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| VOORWOORD

I

In 2019 hebben wij op een bescheiden manier stilgestaan bij het 15-jarig bestaan van
Jeugdfonds Sport Limburg. Dit was voor mij tevens het laatste jaar als voorzitter. Het was
mooi om samen terug te kijken op de afgelopen jaren en om te kunnen zien dat de weg naar
het fonds jaarlijks steeds beter wordt gevonden.
Jeugdfonds Sport Limburg heeft ook in 2019 weer aanzienlijk meer kinderen en jongeren
kunnen laten meedoen. Het aantal goedgekeurde sportaanvragen dat in 2019 door
Jeugdfonds Sport Limburg is verwerkt, is uitgekomen op 6.418. Dit zijn maar liefst 5.280
unieke Limburgse kinderen en jongeren; zij hebben dankzij het fonds hun favoriete sport
beoefend en/of het zwemdiploma behaald.
Het is jammer dat onze bijdrage steeds harder nodig is. Aan de andere kant stemt het mij
blij dat gezinnen ons weten te vinden en dat wij de kinderen en jongeren 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 de Limburgse Leergelden, Jeugdfonds Cultuur Limburg, Stichting Jarige Job en Nationaal
Fonds Kinderhulp. Samen met deze fondsen bieden wij 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 hebben
het Jeugdfonds Cultuur Limburg en het Jeugdfonds Sport Limburg hun krachten nóg meer
gebundeld. Sinds 1 mei 2019 werken deze twee fondsen, achter de schermen, met een
gezamenlijke backoffice. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de kennis van de
vrijwilligers en medewerkers. Doel is dat door deze manier van werken nog meer kinderen
worden bereikt.
Steeds meer gemeenten kiezen voor een compleet pakket. Dit pakket wordt samengesteld
in overleg met de betreffende gemeente, lokale stichting Leergeld, Jeugdfonds
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Cultuur Limburg en Jeugdfonds Sport Limburg. In dit pakket
biedt elk fonds zijn eigen vergoedingen aan. Mede door het
samenstellen van deze pakketten mogen er in steeds meer
gemeenten zwemlessen worden vergoed. Het behalen van
zwemdiploma’s is ontzettend belangrijk; het doet mij dan ook
goed om te zien dat veel gemeenten hierin meebuigen en dat
steeds meer kinderen en jongeren via Jeugdfonds Sport Limburg
de benodigde zwemdiploma’s kunnen halen.
Ik overdrijf niet als ik aangeef dat het Jeugdfonds Sport in onze
provincie staat als een huis. Dit dankzij de grote inspanningen
van onze mensen op kantoor, die alle gemeenten, de provincie en
zeker ook de vele begunstigers enthousiast hebben gemaakt.
We hebben vele jongeren in staat gesteld om hun favoriete sport
te kunnen bedrijven.
Kortom, het is een mooi moment om, na 12 jaar, afscheid te
nemen als voorzitter. In die 12 jaar is heel wat gebeurd.
Ik dank de bestuursleden en de medewerkers voor de prettige
samenwerking. Samen met mijn opvolgster kunnen jullie met
zeer veel optimisme naar de toekomst kijken. Chapeau!
Vanaf juli 2020 zal Birgit op de Laak, burgemeester van
Nederweert, mijn stokje overnemen en aan de slag gaan als
voorzitter van Jeugdfonds Sport Limburg.

Sjraar Cox, Voorzitter Jeugdfonds Sport Limburg
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15 JAAR JEUGDFONDS SPORT LIMBURG

Op 21 oktober 2019 was het precies 15 jaar geleden dat
Jeugdfonds Sport Limburg (toen nog Jeugdsportfonds
Limburg) van start ging. Jack Opgenoord, Frans Groutars
& Joep Verbugt zijn de trotse oprichters van het Limburgse
fonds.
Het blijft confronterend om te zien hoeveel kinderen
opgroeien in een gezin waar niet genoeg geld is om te
sporten. Wanneer we kijken naar de cijfers van de
afgelopen 15 jaar, zien we dat de weg naar Jeugdfonds
Sport Limburg steeds beter wordt gevonden. Dat is
natuurlijk fantastisch! Wat wij willen is dat alle Limburgse
kinderen hun favoriete sport kunnen beoefenen en/of het
zwemdiploma kunnen halen. Mooi om te kunnen vertellen
dat Jeugdfonds Sport Limburg in de afgelopen 15 jaar
30.000 Limburgse kinderen heeft mogen helpen.

Wij kunnen dit natuurlijk niet allemaal alleen. Wij hebben

Een diepe buiging en
grote merci voor iedereen
die op welke manier dan
ook betrokken is (geweest)
bij Jeugdfonds Sport
Limburg!

ontzettend veel betrokkenheid en steun mogen ontvangen
van partners, sponsoren, gedreven vrijwilligers, enthousiaste
gemeenten en ruim 1.600 betrokken intermediairs. De
samenwerking met andere 'kindfondsen', zoals bijvoorbeeld Leergeld, Nationaal Fonds Kinderhulp, Jarige Job
en Jeugdfonds Cultuur Limburg, is in de afgelopen jaren
steeds intensiever geworden waardoor ons gezamenlijk
bereik steeds groter wordt.
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15 JAAR

JEUGDFONDS SPORT LIMBURG

2019:
5.280 en
nder
‘unieke’ ki

38.374
aanvragen

1.168

intermediairs

1.120

sportverenigingen

30

gemeenten
in Limburg

&
65

winkels in Limburg
Onderzoek toont
aan dat
9.000 tot 10.000
kinderen nog niet
worden bereikt.

10.000
kinderen

In Limburg gaat het
in totaal om 22.600
kinderen
(1 op de 5 gezinnen).
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AANTAL SPORTENDE KINDEREN 2019
VIA JEUGDFONDS SPORT LIMBURG
AANTAL GOEDGEKEURDE AANVRAGEN
AANTAL UNIEKE KINDEREN

6.418
5.623
5.280

5.157
4.783
3.983
3.489
2.998

2016

2017

2018

2019

In Limburg groeien ruim 22.600 kinderen op in een gezin waar niet
genoeg financiële middelen zijn om te kunnen sporten. Dit is 1 op 10
Limburgse kinderen.

