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Verantwoording 2020 
 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland (JFSC Gelderland) is één stichting voor sport en cultuur. 
In 2020 hebben wij voor het eerst als één fonds een aanvraag gedaan bij de Provincie Gelderland 
voor een subsidie van € 212.500, --. Er is een voorschot verstrekt van € 170.000, -- 
 
Statutaire naam 
De statutaire naam van het fonds is: Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland. 
 
Missie 
De missie van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland en in navolging daarvan het Jeugdfonds 
Sport& Cultuur Gelderland kansen bieden aan kinderen tot 18 jaar uit gezinnen waar niet genoeg 
geld is om lid te worden van een sportvereniging of les te volgen aan een culturele instelling. Voor 
die kinderen betaalt de stichting de contributie /lesgeld en de benodigde attributen. De richtlijn voor 
de kosten om één kind een jaar lang te laten sporten is € 250 (waarvan € 25 voor 
administratiekosten). De kosten om een kind een jaar lang een culturele activiteit zoals muziekles te 
laten volgen, is € 425 (waarvan € 25 voor administratiekosten). Het geld dat hiervoor beschikbaar is, 
komt van de deelnemende gemeenten. En van de 'supporters' of anders gezegd ondersteuners van 
het JFSC Gelderland in de vorm van een geldelijke bijdrage. De ondersteuners zijn de (gemeentelijke) 
overheid, fondsen, andere stichtingen, bedrijven en particulieren. 
 
Visie  
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland kiest er bewust voor om kinderen lid te laten worden van 
een sport- of creatieve club. De club of vereniging is bij uitstek de plek waar de kinderen de kans 
hebben om duurzaam actief mee te doen en heeft een sterke sociale context. Het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur Nederland werkt wat sport betreft bij voorkeur alleen samen met sportverenigingen die 
zijn aangesloten bij een sportbond en lid van NOC*NSF. Deze sportverenigingen voldoen aan 
kwaliteitseisen en veiligheidsnormen voor sportbeoefening en begeleiding. Dat is niet alleen 
belangrijk voor de toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele 
samenleving. Onze visie is een Nederlandse samenleving waarin ieder kind de kans krijgt zich fysiek, 
mentaal en sociaal te ontwikkelen via deelname aan sportieve en culturele activiteiten in 
verenigingsverband, ongeacht de financiële omstandigheden waarin het kind opgroeit. We zoeken 
samenwerking en verbinding met partijen die zich hiervoor inzetten. Niet alleen om kinderen in 
armoede in hun persoonlijke ontwikkeling te helpen, maar ook om de gezinssituatie van armoede 
structureel te verbeteren opdat incidentele hulp overbodig wordt. 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland zet zich in voor een vitale provincie waarin kinderen en 
jongeren de kans krijgen zich fysiek, mentaal, sociaal en emotioneel te ontwikkelen, ongeacht de 
financiële situatie. Deelname aan sport en cultuur in sociaal verband dragen in belangrijke mate bij 
aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren en voorkomt sociale uitsluiting. Ook kunnen kinderen 
hun talent ontdekken en verder ontwikkelen.  
 
Rechtsvorm en taken 
De stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland: 

· is een fondsenwervende instelling met CBF-erkenning en ANBI-status. 
· is een netwerkorganisatie bestaande uit een landelijke stichting (die vanuit één locatie 

werkt) en stedelijke en provinciale fondsen. De stedelijke en provinciale fondsen hebben 
eveneens de rechtsvorm van een stichting. 

De relatie tussen de Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland en de stedelijke en provinciale 
fondsen is formeel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst waarbij wordt gewerkt volgens 
een (operationeel) handboek  
De Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland heeft een viertal hoofdtaken: 
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(i) landelijke uitrol, 
(ii) sturing, faciliteiten en ondersteuning bieden aan stedelijke en provinciale fondsen, 
(iii) landelijke fondsenwerving en 
(iv) landelijke positionering van de stichting als merk en Goede Doelen organisatie. 

