
 

 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam maakt het mogelijk dat kinderen en 
jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, 
muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve 
activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie. 
 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam is op zoek naar een sportieve 

 communicatie & relatie medewerker (32 uur) 

die weet wat er speelt bij de Rotterdamse sportverenigingen en cultuurclubs en verbindingen kan 

maken tussen aanbod, doelgroep en het Jeugdfonds. Het fonds wil nog meer zichtbaar zijn bij het 

sport- en cultuuraanbod in de wijken zodat veel meer kinderen en jongeren in beweging komen en 

gebruik maken van het grote aanbod in de stad.  

 
Jij begrijpt hoe belangrijk dit is en je wilt je graag inzetten om verder te bouwen aan de bekendheid 
van het Jeugdfonds Sport & Cultuur én het landelijke platform Sam&. Je gaat er op uit om de 
connectie te leggen tussen het aanbod en het fonds. Samen met het team ontwikkel je doeltreffende 
pr-middelen, online communicatie en presentaties. Je werkt tijdens drukke periodes ook mee aan de 
afhandeling van de aanvragen voor vergoedingen die worden ingediend.  
 
Je past goed bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur als je zelfstandig kunt werken, teamspirit belangrijk 
vindt, oog hebt voor detail en houdt van open communicatie. Je beheerst de Nederlandse taal 
uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk. Je kunt werken met mailchimp en wordpress. Tenslotte 
woon je in of dichtbij Rotterdam. 
 
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam is een klein en enthousiast team dat momenteel 
bestaat uit de coördinator, een relatiebeheerder en twee medewerkers administratie, registratie en 
financiën. We zoeken een medewerker met een HBO werk- en denkniveau. De aanstelling is in eerste 
instantie voor de periode van één jaar en verlening is mogelijk. CAO Sport. 
 

Ben jij degene die ons wil helpen de stad voor kinderen en jongeren sportiever en creatiever te 

maken? Stuur dan voor vrijdag 20 maart je CV en een motivatie per mail of post.  

Informatie coördinator Iebèl Vlieg: iebel.rotterdam@jeugdfondssportencultuur.nl 

010 - 479 01 37 / 06-123 84355 
 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam 
t.a.v. het bestuur 
Schiedamse Vest 93B 
3012 BG Rotterdam 
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Hoe werkt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam?  

Wil jij elke week sporten met je eigen team, graag een muziekinstrument leren spelen of schitteren 

op een podium of een sportveld? Maar lukt het helaas niet om de contributie hiervoor te betalen? 

Dan kun je terecht bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Aanvragen lopen via een zogeheten 

intermediair. Vraag op school, aan de buurtsportcoach, het sociaalwijkteam of hulpverlener naar 

deze intermediair om je te helpen en voor je het weet hang je boven de turnmat in de ringen of blaas 

je wekelijks op een trompet.  

 

Meer informatie is te vinden op jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/rotterdam/ 
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