5.280 UNIEKE KINDEREN
HEBBEN GESPORT VIA
JEUGDFONDS SPORT
LIMBURG

8

| INTERVIEW
Nancy is een alleenstaande moeder die haar stinkende best doet om haar drie kinderen, en met name haar jongste nog
thuiswonende zoon, een solide thuisbasis te geven. Ze is arbeidsongeschikt en moet met weinig geld de touwtjes aan elkaar
knopen. Het sporten van haar zoon wordt vergoed door Jeugdfonds Sport Limburg.

M

“Mijn zoon is nu vijftien, maar hij sport al sinds hij vijf jaar
is. Het is alles voor hem. Hij voetbalt bij VV Born en hij is
bloedfanatiek. De club, daar moet niemand aankomen!

Je kinderen wil je niets
hoeven ontzeggen’

Hij mist geen training of wedstrijd. Het contact met de
andere leden is voor hem ook heel belangrijk. Hij komt
er oude vrienden van de basisschool tegen of speelt een

volgen, dit is op het Trevianum college. Kinderen die

wedstrijd tegen zijn huidige klasgenoten. Ze pakken zich

deelnemen aan dit programma hebben een lesrooster met

allemaal samen en bellen elkaar geregeld om ook in hun

extra tijd voor sport". Justins vader is vorig jaar overleden

vrije tijd samen een balletje te trappen. Het sportveld is hun

en dat was uiteraard een moeilijke situatie voor hem. Dat

ontmoetingsplek.”

hij de sportstroom mag volgen, beurt hem een beetje

Jeugdfonds Sport heeft nog iets gerealiseerd waarvoor

op. Maar de kosten die ermee gepaard gaan, kan ik niet

Nancy uitermate dankbaar voor is. “Justin is dit jaar naar de

voor mijn rekening nemen. Jeugdfonds Sport heeft ervoor

middelbare school gegaan en hij mag daar de sportstroom

gezorgd dat hij toch aan de sportstroom kan deelnemen.
Het betekent heel veel voor ons.
Dat niemand in zijn omgeving weet dat Justin financiële
steun krijgt van Jeugdfonds Sport Limburg, vindt Nancy
een prachtig gegeven. “Kijk, ik ben lang geleden opgehouden met me te schamen voor de situatie, daar leg
je je bij neer. Maar voor kinderen is dat anders; je wilt hen
niets hoeven te ontzeggen. Het sporten, maar ook het
mooie tenue en die nieuwe Nikes gun je je kind ontzettend.
Hij is gewoon zoals alle andere jongens op de club, de
sociale druk voor jongeren is echt wel groot heden ten dage.”
Op verzoek van moeder zijn in dit interview fictieve namen
gebruikt. Op de foto staan andere kinderen. Deze foto is
eigendom van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland.
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AANTAL GOEDGEKEURDE AANVRAGEN 2019
Het verschil tussen het aantal jongens en meisjes dat sport is groot.
Zichtbaar is dat kinderen die de middelbareschoolleeftijd hebben
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Het is een memorabel feit: vijftien jaar Jeugdfonds Sport Limburg.
Het was destijds het tweede Jeugdsportfonds van Nederland. Het
eerste fonds werd opgericht in Amsterdam, mogelijk gemaakt
door een subsidie van Lodewijk Asscher. Harrie Postma (tevens
bedenker van het Jeugdeducatiefonds met Hans Spekman als
directeur) schreef een projectvoorstel voor de stichting Sneeuwbal; dat werd gehonoreerd en stond daarmee aan de basis van
de implementatie in Limburg. Jack Opgenoord, directeur van Huis
voor de Sport Limburg, heeft samen met Frans Groutars en Joep
Verbugt, met een ongebreideld enthousiasme de kar Limburg

H

getrokken.

"Het was een uitdaging om het fonds bekend te krijgen in alle
gemeenten van Limburg en hen zover te krijgen dat ze zouden
participeren. Toenmalig gedeputeerde Odile Wolfs voorzag in een
jaarlijkse donatie van € 75.000, die als cofinanciering de gemeenten
over de streep moest trekken."

Een simpele formule met
onbetaalbaar resultaat’
In de loop der jaren is Jeugdfonds Sport Limburg een belangrijke
partner van zowel de provinciale als gemeentelijke overheden
geworden in de bestrijding van kinderarmoede. Maar ook op het
gebied van private samenwerking zijn mooie resultaten behaald.
Denk aan gulle donaties en leuke samenwerkingsacties met
bedrijven en serviceclubs. Harrie herinnert zich een moment in het
bijzonder: “Het was een fondsenwervend evenement met onder
andere gouverneur Theo Bovens, Bert van Marwijk, oud topscheidsrechter Mario van den Ende, Kees Jansma en Johan
Wakkie, destijds voorzitter van Jeugdsportfonds Nederland. Een
zeer geslaagde meeting waarbij we heerlijk zuurvlees hebben
gegeten en heel veel hebben gelachen. Daarin zit een

DE OPRICHTERS VAN
JEUGDFONDS SPORT
LIMBURG
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belangrijke boodschap, vind ik persoonlijk: armoede
onder kinderen is erg, maar je lost niets op met zielig
doen. Wel met meedoen, met veel energie samen
ertegenaan gaan.” Jack gedenkt een voor hem belangrijk
moment: “We kregen op een zeker moment een donatie
van Jan Linders van meer dan € 80.000 bij de opening
van zijn nieuwe warehouse. Het was toentertijd de financiële basis van het fonds. Geld dat gedoneerd wordt, is
niet zomaar een bedrag op papier. Het vertegenwoordigt
kinderen die nu kunnen sporten, kunnen meedoen terwijl
ze dat nooit verwacht hadden.”
Harrie Postma