De taken van de stedelijke en provinciale fondsen bestaan voornamelijk uit 
(i) het ‘vinden’ van de kinderen in de doelgroep, 
(ii) het lokaal werven van fondsen bij gemeenten, provincies en private partijen. Een 

stedelijk/provinciaal Jeugdfonds beschikt naast een bestuur, dat hands-on activiteiten 
onderneemt voor fondsenwerving en samenwerking met andere partijen, over een 
coördinator die lokaal de operationele uitvoering doet van het werk van het fonds. De 
provinciale fondsen hebben als extra taak om de kleinere gemeenten binnen de 
provincie te betrekken/aan te sluiten en te faciliteren 

De Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland werkt samen met gemeenten en met 
maatschappelijke instanties op het gebied van sport, jeugd en armoedebestrijding. 
Eind 2016 is er, mede naar aanleiding van de extra middelen vanuit het ministerie van SZW, een 
samenwerkingsverband onder de naam ‘Kansen voor alle Kinderen’ ontwikkeld tussen het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Leergeld, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Er 
werd al eerder samengewerkt met een aantal van deze organisaties en in 2017 is dit formeel 
bekrachtigd. Deze samenwerking is in 2018 versterkt met een gezamenlijke website en gedeeld 
aanvragensysteem: Sam& voor alle kinderen. 
 
Werkwijze en criteria 
Het JFSC Gelderland gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met een gemeente. Het 
beschikbare budget van de gemeente bepaalt hoeveel kinderen er in die gemeente van het fonds 
gebruik kunnen maken. Het aanmelden van de kinderen verloopt altijd via intermediairs. Het JFSC is 
actief op het raakvlak van onderwijs, jeugdzorg en integratie. De intermediairs zijn dan ook veelal 
werkzaam in deze sectoren; bijvoorbeeld als leraar, jeugdhulpverlener, arts of buurtcoach. De 
intermediairs spelen in de opzet van het JFSC een cruciale rol; ze zijn de onmisbare schakel tussen 
kind en club, tussen kansarm zijn en kansrijk worden.  
 
De Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland is er voor alle kinderen tot 18 jaar die 
opgroeien in gezinnen waar niet genoeg geld is om sportieve en culturele activiteiten te kunnen 
betalen. De criteria die we hiervoor hanteren, liggen in lijn met de criteria die het Ministerie van 
Sociale Zaken hanteert. Lokaal kan hiervan worden afgeweken als de subsidiegever aanvullende 
(subsidie)voorwaarden heeft. 
Professionals, die vrijwillig intermediair voor het JFSC zijn, en die dagelijks betrokken zijn bij de 
opvoeding of opleiding van de kinderen doen de aanvraag voor de kinderen in het 
onlineaanvraagsysteem, gekoppeld aan de financiële administratie. Dit systeem wordt gefaciliteerd 
door AFAS Software.  Professionals zijn bijvoorbeeld docenten basis- en middelbaar onderwijs, 
medewerkers van jeugdzorginstellingen en welzijnsorganisaties, intern begeleiders van scholen, 
schuldhulpverleners, medewerkers van het sociaal wijkteam en buurtsportcoaches. Zij kennen de 
thuissituatie van de kinderen en zetten zich op vrijwillige basis in. Wij vertrouwen op hun 
professionele oordeel. Ook werken we met de vrijwilligers van de Stichting Leergeld. 
 
Een ingediende aanvraag wordt getoetst door de backoffice van een stedelijk/provinciaal fonds. Na 
goedkeuring kan een kind binnen drie weken lid zijn van een club. 
Het geld wordt direct overgemaakt aan de sportvereniging of culturele instelling. In geval van 
kleding wordt een waardebon uitgegeven waarmee in een aangesloten winkel benodigde kleding 
of attributen kunnen worden gekocht. Het geld gaat dus niet naar de ouders/verzorgers van het 
kind. We weten daarom zeker dat het geld wordt besteed aan het doel waarvoor het bestemd is. 
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Na vier maanden krijgt de intermediair vanuit het onlineaanvraagsysteem een verzoek om te 
rapporteren of het kind nog naar de club gaat en hoe hij of zij het vindt en werkt de status hiervan 
bij in AFAS in het dossier van het kind. 
 
