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=

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Haarlem en Zandvoort. Weer een jaar waarin 

we in Nederland net als veel organisaties direct te maken hebben gehad met de Covid pandemie. Sportclubs 

waren gesloten, cultuuraanbieders konden niet fysiek lesgeven, maar ook onze intermediairs die de aanvragen 

verzorgden waren minder goed bereikbaar.

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf lijkt het allemaal weer naar meer normaal toe te gaan, de lockdown is 

over en zo langzamerhand kan ieder jongere weer naar de eigen sport of cultuurclub. Dat is fijn!

Ondanks de moeilijke situatie zijn wij er in het afgelopen jaar wel in geslaagd om nog een goed resultaat te 

behalen. Verder in dit verslag leest u de cijfers. Ook is het Cultuur@Cruyffcourt project, in iets andere opzet, weer 

positief afgerond. Desondanks laat Corona haar sporen na en verloopt de terugkeer naar clubs nog niet zo van-

zelfsprekend.

Aan het eind van het jaar hebben wij een mooi extra bedrag van de Gemeente mogen ontvangen om onze doel-

groep, na Covid, een extra impuls te kunnen geven weer mee te gaan doen. Waarvoor veel dank! Verder helpen 

ook de donaties van diverse goede doelen acties zoals De Halve van Haarlem Walk en Pré Wonen Zandvoort naar 

aanleiding van de de Dutch Grand Prix.

Maar zonder onze intermediairs, vrijwilligers en coördinatie kunnen wij dit belangrijke werk voor kinderen in min-

ima gezinnen niet doen en ook zij verdienen onze dank!

Op naar 2022 met als belangrijk doel nog meer kinderen te helpen mee te doen! Want meedoen betekent erbij 

horen: kinderen zitten beter in hun vel, bewegen en groeien zo gezonder en kansrijker op.

Marijke Lodeweegs 

Voorzitter
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Inleiding

Kansenongelijkheid is er ook in sport en cultuur. Uit wetenschap-

pelijk onderzoek blijkt dat deelname aan sport van kinderen en 

jongeren uit onze doelgroep in het hele land achterblijft op hun 

leeftijdgenoten. Dat is zorgelijk, want meedoen draagt bij aan ge-

zondheid, veerkracht, een langer, gelukkiger leven en toekomst-

kansen.  Met hulp van onze intermediairs en samenwerkingspart-

ners  probeerden we kinderen tussen de lockdowns door opnieuw 

te bereiken en betrekken. Sterker nog, we zijn beter gaan luisteren 

naar hun mening over sport en cultuur. Wat vind je van sport en 

zijn je wensen? Dat biedt inzichten waarmee we in 2021 al aan de 

slag gingen. Ondanks de dalende trend hebben we groei weten 

te realiseren in aanvragen. We zijn gedreven om dit in 2022 nog 

krachtiger voort te zetten. 

 
Grace Dias 
Coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur

Dit jaarverslag is een uitgave van Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem
www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem
haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl
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Voor kinderen met een Haarlem- of Zandvoortpas of die aantoonbaar 
tot onze doelgroepgroep behoren, betaalt het Jeugdfonds € 225,- per 
jaar voor sport- en € 450,- voor cultuurlessen. De betaling gaat recht-
streeks naar de club, instelling of leverancier. 

Doelgroepen: kinderen en jongeren uit gezinnen die binnen de inko-
mensgroep vallen. Extra aandacht binnen deze groep is er ook voor 
kinderen die niet thuis kunnen wonen of in schrijnende situaties op-
groeien, die lichamelijk en mentaal kwetsbaarder zijn of eerder in 
aanraking komen met geweld of criminaliteit. 

Hoe werken we? 

Intermediairs doen de aanvragen: professionals dichtbij kind en ge-
zin, zoals leerkrachten, sociaal wijkteam, jeugdzorg of schuldhulpver-
lening. Ondanks dat ouders, clubs en verenigingen niet zelf aanvra-
gen kunnen doen, is ieders rol bij het helpen van kinderen cruciaal.

• worden gezonder, blijer en sociaal, mentaal en fysiek sterker  
• zitten beter in hun vel, hun zelfvertrouwen en zelfbeeld groeit 
• presteren beter op school met beter concentratievermogen 
• vinden afleiding van zorgen thuis en een uitlaatklep
• kunnen meedoen, erbij horen • bouwen een sociaal netwerk
• leren samenwerken, doorzetten • vergroten hun leefwereld

Meedoen=Kansen, want kinderen:

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een particulier/privaat fonds dat voor 
kinderen uit gezinnen met een Haarlem- of Zandvoort Pas het lesgeld 
en soms ook attributen zoals sportkleding, dansschoenen of instrumen-
tenhuur betaalt. Ons lokale fonds opereert in samenwerking met maar 
onafhankelijk van de landelijke organisatie. Wij werven eigen fondsen.