Alle kinderen moeten
kunnen sporten, dat is een
verworven recht’

en maatschappelijke organisaties om een positieve actie
te maken naar kinderen die de pech hebben dat hun ouders
het sporten niet kunnen betalen.”
Jack: "Alle kinderen hebben rechten die niet door de

Harrie en Jack vertellen waarom het Jeugdfonds Sport

status arm of rijk mogen worden bepaald. Zoals het recht

Limburg volgens hen pure noodzaak was én is. "Er was

op de plezierbeleving van sport. Op talentontwikkeling.

een duidelijke ongelijkheid", aldus Harrie. "Teveel

Op een sociaal netwerk zoals in de sport. Samen met

kinderen uit arme gezinnen stonden letterlijk buitenspel,

vriendjes sporten en bewegen is onbetaalbaar. Maar liefst

met alle negatieve gevolgen van dien. Ik vond dat

22.600 kinderen leven in Limburg in armoede, 5.300 kinderen

onrechtvaardig en dat vonden heel veel mensen met

worden door Jeugdfonds Sport Limburg geholpen en nog

mij, waaronder Jack. Onder het motto 'alle kinderen

eens 4.000 kinderen kunnen via Stichting Leergeld en

moeten kunnen sporten' is er een groot maatschap-

Jeugdfonds Cultuur Limburg participeren in activiteiten die

pelijk en politiek draagvlak gecreëerd door alle profes-

zij leuk vinden. Dan houden we een potentieel van ruim

sionals en vrijwilligers, waardoor anno 2020 jaarlijks

10.000 kinderen over die graag willen meedoen maar niet

vele duizenden kinderen niet meer buitenspel staan

kunnen. Hier ligt een enorme uitdaging voor Jeugdfonds

maar de voordeelregel krijgen. De formule van het

Sport, Jeugdfonds Cultuur, Leergeld en het Jeugdeducatie-

Jeugdfonds Sport is simpel. Het stigmatiseert niet en

fonds. We zijn niet snel tevreden, we blijven ambitieus

is een uitstekend hulpmiddel voor hulpverleners, scholen

genoeg om ook die handschoen op te pakken."
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De kloof tussen arm en rijk groeit. Dit is een splijtzwam
in onze samenleving. Maar meedoen is van ons allemaal.
Jack Opgenoord: "Als we al een trendbreuk zouden kunnen realiseren, dan kan dit alleen als we met de fondsen,
overheden, professionals, vrijwilligers, onderwijs, zorg en
buurt intensiever gaan samenwerken. Ieder vanuit zijn eigen
rol. Alleen op deze manier bereiken we op den duur meer
kinderen. De armoede lossen we helaas niet op. Wij laten
kinderen wel meedoen." Harrie Postma vult hierop aan:
"Mijn grote wens is dat de drie participatiefondsen in de
toekomst nog intensiever samen optrekken waardoor nog
veel meer kinderen uit financieel zwakke gezinnen de kans
krijgen om mee te kunnen doen in onze samenleving, zodat
er straks meer gelukkige mensen in het mooie Nederland
rondlopen."

We hebben veel bereikt,
maar zijn ambitieus en
willen dat alle kinderen
meedoen. Alleen samen
kunnen we dit bereiken.
Ieder vanuit zijn eigen
rol, maar met vereende
kracht’

Jack Opgenoord

AMBASSADEURS
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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 club veel meer geleerd dan alleen
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 over de reden waarom hij ambassadeur is van
Jeugdfonds Sport Limburg.
“Ik vind dit het mooiste fonds
dat er is. Alle kinderen moeten

Sporten slijpt
je karakter’

kunnen 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 van het
Jeugdfonds Sport te zijn, is het feit dat ik écht vind dat
elk kind moet kunnen sporten.
De meeste kinderen willen graag sporten, maar sommigen
kunnen dat niet,
omdat hun ouders
niet het geld heb-

Alle kinderen moeten
kunnen sporten’

ben voor een sporttenue, sportschoenen
en een lidmaatschap. Deze kinderen praten er ook niet
over, omdat zij zich daarvoor vaak schamen.
Daarom doen wij er alles aan om deze kinderen te kunnen
helpen.”
Bert van Marwijk
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AMBASSADEURS
“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 aan heeft willen
bijdragen. Hopelijk kunnen we in 2020 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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Ben Dackers is directeur van basisschool De Letterdoes in Maastricht. Hij heeft als intermediair al veel gezinnen geholpen met
een aanvraag bij Jeugdfonds Sport Limburg. “Onze school is middenin een achterstandswijk gesitueerd. We zien vaak dat ouders
geen sport- of culturele activiteiten voor hun kinderen kunnen betalen. Het is fijn dat we hun duidelijk kunnen maken dat er
middels Jeugdfonds Sport toch een manier is."

B

INTERMEDIAIR BEN DACKERS, DIRECTEUR
BASISSCHOOL DE LETTERDOES EN SINT ODA

Binnen de basisschool is een zogeheten brugcoach aan-

terug in het gedrag van de kinderen. Sporten wordt voor hen

gesteld. Deze vervult een belangrijke rol. “Ouders weten

een uitlaatklep. Daarnaast ontwikkelen ze teamgevoel, leren

dat ze vanaf acht uur ’s ochtends kunnen binnenlopen

ze samenwerken en worden de omgangsregels aangescherpt;

bij de vertrouwenspersoon. Die kan helpen bij allerlei

allemaal erg belangrijk.

problemen of situaties die zich voordoen in het gezin. En

De tijd die Ben besteedt aan zijn werk als intermediair, en de

dus ook wanneer geldproblemen zwaar drukken op de

tijd die de brugcoach moet vrijmaken voor de ondersteuning, is

opleiding of verzorging van een kind. De brugcoach kan in

goed besteed. Wanneer vijf minuten voor het invullen van wat

dit kader een aanvraag doen bij Jeugdfonds Sport Limburg.

papieren een enthousiast en blij kind opleveren, zijn dat de vijf

Het is voor veel ouders echter moeilijk om de nodige

best bestede minuten!

papieren in te vullen, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet
machtig zijn. Wij helpen hen dan daarbij. Het voordeel is
dat ouders ons vertrouwen, dat wij reeds op de hoogte zijn
van de armoede in het gezin. Daarmee is een belangrijke
drempel beslecht.”

