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Het beoefenen van 
een sport of culturele 
activiteit vergroot het 
zelfvertrouwen, maakt 
creatiever, stimuleert 
de ontwikkeling en zorgt 
ook voor een hoop 
lol. Uiterst belangrijke 
elementen om in groei 
naar volwassenheid mee 
te krijgen.

Introductie
Elke ouder wil het beste voor zijn kind. Dat het een gezond, gelukkig en sociaal 
leven leidt. Dat het de vrijheid heeft om ook buiten school leuke, sociale activiteiten 
te ondernemen. Helaas is het niet voor elk gezin weggelegd hun kinderen lid te 
laten worden van een sportvereniging of deel te laten nemen aan muziek-, schilder-, 
danslessen. 

En daar komen nou precies de Jeugdfondsen van sport en die van cultuur om de 
hoek kijken! Al menig jaar kunnen gezinnen bij deze twee fondsen terecht voor de 
financiële steun voor contributiegeld voor sporten en culturele activiteiten voor hun 
kinderen tot 18 jaar in Rotterdam. 

Maar waarom via twee verschillende fondsen dezelfde 
ondersteuning aanvragen? En hoort breakdance dan bij 
sport? Of moet je dan naar cultuur? Dat kan makkelijker! 
In het afgelopen jaar hebben sport en cultuur veel 
samengewerkt en dat klikt zo goed, dat per 2020 de 
krachten gebundeld worden in het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur Rotterdam. Eén organisatie, één backoffice en één 
helpdesk. 

Of het nu om voetballen, karate, vioolles of fotografie gaat. 
In elke wijk zijn verschillende aanbieders te vinden waar kinderen en jongeren hun 
creatieve talenten kwijt kunnen. En in elke wijk wonen kinderen en jongeren die daar 
gebruik van willen maken, maar dit financieel niet kunnen opbrengen. 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam zorgt ervoor dat middels de zogeheten 
en uiterst belangrijke intermediairs de juiste verbinding plaatsvindt. De gezinnen en 
aanbieders worden door hen gekoppeld. En de intermediair regelt de aanvraag voor 
financiële ondersteuning bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam. 
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Sport & cultuur door de jaren heen
Het Jeugdsportfonds Rotterdam werd in 2007 opgericht en groeide in haar 12,5 jaar 
bestaan naar 6056 gehonoreerde aanvragen in 2019.

Voor cultuur werden in het jaar van de oprichting (2012) 374 aanvragen goedgekeurd. 
Dit is in de afgelopen jaren gegroeid, naar een gehonoreerd aantal in 2019 van 2519 
aanvragen. 

Het sport- en cultuuraanbod waaruit een leerling kan kiezen is zeer divers. In 
2019 zijn 3.872 kinderen lid bij 230 verschillende sportverenigingen en voor 
het eerst konden in 2019 stichtingen en particuliere sportclubs zich aansluiten 
bij het fonds. Vorig jaar gingen 1.392 kinderen op sportles bij 137 recent 
aangesloten clubs. De groei in sport is ook te danken aan het aangaan van nieuwe 
samenwerkingsverbanden met o.a. projecten van sportclubs als Feyenoord Street 
League, Excelsior4All, Sporticonen en de nieuwe wijkvereniging Sport, Cultuur 
en Educatie Club Afrikaanderplein. Bij deze laatste club startten veel kinderen uit 
Feyenoord met het halen van hun felbegeerde zwemdiploma A. Al deze nieuwe 
projecten staan dichtbij de de doelgroep en laten hen niet alleen ervaren hoe 
goed en leuk sporten is, maar geeft hen ook begeleiding op sociaal vlak. In totaal 
kwamen 792 kinderen in beweging bij deze nieuwe sportprojecten. Het Jeugdfonds 
hoopt hiermee dat kinderen en jongeren daarna langdurig lid worden van de lokale 
sportvereniging. 