In Nederland groeit 1 op 11 kinderen op met structureel te weinig mid-
delen, oftewel rond de armoedegrens. Dat betekent dat in Haarlem en 
Zandvoort circa 4000 kinderen niet mee kunnen doen. Zij krijgen niet de 
kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan 
sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal 
te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van 
het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de samenleving. 

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR



“Wij hebben extra hoge kosten vanwege chronische 

gezondheidsproblemen van mijn man en twee van 

onze vijf kinderen. Wat een enorm fijn bericht dat jullie 

de aanvragen van onze kinderen kunnen goedkeuren 

en wat zijn zij en ik hier ontzettend blij mee. Ik zie dat 

de kinderen zo ontzettend genieten van het sporten en 

dankzij jullie kan dit. Sporten en zeker in deze tijd is zo 

belangrijk. Voor alle mensen die dit mogelijk maken: 

het is zo belangrijk dat jullie onze dankbaarheid ho-

ren, ook namens de kinderen. Deze woorden komen 

uit mijn hart. Hele fijne dag, die van mij kan niet meer 

stuk in ieder geval!” 

Een hele blije moeder

Blij met onze hulp
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“Moeder was gelukkig met de 
goedkeuring, maar ook met het 
aanbod voor de waardebon, 
waarmee ze de voetbalspullen 
heeft kunnen kopen. Zij was af-
gelopen zaterdag voor het eerst 
in haar leven op een voetbalveld 
om haar zoon aan te moedigen. 
Ze heeft ervan genoten!!”        **

“Het meisje  woont bij haar oma 
die geen Nederlands spreekt. Ze 
heeft nu vrijetijdsbesteding nodig 
om vrienden te maken.”           **   

“Wij hebben schulden door de 
toeslagenaffaire. We waarderen 
het dat u ons wilt helpen.”          **

Blij met hulp van clubs

“Als vereniging met vrijwilligers maak-
ten we tijdens lockdowns minder kos-
ten. De contributie die overbleef geven 
we graag terug aan het Jeugdfonds 
om meer kinderen van te helpen.”

“Natuurlijk gaan wij het resterende 
bedrag niet in rekening brengen bij 
de ouders. Ik zal ook contact opne-
men over de wedstrijdkleding, die we 
vanuit de club voor hem sponsoren.”
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Dankzij onder andere deze acties en samenwerkingen kunnen wij meer 
kinderen helpen.

In Zandvoort organiseerde Team Sportservice de Sportronde. Deelnemende 
clubs zorgden ervoor dat kinderen voor de start van het seizoen alvast aller-
lei sporten konden uitproberen. In een gesponsorde dubbele advertentie in 
de Sjors Sportief en Sjors creatief, konden alle Zandvoortse basisschoolleer-
lingen lezen hoe het Jeugdfonds hun kan helpen lid te worden. 

Professor van Gilse School won en genoot van een workshop van Jeugd-
fonds ambassadeur Redo, die het ondanks zes fysieke beperkingen 
maakte tot internationaal vermaard breakdancer. Redo’s  boodschap: 
“Maak van je beperking een Superkracht!”
Al jaren zijn wij goede doel van Teva Halve van Haarlem Run en Walk. 
Organisator SportSupport zorgt er bovendien voor dat Jeugdfonds via 
Social Media, nieuwsbrief en advertenties bij velen op het netvlies staat. 

Met de landelijke campagne ‘Kies Een Club, Wij Betalen’ nodigen we 
ouders uit om Jeugdfonds rechtstreeks te bellen voor een aanvraag. Bij 
Dirk van den Broek Zandvoort lag ons promotiemateriaal. 
Triple ThreaT gaf vorm aan onze Cultuur@CruyffCourt. 

De emballage actie van Albert Heijn Vos voor ons Jeugdfonds leverde 
een fijn bedrag op en Pré Wonen Zandvoort liet tijdens Dutch Grand Prix 
de mooie opbrengst van een parkeerterrein voor fietsen en scooters ge-
heel ten goede komen van Zandvoortse kinderen.