Ouders vertrouwen ons;
daarmee is een belangrijke
drempel beslecht’
Het effect van sporten op kinderen is duidelijk zichtbaar.
“Kinderen zijn enthousiast. Ze voelen zich niet meer
buitengesloten, omdat ze nu net als de andere kinderen
in de klas op een clubje mogen. We zien dat duidelijk

Ben Dackers
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Abbey de Barse is coördinator Preventie Jeugd binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin
Midden-Limburg. Via haar en andere collega’s stromen heel veel aanvragen binnen bij
Jeugdfonds Sport Limburg. “We hebben een uitgestrekt werkveld en bereiken een grote
groep gezinnen. Ook bij netwerkpartners zijn we goed bekend. Het lijntje naar ons is heel
kort en wij hebben op onze beurt weer een uitstekend contact met Jeugdfonds Sport
Limburg. De samenwerking loopt al jaren gesmeerd.”

I

Iedere dag realiseert Abbey zich hoe belangrijk het is dat alle kinderen kunnen sporten.
“Enerzijds omdat het gezond is natuurlijk. Maar meedoen in de groep en contact hebben
met leeftijdsgenoten hoort ook bij de ontwikkeling van een kind. Wanneer ouders een
sportclub of -vereniging om welke reden dan ook niet kunnen betalen, mogen kinderen
daar niet de dupe van worden. Daarom is het geweldig dat we hen middels dit fonds
kunnen helpen. Ook voor de ouders is dit erg belangrijk. Ze voelen zich vaak al schuldig
genoeg over het feit dat ze zich veel
dingen die voor anderen vanzelfsprekend
zijn, niet kunnen veroorloven. Vaak zien
we dan ook een grote dankbaarheid terug,

De dankbaarheid
die we terug zien,
motiveert ons enorm’

dat motiveert ons weer enorm. Soms hebben ouders geen weet van het Jeugdfonds
Sport en als je hun dan mag vertellen dat ze in aanmerking komen voor een aanvraag, zie
je wel eens de tranen in hun ogen staan. Hun kinderen kunnen lekker sporten net zoals
ieder ander kind. Ze krijgen een gloednieuw sporttenue en horen er gewoon helemaal bij,
er is geen onderscheid. Dan besef je hoe hard dit fonds nodig is en hoe groot de winst is.”

Abbey de Barse
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SPORTEN DIE KINDEREN VIA JEUGDFONDS
SPORT LIMBURG BEOEFENEN
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er veel vraag naar diplomazwemmen. Doordat er steeds meer gemeenten extra budget
vrijmaken voor de vergoeding van de zwemdiploma’s (A,B,C), zijn er steeds meer kinderen
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OVERZICHT VAN HET AANTAL NIEUWE SAMENWERKINGEN MET
INTERMEDIAIRS, SPORTVERENIGINGEN EN SPORTWINKELS
Aantal verenigingen

300
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Het afgelopen jaar hebben 304 unieke intermediairs één of meerdere aanvragen voor een
kind ingediend. De hoeveelheid van het aantal actieve intermediairs, sportaanbieders en
winkels laat zien hoe betrokken Limburg is.
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GYMNASTIEKVERENIGING SINT CHRISTOFFEL EN SPORTWINKEL
SCAPINO GENNEP ZIJN BLIJ MET JEUGDFONDS SPORT LIMBURG
Al jaren zijn er veel kinderen uit Venray en omgeving

Het is belangrijk dat álle kinderen kunnen sporten. En

die via Jeugdfonds Sport Limburg lid zijn van Gymnas-

dat er op de club geen onderscheid is tussen arm of rijk.

tiekvereniging Sint Christoffel. Annemiek Manders is

Scapino Gennep werkt hieraan graag mee door kinderen

daarmee ontzettend blij. “Kinderen moeten bewegen,

die via Jeugdfonds Sport kunnen sporten van gepaste

ze moeten eruit. Weg van de computer of de televisie,

kleding te voorzien. “Voor jongens is dat meestal een

gewoon samen lekker bezig zijn. Ieder kind heeft die uit-

voetbaltenue, voor meisjes steeds vaker ook een voet-

laatklep nodig, niet alleen als je het toevallig kan betalen.”

baluitrusting, of anders turn- of danskleding”, vertelt
medewerker Angel. “Als ik een kind met mooie sportkleding de winkel zie verlaten, denk ik altijd: ‘Gelukkig

Ieder kind heeft die
uitlaatklep nodig’

H

Het contact met Jeugdfonds Sport vindt Annemiek

weer een kind achter de computer of televisie weg’. Het
is gezond voor ze om lekker veel te bewegen.”

Al jaren werken we heel
goed samen met
Jeugdfonds Sport Limburg’

uitstekend, vooral omdat er snel actie wordt ondernomen bij een aanvraag. “Het zijn veelal meisjes die hier

Over de samenwerking met Jeugdfonds Sport is Angel

komen turnen via het fonds. Ze krijgen niet alleen het

heel tevreden. "Ik kan gemakkelijk contact met iemand

lidmaatschap vergoed, maar ook een prachtig op maat

krijgen als ik iets wil bespreken. En als er iets niet

gemaakt pakje van de club, net als de andere meisjes.

duidelijk is, wordt het meteen opgelost. Wat ik wel soms

Dat vind ik een groot pluspunt, er is geen enkel onder-

tegenkom, is onduidelijkheid bij klanten die denken dat ze

scheid. Onze vereniging is blij met deze enthousiaste

met de vergoeding naast de sportkleding ook nog even

leden. De kinderen zien we stralen en genieten van hun

iets anders kunnen uitzoeken. Helaas kan ik daar niet in

trainingen en contacten met anderen. En ik hoor van de

tegemoet komen, natuurlijk. Maar gelukkig zien we vooral

leiding terug dat ouders ontzettend dankbaar zijn. Het

heel veel blije kinderen met hun ouders voldaan naar

is een echte win-winsituatie!”

buiten stappen.”
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Momenteel zwemmen liefst 106 kinderen uit Parkstad via Jeugdfonds Sport Limburg bij Zwemschool van Tongeren. In de afgelopen jaren hebben honderden kinderen hun zwemdiploma’s
behaald dankzij deze financiële steun. Scarlet van Tongeren vertelt waarom ze hier zo blij mee is.