2015 2016 2017 2018 2019

Sport

2015 2016 2017 2018 2019

4.448 4.863 4.951 5.249 6.056

1.314 1.640 1.850 1.810 2.519

CultuurCultuur



Rotterdam telt nog steeds ruim 30 duizend kinderen en 
jongeren die onder de armoedegrens leven. Deze kinderen 
verdienen dezelfde kansen en ontwikkelmogelijkheden als 
kinderen wiens wieg toevallig in een rijker huishouden staat. 
We zetten ons als Jeugdfonds in om drempels om sport en/of 
cultuur te beoefenen te verlagen. Waar sport en cultuur geen 
vanzelfsprekendheid is en er weinig aanbieders zijn brengen 
we het naar de kinderen toe. Alles om te zorgen dat kinderen 
in beweging komen en blijven en het meeste uit zichzelf kunnen 
halen, ongeacht hun (financiële) achtergrond.

Samuel Schampers
(Bestuursvoorzitter Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam)

Voor cultuurlessen zijn 143 cultuuraanbieders aangesloten. 
Variërend van grote cultuureducatie centra die meerdere kunstdisciplines 
aanbieden tot privélessen bij de docenten thuis, van kleine initiatieven in de wijk tot 
buitenschoolse lessen door externe kunstdocenten, van gesubsidieerde instellingen 
tot particuliere aanbieders. Dit jaar was het bij het Jeugdfonds Cultuur voor het 
tweede jaar mogelijk om ook de huur van een muziekinstrument te vergoeden, hier is 
veel gebruik van gemaakt (667) waardoor de toegankelijkheid van de muzieklessen 
vergroot werd. Ook werden er samenwerkingsverbanden gevonden met jonge 
makers, aangespoord door de ambassadeurs die het imago van kunst en cultuur een 
nieuwe lading gaven. Zogenaamde Urban Culture en de sfeer van community spreekt 
makers en jongeren aan. Speciale projecten hiphop, spoken word en streetdance 
vonden een mooie plek in de wijken, en organisaties als het Luxor Theater en Maas 
Theater en Dans haakten graag aan. Kortom, voor elk kind is er wel een geschikte 
vereniging, club of cursus te vinden. Het fonds onderhoudt veel contact met alle 
aanbieders om samen de doelgroep te bereiken.



Top 5 sport

Top 5 cultuur

Voetbal: 2397
Jongens: 2161
Meisjes: 236

Muziek: 1085
Jongens: 512
Meisjes: 573

Beeldend: 60
Jongens: 24
Meisjes: 36

Kickboksen: 417
Jongens: 271
Meisjes: 146

Gymnastiek: 380
Jongens: 32
Meisjes: 348

Zwemmen: 644
Jongens: 331
Meisjes: 313

Dans: 939
Jongens: 149
Meisjes: 790

Theater: 59
Jongens: 25
Meisjes: 34

Taekwondo: 462
Jongens: 261
Meisjes: 201

Zang: 216
Jongens: 39
Meisjes: 177



Kid Dynamite Jazz Festival

Street League Feyenoord

Excelsior4All

Reggae Festival

WIRED

C@CC beats maken

Jeugdvakantieland



Intermediairs
Beide fondsen werkten de afgelopen 
jaren nauw samen met intermediairs. 
Deze intermediairs zijn werkzaam 
in verschillende sectoren binnen 
Rotterdam, zoals in het onderwijs, 
(school)maatschappelijk werk en 
gemeentelijk sociaal-maatschappelijk 
werk, wijkteams, kerk- en buurtwerk en 
schoolsportverenigingen.

Onze intermediairs vormen een 
uitgebreid netwerk van professionals 
met een spilfunctie in de wijk of op 
school. Ze zijn de spil van het fonds en 
motiveren de kinderen en ouders om 
deel te nemen aan buitenschoolse sport- 
en cultuuractiviteiten. Zij hebben inzicht 
in de thuissituatie van de kinderen/
jongeren die mogelijk in aanmerking 
komen voor een bijdrage uit het fonds. 
Ze zijn betrokken en zien sport en cultuur 
als een zinvolle vrijetijdsbesteding die 
kinderen verder helpt in hun (sociale) 
ontwikkeling. Zij vragen de vergoeding 
voor het lesgeld of contributie aan bij het 
fonds, blijven het proces van de kinderen 
volgen en vragen af en toe hoe het gaat 
op les. 