Wij danken álle donateurs, sponsors en
partners, zoals onze

Samen in actie 

300 intermediairs  
die voor ouders de aanvragen doen en

200 sport- en cultuurclubs



1339 GOEDGEKEURDE AANVRAGEN
Haarlem 1180, waarvan 1039 Sport, 141 Cultuur

Zandvoort 159, waarvan 107 Sport, 52 Cultuur
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Lisa den Ouden is projectleider bij SportSupport, de sportstimulerende organi-
satie in Haarlem. Lisa trekt met Willemijn Langkamp van het lectoraat Kracht 
door Sport van Hogeschool InHolland op in een innovatief Living Lab rond sport. 
Het Sportlab van InHolland experimenteert samen met jongeren en jongeren-
werk, middelbare scholen en verschillende sportclubs met nieuw sportaanbod.  
 

“Jongeren stoppen op de middelbare school al gauw met structureel sporten. Zij 

geven in ons onderzoek aan meer afwisseling in sport aantrekkelijker te vinden dan 

langdurig hetzelfde te doen. Sportlab organiseert op basis van hun input clinics met 

gevarieerd sportaanbod. Zij doen dit op geselecteerde middelbare scholen, waar 

ook de Jeugdfonds doelgroep zich relatief meer bevindt. Tegelijkertijd onderzoeken 

we samen met clubs mogelijkheden voor multisport- en netwerkabonnementen” zegt 

Lisa. Ze legt uit: “Bij multisportabonnementen biedt één sportclub meerdere disciplines 

aan. Bij een netwerkabonnement bieden twee of meer clubs samen een gevarieerd 

aanbod. Innovatie vraagt buiten de box denken en lef om iets nieuws aan te gaan. 

De ideeën komen altijd vanuit jongeren en de samenwerking.  We gaan ermee aan 

de slag, leren en schaven bij. Het is een proces dat even duurt, maar waar iedereen 

de noodzaak van inziet. Gezondheid van kwetsbare jongeren, dat gaat ergens over”.

Gezondheid van kwetsbare jongeren, dat gaat ergens over

Lisa’s hoopt dat ook leerlingen uit gezinnen zonder geld al tijdens de clinics merken 

welke sport bij ze past en dat zij zich ervoor willen opgeven. “Het zou geweldig zijn als 

we dit effect zo snel al zouden bereiken. Ik ben zelf intermediair voor het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur. Om de stap naar inschrijving simpel en kort te maken, kan ik direct de 

Jeugdfonds aanvragen voor ouders doen“, lacht Lisa. 

| Interview

Lisa sluit met Sportlab aan op  
de sportwensen van jongeren 
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 uit onderwijs, welzijn, gezondheids/jeugdzorg, schuldhulp, doen de aanvragen300 INTERMEDIAIRS 



Wat vinden kinderen en jongeren zelf van sport en cultuur?

Procestekeningen van antwoorden op de InHolland Sportlab enquete onder jongeren 13-17 jaar: Geef je mening over sporten en op sport gaan.

Kinderwijkraad Schalkwijk 9-12 jaar: Wat vind je leuk en goed aan sport en cultuur? Wat vinden ouders er belangrijk aan? Hoe gaan kinderen meedoen?

9
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Amira Yehya kreeg toen ze vijf jaar oud was therapie om beter te kunnen omgaan met vroeg-

kinderlijk trauma. “Therapie helpt me nog steeds om die te verzachten, maar het nam nooit 

mijn boosheid weg. Ik bleef me van binnen gespannen voelen. Thuis kon ik een kort lontje 

hebben, terwijl ik naar buiten toe juist stiller en geslotener  werd”, vertelt Amira. “Mijn moeder 

gaf me een schuimrubberrol om hard mee ergens tegen te slaan. Dat was de reden dat ik 

toen ik 10 jaar was op boksen ging. Toen kende mijn moeder het Jeugdfonds Sport nog niet, 

maar ze kon door te helpen op de boksschool mijn lessen betalen. Tijdens de bokssessies, 

waarbij me gevraagd werd te denken aan wat mij boos maakt, gebeurde er voor mij een 

wonder. Elke les verdween mijn boosheid. Boksen voelde voor mij als toveren.” 

Boksen voelde voor mij als toveren

Op de middelbare school bedacht ik dat boksen veel meer jongeren zou kunnen helpen. Voor 

boksen is het Jeugdfonds er. Maar individuele bokstherapie, gegeven door daartoe opgeleide 

professionals, is voor veel ouders te duur en wordt nog niet door zorgverzekeraars vergoed.” 

vervolgt Amira. “Op het gymnasium maakte ik van mijn profielwerkstuk een onderzoek om het 

effect van bokstherapie te bewijzen. Hogeschool InHolland, sportscholen en het AMC hielpen 

me met enquetes en tests. Dat hielp enorm, maar ik realiseerde me ook dat erkenning veel 

meer kennis en tijd zou vragen. Maar ik geef niet op.”