H

“Het is belangrijk dat ieder kind voordat het de basisschool verlaat, minstens zijn A- en B-diploma
heeft behaald om het gevaar van verdrinking te voorkomen. Dat is gewoon de basis. Daarnaast is
bijvoorbeeld het overwinnen van de angst voor water erg belangrijk. Vooral bij (Syrische) vluchtelingen
kan die heel diep ingrijpen. Voor andere kinderen daarentegen is zwemmen hun break in de week,
een sportief momentje waarop ze zich echt verheugen. Kinderen hebben dat nodig.”
Ik doe dit werk bijzonder graag. Afgelopen week

Zwemles is basis voor
een kind. Dat moet je
waarborgen’

heeft een jongen van tien jaar zijn A-diploma behaald. Hij was ontzettend blij want nu mag hij deze
zomer mee op schoolkamp. Geweldig, toch? Ik wens oprecht dat de voorzieningen voor goede
zwemles ook in de toekomst gewaarborgd blijven. Dat het hoge prioriteit blijft hebben bij gemeenten.”

Scarlet van Tongeren

AL HONDERDEN KINDEREN
BEHAALDEN HUN ZWEMDIPLOMA’S
DANKZIJ HET FONDS
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Het bereiken van onze doelgroep blijft de grootste

betekenen? Vaak is de weg voor het vinden van een

uitdaging. Samenwerking met alle maatschappelijke

oplossing gecompliceerd. Pak armoede samen aan en

organisaties en onderwijs staat bij de aanpak van armoede

praat mét de doelgroep in plaats van óver de doelgroep.

voorop. De volgende belangrijke stap in de strijd tegen

Een van de adviezen is om vooral in te zetten op preventie

kinderarmoede, is om in de toekomst nauwer samen te

om de intergenerationele armoede te doorbreken.

werken met de Limburgse gemeenten en professionals
rondom de jongeren. Om dit te realiseren hebben

12,8% van de beroepsbevolking in Limburg is laaggeletterd

Jeugdfonds Sport Limburg, Jeugdfonds Cultuur Limburg

Laaggeletterden kunnen niet of nauwelijks lezen, schrijven

en Stichting Leergeld Limburg een gezamenlijk plan van

en rekenen en zijn niet digitaal vaardig. Daardoor kunnen

aanpak opgesteld: MEEDOEN in Limburg.

zij zich moeilijk redden, laat staan begrijpen hoe ze extra
budget kunnen krijgen voor hun kind.

Om zoveel mogelijk kennis op te halen bij de vele professionals en vrijwilligers, hebben de samenwerkende
kindfondsen in 2019 vijf bijeenkomsten georganiseerd

De stress van financiële problemen

waarin de vraag 'hoe kunnen we meer kinderen die in

Door de aanhoudende stress die schulden veroorzaken

armoede leven bereiken?' centraal stond. Tijdens deze

is de doelgroep niet of nauwelijks in staat om doel-

bijeenkomsten hebben we veel input gekregen van

gericht te handelen. Mensen met langdurige financiële

professionals en vrijwilligers.

stress kunnen minder goed plannen, beheersen hun emoties
moeilijker, kunnen verleidingen minder goed weerstaan,

Waarom lukt het nu (nog) niet?

hebben moeite met aandacht vast te houden, zijn minder

Te weinig kinderen profiteren van de extra mogelijkheden.

flexibel, hebben minder doorzettingsvermogen en komen

We kennen de cijfers, maar armoede is niet direct zicht-

moeilijker in actie. Armoede gaat samen met een scala

baar en is een gevoelig onderwerp om bespreekbaar te

aan maatschappelijke problemen. Armoede is niet alleen

maken. Hoe zet je de eerste stap en hoe open je een

een financieel probleem, maar heeft ook psychologische

gesprek over geldproblemen? En wat kan je vervolgens

gevolgen.
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1,4 miljoen huishoudens leven met schulden
Het hebben van schulden eist veel aandacht, veroorzaakt

van de doelgroep: iedereen moet signaleren en hoe kan

stress en angst. En dat belemmert oriëntatie op werk.

je helpen? Op dit moment zijn de kindfondsen deze aan-

Schuldenaren zoeken vaak (te) laat hulp. Schuldhulpver-

pak verder aan het uitwerken.

leners hebben vaak onvoldoende contact met hun
klanten. Ze moeten anders leren denken en anders doen

Om nog meer kinderen te bereiken, is Jeugdfonds Sport

om grotere ellende te voorkomen.

in 2019 van start gegaan met het opzetten van vijf pilotprojecten rondom de vraag hoe je meer kinderen aan het

Hoe nu verder?

sporten krijgt én houdt. Deze projecten hebben als uit-

Om meer kinderen te bereiken, is een stevig actieplan

gangspunt: hoe kunnen we aanbod creëren voor kinderen

nodig dat provinciebreed ingezet kan worden. Bij de

die niet bij de reguliere sportvereniging terecht kunnen

communicatiestrategie zal rekening worden gehouden

en hoe kunnen we zorgen dat deze kinderen uiteindelijk wel

met de verkregen input van professionals en vrijwilligers.

naar het reguliere aanbod doorstromen? De projecten

De communicatie zal ook gericht zijn op de omgeving

gaan in 2020 echt van start.
Kijk voor meer informatie op

www.meedoeninlimburg.nl
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LOKALE FOCUS
In dit overzicht wordt weergegeven hoeveel kinderen
per regio opgroeien in armoede en hoeveel van deze
kinderen in 2019 hebben gesport via Jeugdfonds

* nog niet aangesloten gemeente

Sport Limburg. De kinderen die deelnemen aan een
culturele activiteit of op een andere wijze meedoen,
zijn in deze grafiek niet weergegeven. Door de samenwerking met Jeugdfonds Cultuur Limburg en de
diverse Limburgse Leergelden creëren we met elkaar
een zo breed mogelijk aanbod om kinderen te laten
meedoen.