In de tweede helft van 2019 is 
door het fonds flink geïnvesteerd in 
de intermediairs door middel van 
wijkgerichte bezoeken te brengen aan 
scholen voor uitleg en extra binding. 

Het is voor hen ook fijn om een gezicht 
achter het fonds te blijven zien. 
Uit deze bezoeken en persoonlijke 
benadering kwam naar voren dat 
scholen en maatschappelijk werk zich 
heel graag willen inzetten, maar net 
wat meer informatie nodig hebben 
om daadwerkelijk in actie te komen. 
Met regelmaat zijn ze onbekend met 
het sport- en cultuuraanbod in de wijk 
en helpt het hen wanneer ze extra 
geattendeerd worden op de website 
van het Jeugdfonds, waar het volledige 
aanbod op staat. Even aansluiten bij 
een koffie/oudermoment met ouders op 
een school kan helpen om de drempel 
te verlagen, want helaas is sport en 
cultuurparticipatie niet waar ouders gelijk 
aan denken, maar verdwijnt als blijkt 
dat veel meer ouders hun kind laten 
‘sponsoren’ door het Jeugdfonds.

Daarnaast ontvangen intermediairs 
meerdere keren per jaar een nieuwsbrief, 
krijgen ze aan het begin van het nieuwe 
schooljaar een speciaal informatiepakket 
(bestaande uit flyers, posters, teksten en 
beeld voor op hun website en de nieuwe 
inschrijfkaarten). Door de betrokkenheid 
bij de intermediairs te vergroten is er een 
nieuwe start gemaakt om op wijkniveau 
een netwerk te vormen tussen scholen, 
het sportaanbod én het cultuuraanbod, 
waardoor alle disciplines samenkomen.



Cijfers intermediairs in 2019

675 intermediairs
deden de aanvragen voor 

de 2519 cultuur- 
vergoedingen.

Deze intermediairs zijn 
verbonden aan 

731 organisaties 
inclusief diverse locaties 
van dezelfde organisatie. 
Zoals bv. Centrum Jeugd 

en Gezin.

1296 intermediairs 
dienden een aanvraag voor 

de 6056 
sportvergoedingen.

Er is een enorm fijnmazig netwerk aan professionals. Een netwerk waar de stichting 
zeer trots op is, omdat de intermediairs zich, naast hun reguliere baan, geheel 
vrijwillig inzetten om het welzijn van de kinderen en jongeren te bevorderen. 

Iedereen die mij een béétje kent, weet hoe belangrijk ik muziek, 
dans en beweging vind, en hoe graag ik kinderen en jongeren 
hierin begeleid. Daarom ben ik trotse intermediair voor het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Inschrijfkaart

Ga voor de spelregels naar:
jeugdfondssportencultuur.nl/rotterdam

/jfscrotterdam

Invulformulier aanvraag 
Jeugdfonds Sport en Cultuur

jeugdfondssportencultuur.nl/rotterdam

Invulformulier aanvraag 
Jeugdfonds Sport en Cultuur
Invulformulier aanvraag 
Jeugdfonds Sport en Cultuur

Door deze aanvraag kan uw kind in aanmerking komen 
voor een vergoeding om te sporten of deel te nemen aan 
een culturele activiteit. Lever dit formulier volledig ingevuld 
in bij een intermediair van het Jeugdfonds Sport en Cultuur 
Rotterdam. Deze heeft de intermediair nodig om een 
aanvraag voor uw kind in te dienen.

Een intermediair is bijvoorbeeld de (gym)docent, 
jeugdhulpverlener, maatschappelijk werker, 
buurtsportcoach of jongerenwerker.

Gegevens deelnemer

CultuurSport

Voornaam:

Naam cultuurinstelling:Naam sportvereniging:

Welke cursus?Welke sport?

Cursusgeld:

€€

€

Contributie:

Muziekles? Kosten huur instrument:

Startdatum:Startdatum: Einddatum:Einddatum:

Telefoonnummer:

Achternaam:

E-mail ouder(s):

Hoogte netto gezinsinkomen: €

Financiële gegevens ouders/verzorgers

Een intermediair mag om fi nanciële gegevens vragen ter controle. 

