor kinderen met een beperking en
voor talentontwikkeling. En het is nog steeds mogelijk voor
ouders met een BredaPas om rechtstreeks een aanvraag in
te dienen.

PARTNERS