Dekkingsgraad

Aantal aanvragen

Aantal jongeren
in de doelgroep

Maastricht & Heuvelland

29%

1.022

3.500

Parkstad

38%

2.541

6.700

Westelijke Mijnstreek

32%

799

2.500

Midden-Limburg

29%

1.086

3.800

Noord-Limburg*

32%

1.582

4.900

Regio

* inclusief Venlo (Venlo heeft een zelfstandig Jeugdfonds Sport)
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SPELREGELS
Jeugdfonds Sport Limburg is er voor kinderen en jongeren die wonen in de provincie Limburg
en die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.
We willen vanuit Jeugdfonds Sport Limburg zoveel mogelijk kinderen laten sporten. Om zoveel
mogelijk kinderen te kunnen helpen hebben wij duidelijke spelregels.










Jeugdfonds Sport Limburg is er voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag
besteedbaar inkomen, bijvoorbeeld omdat de ouders gescheiden zijn, een uitkering of
schulden hebben of om een andere reden de sport niet kunnen betalen;
Een sportaanvraag dient te allen tijde te worden ingediend door een intermediair.
Ouders, kinderen, jongeren, sportverenigingen, cultuuraanbieders, sport-, muziek- of
dansdocenten kunnen geen rechtstreekse aanvraag indienen;
Er kan elke 12 maanden een nieuwe aanvraag voor een kind worden gedaan;
Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen;
De betaling van de contributie en eventuele attributen wordt na ontvangst van de
factuur direct overgemaakt aan de betreffende sportvereniging of sportwinkel. Ouders/
verzorgers ontvangen dus geen geld;
Voor de attributen worden waardebonnen verstrekt waarmee in winkels de benodigde
kleding en (sport)materialen kunnen worden verkregen;
Alleen door NOC*NSF erkende sporten vallen onder de vergoeding. Uitzonderingen
worden gemaakt voor de verschillende vechtsporten;
De intermediair ziet erop toe dat de jongere daadwerkelijk en voor langere tijd
deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging waarvoor het geld beschikbaar
is gesteld.

Uitzondering
Het kan gebeuren dat ouders/verzorgers wel een inkomen hebben, maar toch het sporten
niet kunnen betalen. Indien de intermediair dit in de financiële motivatie goed toelicht, kan
bij uitzondering toch een beroep op het Jeugdfonds Sport worden gedaan. Voorbeelden zijn
ouders die in de schuldsanering zitten, een laag inkomen hebben en veel kinderen of een
eenoudergezin met laag inkomen.
De exacte spelregels verschillen per gemeente. Deze zijn per gemeente te lezen op onze website.
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Naast zijn dagelijkse werk als adviseur laat bestuurslid Frans Perey geen moment onbenut om bekendheid te geven
aan Jeugdfonds Sport Limburg. Hij werd op 1 januari 2017 bestuurslid en sindsdien geeft hij regelmatig presentaties bij
serviceclubs zoals de Lions, Rotary en Kiwanis.

H

HOE EEN BALLETJE EEN SYMBOOL KAN ZIJN VAN
EEN VERBINDING TUSSEN (KANS)ARM EN RIJK

“Hoe meer naamsbekendheid het Jeugdfonds krijgt, hoe

dat moment een verbinding tussen (kans)arm en rijk.” Dat

groter de kans is dat je erbij stilstaat wanneer het erom

illustreert meteen waar Frans in de toekomst nog potentie ziet.

gaat. Ik herinner me een moment waarop ik met een

“Hoe mooi zou het bijvoorbeeld zijn als we vluchtelingen vanaf

leerkracht van een basisschool sprak en hem over het

het eerste moment mee kunnen laten doen aan sporten? Ook al

fonds vertelde. Hij had er nog nooit van gehoord en dacht

spreekt hij of zij de taal nog niet en verblijft een gezin mogelijk

meteen aan een jongen in de klas. Twee weken later was

nog in een asielzoekerscentrum, samen sporten kan heel veel

het geregeld. De jongen had een prachtig tenue en mocht

bieden. Ik snap dat het administratief een uitdaging is, maar dit

naar zijn eerste voetbaltraining. Sindsdien is hij enorm

moet ons gaan lukken.”

opgebloeid, vertelde de leerkracht me later. Zo mooi kan
het zijn, zo simpel kan het ook zijn. Die korte lijnen, die
snelle daadkracht, dat vormt de kracht van Jeugdfonds
Sport Limburg.”
Frans introduceerde afgelopen kerst Jeugdfonds Sport
zelfs ver buiten de landsgrenzen. “Tijdens een vakantie met
mijn gezin in Kenia zat ik aan de rand van het zwembad te
spelen met een klein promotieballetje van het Jeugdfonds
Sport. Naast me zat een Keniaan van indrukwekkende
gestalte. Hij bleek gouverneur uit de regio Mombasa te
zijn en ik vertelde hem waar de naam op het balletje voor
stond. Hij stond perplex; dat we zo iets gedaan konden
krijgen vond hij een droomscenario voor zijn eigen land.
Ik voelde me trots! Dat kleine balletje symboliseerde op
Frans Perey
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FINALISTE MISS BEAUTY OF LIMBURG 2019 ÉN
SUPPORTER VAN JEUGDFONDS SPORT LIMBURG

Voorafgaand aan de nationale missverkiezing worden
altijd provinciale Miss Beauty-verkiezingen gehouden.
Ydwien Vervoort was in 2019 een van de finalisten in
Limburg. Als onderdeel van het programma moesten
de deelnemers zich inzetten voor een goed doel, in dit

In een schooltijd waarin ik
mijn draai niet kon vinden,
was sporten altijd uitlaatklep’

geval de LINDA.foundation. Ydwien ging tegen de regels
in en koos Jeugdfonds Sport Limburg als goed doel.