Handtekening ouder:

Straat:

Postcode:

Huisnummer: Toevoeging:

Geboortedatum:

Woonplaats:

Jongen Meisje

Let op: startdatum moet in de toekomst liggen.Let op: startdatum moet in de toekomst liggen.

Let op: maximaal € 500 per jaar per cursus.Let op: maximaal € 280 per jaar per cursus.

Let op: maximaal € 250 per jaar per cursus.

Heb je een Rotterdampas? 
Zo ja; vul dan hier het nummer in:



Toekomst
De droom voor de toekomst is om één centrale plek/vereniging in de wijk te creëren 
waar sport, cultuur en educatie samenkomen. Eén lidmaatschap, verschillende 
keuzes in aanbod voor de kinderen en jongeren, alles op één plek midden in de wijk. 
Er worden al stappen gezet met Multisportverenigingen en wijkverenigingen. 
Ook wordt er gekeken naar hoe jongeren (12+) te bereiken blijven. 

Gezinnen in armoede hebben veelal een beperkt of slecht 
functionerend sociaal netwerk en raken vaak sociaal geïsoleerd. 
De stap naar een sportvereniging is voor hen vaak erg groot. In 
de nieuwe projectmatige aanpak wordt eerst een start gemaakt 
met sporten en bewegen in een omgeving die dichter bij de 
kinderen ligt. In deze projecten gaan ze eerst in een tijdelijk 
projectverband samen trainen en sporten. Verenigingen doen 
actief mee, en in een later stadium, als kinderen het plezier van 
samen sporten hebben ervaren, kan het lidmaatschap van een 
vereniging volgen. Op die wijze worden vele kinderen bereikt, 
die normaal gezien nooit de stap naar een ‘officiële’ vereniging 
gezet zouden hebben.

Wim Spierings 
(Voorzitter in 2019 van Stichting Jeugdfonds Sport)

Financiën
Sport
• Aantal kinderen dat ondersteund is, bedraagt 6.056
• Uitgave per kind € 175,-
• Totaal van de baten: € 1.481.863,-
• Het totaal aan bestedingen uitgedrukt als percentage van de totale lasten is 83%
 
Cultuur
• Aantal kinderen dat ondersteund is, bedraagt  2.519 en 667 kinderen zijn 

ondersteund met de huur van een muziekinstrument
• Uitgave per kind € 439,-
• Totaal van de baten: € 1.362.139,-
• Het totaal aan bestedingen uitgedrukt als percentage van de totale lasten is 86%
 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur dankt de Gemeente Rotterdam voor de prestatie- en 
organisatiesubsidie. En Sint Laurensfonds, Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland, 
stichting Kinderzorg Den Haag, Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam, Stichting 
Boschuysen, Stichting Bevordering van Volkskracht, bedrijven en particulieren voor 
hun giften en donaties.



Jeugdfonds in 2019

Jeugdfonds per 1-1-2020

Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam
Schiedamse Vest 93B
3012 BG Rotterdam

Bestuur: Samuel Schampers (voorzitter), 
Hans Karstel (penningmeester),
Jacques van Steen, Wim Spierings,
Mandy Nuygen en Ursila Jarbandhan

Bureau: Iebèl Vlieg (coördinator)
Medewerkers: Ebru Durmaz, Wendy van der Kloot en 
Pieter Boogaard

Sport
Bestuur: 
Wim Spierings (voorzitter),
Koen Evers (penningmeester), Caroline 
van Weert, Jacques van Steen

Bureau: 
Mandy Leenpoel (coördinator)
Medewerkers: Ellen Breedveld en 
Wendy van der Kloot (via Rotterdam 
SportSupport)

Cultuur
Bestuur: 
Samuel Schampers (voorzitter),
Hans Karstel (penningmeester),
Elsa de Winter, Ursila Jarbandhan

Bureau: 
Iebèl Vlieg (coördinator)
Medewerkers: Ebru Durmaz, 
Prya Bisambhar, Pieter Boogaard
& Lisa Imamdi (stagiaire)