  

Inmiddels studeert Amira Geneeskunde en blijft ze bokstherapie actief onder de aandacht 

brengen. Haar korte documentaire wordt op het zakelijke platform LinkedIn regelmatig ge-

deeld en ondersteund. Hogeschool InHolland Haarlem biedt bokstherapie momenteel aan 

als tijdelijke oplossing voor de wachttijden in de Jeugdgezondheidszorg. Ook dat brengt 

Amira dichter bij haar doel. Ondertussen blijft ze lekker boksen. 

Amira haalt kracht én rust uit boksen

Bekijk filmpje

Waarom boks je? “Op boksscholen is discipline en respect voor elkaar de leidraad. 
Je leert er vallen, opstaan en doorgaan.” Volgens Amira is boksen bovendien heilzaam. 
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Overige Sport 
Karate, Fitness, Badminton, Atletiek, Hockey, 

Korfbal, Volleybal, Boksen, Handbal, Schaatsen, 
Freerunning, Honkbal / Softbal, Scouting, Vecht-

sporten, Wielrennen, Mountainbaiken, Waterpolo 

Overige Cultuur 
Jeugdtheater, Musical, Schilderen, 

Streetdance, Toneel, Viool, Zangles.
 



‘Your Talent Boost’ geeft 
cultuurtalent extra kansen
Hart wil het talent van jongeren een boost geven. Samen met Jeugdfonds 
Sport & Cultuur vinden zij dat álle jongeren de kans moeten krijgen om 
hun talent of passie te ontwikkelen. Met Hart’s programma ‘Your Talent 
Boost’ kunnen jongeren grotere stappen maken. Zij  mogen, naast hun 
reguliere lessen, E 1000,- besteden aan begeleide verdieping of verbre-
ding van hun talent. Om in aanmerking te komen konden zij in een filmpje 
pitchen wat hun wensen, dromen en uitdagingen zijn. Isabella (op les bij 
Anita Daane Dance) en Leela (op les bij Wereldmuziekschool) behoorden 
tot twee van de 15 geselecteerde gelukkigen. 

Met trots en een brede glimlach bekeken wij de 
pitches van Isabella (9) en Leela (13), oordeel zelf!

Alleen Jij Bepaalt 
Wie Je Bent
‘Alleen Jij Bepaalt Wie je Bent’ (AJB) is een effectieve, bewezen gedrags-

interventie met als doel bij kwetsbare jongeren positieve verandering te 

realiseren. De 12-18 Jarige deelnemers, leerlingen van VMBO- en Prak-

tijkonderwijs, krijgen een gestructureerde vrijetijdsbesteding door deel-

name aan een teamsport op een sportvereniging in de buurt van hun 

school, met daarvoor geselecteerde en opgeleide trainers (rolmodellen). 

De interventie duurt 24 maanden (6 tot 8 uur per week) en daarna inte-

greren de deelnemers binnen een sportvereniging in een regulier team 

en positief sociaal netwerk. In Haarlem voetballen en basketballen de 

jongeren met veel plezier bij sportclub Triple ThreaT. Jeugdfonds Haarlem 

verbindt zich sinds 2017 met genoegen aan dit waardevolle programma. 

In 2021 ondersteunden wij 127 deelnemers. 

Bekijk Isa’s pitch Bekijk Leela’s pitch

| Programma’s en samenwerkingen 12
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Dit landelijk innovatieve programma maakt gebruik van de Cruyff Courts om 
kinderen uit de wijk kennis te laten maken met (urban) cultuuractiviteiten. 
Vanwege Corona maatregelen werd het programma in twee 4-weekse edi-
ties verdeeld over 2020 en 2021. Tijdens workshops Break- en Streetdance, 
Freestyle Voetballen, Freestyle Basketballen, Bucket-drummen en Verhalen-
theater werd veel plezier gemaakt en gelachen. 85 Unieke kinderen namen 
deel aan de workshops, terwijl van de respectievelijke opening- en afslui-
tingsevents gemiddeld 170 kinderen genoten. 
Dit vrolijke programma in samenwerking met Cruyff Foundation werd lan-
delijk mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij en het Fonds voor Cultuur-
participatie en lokaal door Cultuurstimuleringsfonds, Gereformeerd Burger 
Weeshuis Haarlem, J.C. Ruigrok Stichting en Stichting Union Haarlem. 
Dankzij de samenwerking met producent Triple ThreaT, trok Cultuur@Cruyff-
Court aandacht voor cultuur en de missie van het Jeugdfonds in Haarlem. 