W

Ze haalde maar liefst € 2.019 op.

Ik zwom wedstrijden, heb nog deelgenomen aan de ZuidNederlandse kampioenschappen. De zwemvereniging voelde

Waarom koos Ydwien voor Jeugdfonds Sport Limburg

als een tweede thuis, daar heb ik mijn eerste vriendjes en

en week ze van de gebaande wegen af? “Ik heb er

vriendinnetjes gemaakt. Omdat sporten mijn uitlaatklep was,

goed over nagedacht waarvoor ik me wilde inzetten. Ik

wilde ik graag dat andere kinderen dat ook konden ervaren.

besloot dat het iets met sport te maken moest hebben.

Jeugdfonds Sport maakt het mogelijk voor kinderen die dat

In mijn schoolperiode, op de basisschool en middelbare

eigenlijk moeten missen. Ik vond dat een prachtig doel en

school, kon ik mijn weg niet vinden. Sporten is in die tijd

ben toen geld gaan inzamelen. Eerst via mijn social media,

ontzettend belangrijk voor me geweest. Op mijn 6de ben

later via mijn bijbaantje.”

ik lid geworden van de zwemvereniging.
Ydwien studeerde en had een bijbaantje in een bar, Jaune.
Met haar werkgever sprak ze af dat hij haar dubbel zou betalen
en de helft van het geld naar Jeugdfonds Sport zou gaan.
"Als tegenprestatie maakte ik via social media reclame voor
zijn bar en zijn steun aan het goede doel. Hij was er maar
wat trots op en voor mij leidde het ertoe dat ik dik tweeduizend euro heb kunnen binnenhalen.” Dat bleek uiteindelijk
hetzelfde bedrag te zijn als alle andere finalisten gezamenlijk inbrachten. Ydwien won daarmee niet de hoofdprijs als
Miss Limburg, maar wel de eretitel Miss Charity. Een prachtige
bekroning.
Ydwien Vervoort
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Als hét mobiliteitsbedrijf van Limburg vindt Arriva het belangrijk om ook een maatschappelijke rol te spelen. Vanuit
dat oogpunt werd Limburg Sponsort Limburg geïnitieerd, waarbij kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen op het
gebied van sport en cultuur. Enerzijds vervoert Arriva scholieren naar culturele en sportactiviteiten, anderzijds wordt
geld ingezameld door de bussen en een trein aan te bieden als rijdende reclamezuil. De opbrengst gaat onder meer
naar Jeugdfonds Sport Limburg. Regiodirecteur Michiel Cusell legt uit waarom dit zo belangrijk voelt.

ARRIVA IS SUPPORTER VAN JEUGDFONDS SPORT LIMBURG

W

“We brengen mensen dichter bij elkaar; dat is letterlijk zo als je naar de core business van onze onderneming kijkt. Maar

sporten verbindt mensen ook met elkaar, het is een enorm belangrijke sociale factor. Geen kind mag die kans missen.
En als je de middelen daarvoor niet hebt vinden wij, vanuit onze sociale betrokkenheid, dat we daaraan iets moeten doen.
Wij zijn goed in vervoeren en iedereen kent onze bussen en treinen. Hoe mooi is het als je daarmee geld kunt inzamelen?
Voor een bedrag dat echt niet schokkend is, verhuren we de achterkant
van onze bussen aan bedrijven om reclame te maken. En er is één trein,
op dit moment is dat de ‘Beleef Kerkrade’-trein, die ook wordt aangeboden
als reclameobject.”

Wij brengen mensen
bij elkaar, sporten doet
hetzelfde’

Michiel verklaart zijn keuze voor onder andere
Jeugdfonds Sport Limburg als goed doel. “Dit fonds
kent de geplaveide weg naar gezinnen die financiële
ondersteuning nodig hebben. We weten zeker dat
het geld dat wij doneren snel op de goede plek
komt. We dragen eraan bij dat nog meer kinderen
kunnen sporten of hun culturele passie kunnen
beleven, hoe mooi is dat? Ieder kind heeft zijn eigen
talent, ieder kind verdient het om dat talent aan te
spreken. Ikzelf hou van sport en eigenlijk ben ik altijd
voor het clubje dat niet wint. Ik heb een zwak voor
vechten vanuit de underdogpositie. Jeugdfonds
Sport Limburg past heel goed in dat plaatje.
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D

HOE MOOI ZOU HET ZIJN ALS ‘SAMEN SPORTEN’
NET ZO STRUCTUREEL WORDT VOOR JONGEREN
ALS ‘NAAR SCHOOL GAAN’?

De Provincie is altijd een belangrijke aanjager geweest

“Ik word blij van sporten. Ook in een volle werkweek, juist

van Jeugdfonds Sport Limburg. Sinds de oprichting wordt

wanneer ik van de ene vergadering naar de andere ren, is het

jaarlijks een bedrag van 75.000 euro vrijgemaakt als

nodig dat ik sport. Ik hou van hardlopen, roeien en wielrennen.

matchgeld voor deelnemende gemeenten. In 2019 besloot

Sporten is goed voor je lijf en je gemoedstoestand, dat moet

gemeente Echt-Susteren vanaf januari 2020 deel te nemen

je gewoon zelf ervaren. Het geeft jonge mensen structuur en

aan Jeugdfonds Sport Limburg en hiermee is een 100%

teamspirit. Ook als je een individuele sport in verenigingsverband

provinciale dekkingsgraad bereikt. “Geweldig, als je bedenkt

beoefent. Daarom pleit ik ervoor dat sport en beweging een

dat nu alle Limburgse kinderen de kans krijgen om mee te

structureel onderdeel wordt van hun opleiding en opvoeding.

doen”, zegt gedeputeerde Joost van den Akker hierover.

