
Werkwijze

Kind wil meedoen Intermediair dient online 
aanvraag in 

Kind kan 1 jaar meedoen 
Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt 

contributie/lesgeld en attributen

Na akkoord melden ouders 
het kind aan bij de sportclub 

of cultuur aanbieder

Lokaal Jeugdfonds Sport 
& Cultuur beoordeelt 

aanvraag

lokale fondsen door 
heel Nederland

43
intermediairs

8082

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur

244

kinderen kregen de 
kans om te voetballen, 
zwemmen, turnen en 
nog veel meer... 

68.946 
kinderen hebben aan 
sport of cultuur gedaan

81.936 

0 - 12 jaar 12 - 18 jaar

70%                     
                  65%                    35%                    

66%                    34%                    

kinderen groeit op 
in armoede. Dat zijn 
272.000 kinderen
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kinderen kregen de  
kans om te dansen, schil-
deren, muziek te maken 
en nog veel meer...

12.989  

Feiten en cijfers 2019 
Voetbal, streetdance, judo, zwem- of muziekles zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren. Ze leren samenwerken, zich beter te concentreren en maken nieuwe 
vrienden. Daardoor groeit het zelfvertrouwen en worden leerprestaties beter. Toch zijn er 
veel kinderen die niet mee kunnen doen. Er is thuis te weinig geld om lid te worden van een 
sportclub of om culturele lessen te volgen. In iedere schoolklas zitten maar liefst 2 á 3 kinderen 
die niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn.  
Voor deze kinderen betalen we de contributie of het lesgeld en de benodigde attributen.  
Als kinderen nu mee kunnen doen, vergroot dat de kans op een betere toekomst!

“ Juist kinderen die 
opgroeien in armoede, 
hebben een extra 
steuntje in de rug 
nodig. Meedoen aan 
sport en cultuur  
kan echt verschil 
maken in het leven 
van kinderen en de 
gezinnen waar ze 
opgroeien.”

Monique Maks,  
directeur Jeugdfonds Sport & Cultuur
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Partners

“ Ik kan nu beter voor mezelf opkomen want 
je moet best sterk zijn voor ijshockey. Het 
maakt me ook niet zo uit of we winnen of 
verliezen, dat hoort er gewoon bij.”

Emily (10) zit op ijshockey

“ Een aanvraag doen, is een van de belangrijkste 
dingen die ik voor een kind kan doen. Ik zie 
wat het met kinderen doet als ze sporten of 
dansen. Ze krijgen meer zelfvertrouwen, 
je ziet het plezier eraf spatten.”

Menco is gymleerkracht en intermediair 

 

Kom in actie!
Wil je ons helpen? Je kunt heel gemakkelijk een actie starten en geld 
inzamelen of een eenmalige donatie doen. Samen zorgen we ervoor dat alle 
kinderen mee kunnen doen.

Kijk op ons Actieplatform mijnjeugdfondsactie.nl voor inspiratie!

Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door 
de ministeries van Volksgezondheid en Welzijn,  

Sociale zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap.

Rijksoverheid

Wat is

SPORT?
Sport is voetbal, judo, zwemmen, karate, turnen, 
volleybal, tennis, hockey, basketbal, schaatsen en  
nog veel meer...

Wat is

CULTUUR?
Cultuur is ballet, streetdance, hiphop, muziek maken, 
schilderen, rap, musical, fanfare, toneel en nog  
veel meer...


