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1.477 

voetbal

126
fitness

386
boksen, kickboksen  

en thaiboksen

75
tennis, squash  

en padel

280
vechtsport, judo,  

karate en teakwondo

49
basketbal

201
gymnastiek  
en turnen

47
freerunning

158
paardrijden

234
overig

 Op basis van inkomensgrens  
particuliere huishoudens tot 120%  
van sociaal minimum gedurende  
ten minste 1 jaar.
Bron: CBS cijfers 2020

Pilots gericht op ‘ieder kind dezelfde kans’ 

Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg 
ondersteunen in de periode 2019 - 2022 vijf pilotprojecten in 
Vaals, Maastricht, Sittard-Geleen, Roermond en Venray.  
75% van de kinderen (4-18 jaar) die leven in armoede bereiken 
we - om verschillende redenen - niet met ons aanbod. Het 
doel van deze pilotprojecten is belemmeringen wegnemen 
en meer kinderen activeren. Kennisdeling tussen de vijf 
projectleiders is een belangrijke doelstelling in het project. 
Via maandelijkse themasessies leren ze van elkaars 
projecten. Het streven is om de huidige pilots voort te 
zetten, te borgen en daarna overdraagbaar te maken 
richting andere gemeenten en locaties.

Lees meer
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Wij blikken terug op een jaar waarin we door de pandemie minder kinderen hebben 
bereikt dan we gewend zijn. Terwijl juist nu veel gezinnen het financieel zwaar hebben. 
Met onze steun bieden we een beetje perspectief: kinderen laten genieten van sport 
en cultuur. Erbij horen en meedoen. Talent ontwikkelen, nieuwe vrienden maken en 
zelfvertrouwen creëren. Essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Lees meer

https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/afronding-pilotprojecten-jeugdfonds-sport-en-jeugdfonds-cultuur-limburg/?fonds=limburg-sport
https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/terugblik-2021/


gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Sport  
inclusief
zwemles

Cultuur

Buurtsportcoach 54 12

Gemeente 51 7

Gezondheidszorg 39 11

Jeugdzorg 153 39

Maatschappelijke organisatie 183 40

Onderwijs (MBO) 1 0

Onderwijs (Primair) 41 68

Onderwijs (Voortgezet) 17 7

Overige 25 6

Schuldhulpverlening/bewindvoering 44 3

Sociaal wijkteam 9 4

Sociale dienst 12 8

Sport Service organisatie 4 0

Stichting Leergeld 2937 595

Vluchtelingenwerk 23 0

AANTAL UNIEKE  
KINDEREN  
INTERMEDIAIR  
PER SECTOR

28
hafabra, harmonie,  

fanfare en brassband 

Elk Kind Kan: maak het mogelijk 

Zie jij kinderen op school bij wie er thuis te 
weinig geld is om contributie of lesgeld te 
betalen? Misschien maak je je zorgen. Je kunt 
iets doen: word intermediair, de verbindende 
schakel tussen het kind en Jeugdfonds Sport 
& Cultuur. Dat kan als leerkracht en ook als 
IB’er. Als intermediair doe je eenvoudig online 
een aanvraag. Turnen of toneel, ballet of boksen; 
dat maakt niet uit. Na goedkeuring van je aan-
vraag maken we de contributie of het lesgeld 
direct over aan de sportclub of cultuuraanbieder. 
Zo kan elk kind leren winnen en verliezen, 
bewegen, vriendjes maken en zelfvertrouwen 
krijgen! Wil jij ook intermediair worden?  

- Intermediair

Een gevoel van vrijheid

Mike is wielrenner. Hij maakt deel uit van Team 
Jumbo-Visma en won in 2019 de eerste etappe van 
de Ronde van Frankrijk. Mike is ook ambassadeur 
van het Jeugdfonds Sport Limburg. “Ik ben heel 
blij met mijn topsportcarrière,” vertelt hij. “Maar ik 
begon mezelf de vraag te stellen: wat kan ik voor 
iemand anders doen?” Beseffende dat niet ieder 
kind in dezelfde welvaart opgroeit als hij, is Mike blij 
dat hij zijn steentje kan bijdragen met datgene wat 
hij het liefst doet: fietsen. 

“Opstaan en een doel hebben. Iets doen dat je leuk 
vindt. Een gevoel van vrijheid. Daar word ik gelukkig 
van.” En dat gevoel wilt hij ook anderen laten ervaren. 

“Ik heb ooit een opvolger nodig!”, lacht hij.

- Mike Teunissen

TOTAAL  
800

146
algemene dans-

vorming

34
algemene muziek- 

vorming

71
ballet, klassiek  

en jazz

32
hiphop

58
piano

44
kinderatelier

27
viool

41
gitaar, klassiek  

en elektrisch

319 
overig
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TOTAAL   3593      800

https://jeugdfondssportencultuur.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/elk-kind-kan/?gclid=Cj0KCQjw8O-VBhCpARIsACMvVLNKu8nG5OqNOVTDXfgPaXbN4BBKAbxbM0Fj9L9NQEV-2L5HJBvYUcMaAu_TEALw_wcB
https://jeugdfondssportencultuur.nl/verhaal/mike-teunissen/?fonds=limburg-sport