Cultuur@CruyffCourts

Met Boosters.nu wil The Good Company verbinden, samenwerken, maat-
schappelijk bijdragen en kansen creëren voor kwetsbare kinderen. Op 15 
Haarlemse basisscholen in doelwijken zetten zij kinderen in hun kracht en 
stimuleren zij doorstroming naar les met hulp van Jeugdfonds Sport & Cul-
tuur. Deze Boosters waarden vormen de rode draad bij de workshops:
 
Ik lach | Ik werk samen | Ik geef mijn grenzen aan | Ik heb respect | Ik durf

Tijdens drie uren maakten leerlingen op hun school kennis met sportactvitei-
ten zoals voetballen, kickboksen, freerunnen of yoga en cultuuractiviteiten 
als dansen, djembé-drummen, pianospelen of saxofoonles. Op enkele 
scholen maakten ze een rap en gaven ze eigen woorden aan hun booster.
 
Kijk en luister naar de rap van de kinderen in dit filmpje:

 

Bekijk filmpje

| Programma’s en samenwerkingen

Sport en Cultuur Boosters
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ONS WERK IS MOGELIJK  DANKZIJ  DE  HULP  VAN  INTERMEDIAIRS, 

CLUBS, VERENIGINGEN, DOCENTEN, PARTNERS, WINKELIERS  EN 

VAN SPONSORS EN DONATEURS,  in 2021 specifiek o.a.:
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Gemeente Haarlem | Gemeente Zandvoort |  Stichting Leergeld | St. Jarige 
Job | Nationaal Fonds Kinderhulp | SAM& | PO, SO en VO scholen | Sociale 
Wijkteams | Welzijnsorganisaties en jongerenwerk | Buurtsportcoaches en 
cultuurcoaches | Artsen | Jeugd- en Gezinszorg | GGD | Vluchtelingenwerk | 
Schuldhulpverleners | Stichting SportSupport Kennemerland |  Team Sport-
service Zandvoort | CenterParcs Zandvoort  |Stichting Spaarnesant | Hart 
Haarlem | Triple ThreaT | Alleen Jij Bepaalt | Boosters.nu | Cruyff Foundation 
| Stichting Algemeen Muziekfonds Haarlem | Stichting Leerorkest | Haar-
lemse Alliantie Tegen Kinderarmoede | Philharmonie/Stadsschouwburg |    
Toneelschuur/Filmschuur | Caprera | Cultuurstimuleringsfonds Haarlem | 
Diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem  |  Stichting Weeshuis der 
Doopsgezinden  |  Stichting Zonnige Jeugd  |   Gereformeerd Burger Wees-
huis | Stichting Union Haarlem | J.C. Ruigrok Stichting | Fonds Klinkerpad 
| Teva Halve van Haarlem  |  Hero Kindercentra  |  Pré Wonen Zandvoort  |   
Albert Heijn Vos | IT4Kids  |  Diverse particulieren



Bestuur en  
Coördinatie
Bestuursleden van Jeugdfonds Sport & 
Cultuur, vanaf boven vlnr:
 

Barbara Bakker coördinatie Leergeld 
 
Grace Dias coördinatie Jeugdfonds

Arie Noomen penningmeester 

Jetske Kers juridische zaken

Els-Anouk Kuipers fondsenwerving

Marjolein Lommerse secretaris 

Marijke Loodeweegs voorzitter 
       

Operatie  
 
Marisca facturen, aanvragen

Ayse sportaanvragen

Minnie aanvragen 

Grace coördinatie 

Monique sportaanvragen, facturen

TEAM JEUGDFONDS HAARLEM EN ZANDVOORT

Ambassadeurs 
 
Eric Coolen cultuur   Edwin Struis sport 
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(c) Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem
Samenstelling en vormgeving: Grace Dias 
Met dank aan in dit verslag opgenomen 
partners en personen.

Schipholpoort 2
2034 MA Haarlem 
0643121900
haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl
www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem
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Met donaties kunnen wij meer 
kinderen helpen
Klik hier voor uw actie of donatie, bel, mail ons
of klik op onderstaande actie voor uw bijdrage:

en noem specifiek Jeugdfonds Haarlem

mailto:haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/haarlem/
https://lokalefondsen.mijnjeugdfondsactie.nl/project/jeugdfonds-sport-cultuur-haarlem?locale=nl&utm_campaign=jeugdfonds-sport-cultuur&utm_content=Afbeelding&utm_medium=widget&utm_source=kentaa
https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/wil-jij-het-jeugdfonds-helpen/