Je gaat naar school en je gaat samen sporten. Zo vanzelf-

“Ik ben trots op alle gemeenten dat ze de noodzaak hiervan

sprekend moet het zijn.”

erkennen. En ik ben heel verheugd dat Jeugdfonds Sport
Limburg heeft laten zien dat deze aanpak werkt.”
“Er is een potentieel van 17.000 kinderen in Limburg
die nog niet bereikt worden. Nu echt alle gemeenten de
handen ineen hebben geslagen, zijn de inzet en daadkracht
maximaal. Onze regio kent een gezondheidsachterstand.
Voor kinderen en jongeren is beweging echt een belangrijk
middel om dat probleem te lijf te gaan. Financiële middelen
of de plek waar je opgroeit mogen hierin geen belemmering
vormen. Iedereen verdient gelijke kansen. Als je deze groep
jongeren die nu nog niet aan sport doet, kunt motiveren om
actief te worden, is dat een grote winst. Hoe jonger je leert
om sport een onderdeel te maken van je leefstijl, hoe groter
de kans is dat je het de rest van je leven blijft doen.”

Gedeputeerde Economie,
Onderwijs en Sport Provincie Limburg
Joost van den Akker
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WORD SUPPORTER VAN
WORD SUPPORTER VAN
JEUGDFONDS
SPORT
JEUGDFONDS SPORT LIMBURG!
LIMBURG!
“DANKZIJ
U
KAN IK
TOCH
SPORTEN”
Omdat hun ouders er niet genoeg geld voor
hebben kunnen in Limburg circa 22.600
kinderen geen lid worden van een sportvereniging. Jeugdfonds Sport Limburg helpt
deze kinderen zodat ze toch kunnen sporten.
U kunt Jeugdfonds Sport Limburg steunen
door supporter te worden. U kunt zelf aangeven of uw donatie gekoppeld dient te
worden aan een bepaalde gemeente of dat
de bijdrage provinciaal ingezet mag worden.
Een bijdrage op een andere manier is
natuurlijk ook mogelijk. Wij zorgen dan voor
een goede besteding van uw donatie en
verrassen u met een aardige attentie.
Voor meer informatie zie:
jeugdfondssport.nl/limburg
Jeugdfonds Sport Limburg heeft een
CBF Keurmerk en een ANBI status.
Deze status geeft bepaalde fiscale
voordelen.
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HET TEAM VAN
JEUGDFONDS
SPORT LIMBURG

De coördinatoren
K I M W I J N A N TS 		
C H A N TA L M E N T I N K

Het bestuur

De vrijwilligers
HANNEKE BOSCH
L EO N I E O ’ G A R R O
JAC Q U E L I N E H O U B E N

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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SAMENWERKENDE PARTNERS,
SPONSOREN, DONATEURS
GEMEENTE BEEK + GEMEENTE BEEKDAELEN + GEMEENTE BEESEL + GEMEENTE BERGEN +
GEMEENTE BRUNSSUM + GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN + GEMEENTE GENNEP + GEMEENTE GULPENWITTEM + GEMEENTE HEERLEN + GEMEENTE HORST AAN DE MAAS + GEMEENTE KERKRADE +
GEMEENTE LANDGRAAF + GEMEENTE LEUDAL + GEMEENTE MAASGOUW + GEMEENTE MAASTRICHT +
GEMEENTE MEERSSEN + GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR + GEMEENTE NEDERWEERT + 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 VOERENDAAL + GEMEENTE WEERT + ANYTIME FITNESS
SITTARD + AH – EMBALLAGEBONNEN + ARRIVA - LIMBURG SPONSORT LIMBURG +
BOUWMIJ JANSSEN + BROEKHIN COLLEGE + CARIS & SAK COMMUNICATIE + GRAND
CAFÉ DE SPORT + HUIS VOOR DE SPORT LIMBURG + JEUGDFONDS CULTUUR LIMBURG
JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR NEDERLAND + NAVENANT MAGAZINE + PROVINCIE
LIMBURG + RABOBANK + CROSSMORE CHARITY CUP + NATIONAAL FONDS KINDERHULP + SINTERMEERTENCOLLEGE + SMEETS-LIONS BUSINESS RALLY + STICHTING FSI
STICHTING LEERGELD LIMBURG + YDWIEN VERVOORT - FINALISTE MISS BEAUTY
OF LIMBURG + JARIGE JOB + SAM& + HOLBOX BV – TOUR DE L1MBOURG + STG. SOL
ROTARY CLUB SITTARD-GELEEN DEUX VILLES + ZANSKAR TRAINING EN CONSULTANCY
STICHTING KANUNNIK SALDEN + ST. HULP VOOR ANDEREN – ROTARY VENLO MAAS EN
PEEL + SPONSORLOOP SV VENRAY – ROC NIJMEGEN + STICHTING KIWANIS PEEL EN MAAS +
STICHTING ST. MARTIJN + PARTICULIERE BIJDRAGEN + SINT CLEMENS STICHTING
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Voorzitter Jeugdfonds Sport Limburg

Jack Opgenoord

Directeur Huis voor de Sport Limburg

Sjeng Schalken

Ambassadeur			

Bert van Marwijk

Ambassadeur			

Luuk Hoiting

Ambassadeur 			

Harrie Postma

Oprichter Jeugdfonds Sport Nederland

Ben Dackers

Basisschool De Letterdoes / St. Oda

Abbey de Barse

CJG Midden-Limburg			

Angel

Scapino Gennep			

Annemiek Manders

Gymnastiekvereniging St. Christoffel

Scarlet van Tongeren Zwemschool van Tongeren		
Kim Wijnants

MEEDOEN in Limburg		

Frans Perey

Bestuurslid Jeugdfonds Sport Limburg

Ydwien Vervoort

Supporter finaliste miss beauty ’19

Michiel Cusell

Supporter Arriva

Joost van den Akker

Gedeputeerde Economie, Onderwijs en
Sport Provincie Limburg

SteenSchrift Copywriting - interviews en redactie
Mediamens BV - vormgeving en eindredactie

www.jeugdfondssportencultuur.nl
gesubsidieerd door de Provincie Limburg