Het spreekt voor zich dat Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland dezelfde doelen en werkwijze 
hanteert als de landelijke organisatie. In schema: 
 

 
 
  



 5 

Doelstellingen en resultaten 2020 sport en cultuur  
 
Doelstelling: 
 
De provincie verleend subsidie voor het project van JFSC met de volgende activiteiten: 

1. Het toegankelijk maken van sport & cultuur voor kinderen uit gezinnen waar weinig geld te 
besteden is 

2. De (extra) ondersteuning van intermediairs bij het vinden van kinderen binnen de doelgroep 
die nog geen gebruik maken van de mogelijkheden van het fonds 

3. Het versterken van de samenwerking tussen de stichting en andere partijen, waaronder 
buurtsportcoaches, contactpersonen bij gemeenten, scholen en verenigingen 

2020 is vanwege Covid een heel bijzonder jaar geweest. Sport- en cultuurvoorzieningen werden 
tijdelijk gesloten en ook de zwembaden bleven dicht. Desondanks hebben wij de volgende resultaten 
behaald: 
 
goedgekeurde aanvragen sport & cultuur 
 

 2013 
 

(Sport) 

2014 
 

(Sport) 

2015 
 

(Sport 
en 
cultuur) 

2016 
 

(Sport 
en 
cultuur) 

2017 
 

(Sport 
en 
cultuur) 

2018 
 

(Sport 
en 
cultuur) 

2019 
 

(Sport 
en 
cultuur) 

2020 
 

(Sport 
en 
cultuur) 

Aantal 
aanvragen 

614 706 908 1.225 2100 2.669 2.772 2.432 

 
Het aantal deelnemende kinderen is sinds de start jaarlijks gestegen. In 2020 is het aantal kinderen 
dat is gaan sporten of cultuuractiviteiten heeft gedaan iets minder dan het jaar ervoor. Dit heeft te 
maken met het stilleggen van sport en cultuur i.v.m. de Covid-19. 
De doelstelling (doorgroeien naar 3.000 kinderen) is daardoor niet gehaald. Wel hebben wij, juist 
door het blijven betalen van contributies, een bijdrage geleverd aan het vitaal houden van de 
(sport)verenigingen en cultuuraanbieders die ook getroffen waren door Covid-19 en anders wellicht 
in hun voortbestaan waren bedreigd. 
 
Gemeenten  
 
Eind 2020 nemen 28 van de 51 Gelderse gemeenten deel aan het JFSC. Het betreft: 
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Buren, Culemborg, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Ermelo, 
Harderwijk, Heerde, Lochem, Neder-Betuwe, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Oude-Ijsselstreek, 
Putten, Renkum, Rheden, Tiel, Voorst, West-Betuwe, Westervoort, Winterswijk, Zeewolde, Zevenaar, 
Zutphen.  
 
Doetinchem, Renkum en Voorst nemen alleen deel aan sport en alle overige gemeenten hebben 
zowel sport als cultuur.  
 
Ook de gemeente Arnhem neemt deel aan het JFSC, zij hebben echter een eigen stedelijk fonds en 
vallen daarmee buiten de verantwoording van JFSC Gelderland. 
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Naast kinderen uit bovengenoemde deelnemende gemeenten, zijn er 38 kinderen uit 11 gemeenten 
die niet zijn aangesloten bij het fonds ook geholpen. Wij blijven ernaar streven juist ook deze 
gemeenten te laten aansluiten bij ons Gelderse fonds. 
 
In Nederland groeien ruim 272.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een 
bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 11 kinderen (bron: Armoede in kaart 2019, SCP). In de 
provincie Gelderland zijn dat er 24.900. Zij kunnen niet meedoen aan sport of cultuur vanwege een 
gebrek aan geld. Omdat sporten en iets aan cultuur doen in deze gezinnen niet bovenaan het 
prioriteitenlijstje staat bij de inkomensbesteding, missen deze kinderen kansen die voor andere 
leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Behalve dat sporten en dansen leuk zijn om te doen, wijst 
onderzoek uit dat kinderen zich dankzij deze activiteiten, sociaal, fysiek en mentaal beter 
ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de toekomst van het kind, maar ook voor het gezin waarin het 
kind leeft. En daarmee voor onze samenleving als geheel! Dankzij activiteiten in clubverband komen 
kinderen in contact met andere kinderen en leren 
zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, om te gaan met andere regels en 
omgangsvormen. Zeker voor (kwetsbare) kinderen uit minimagezinnen is dit van grote betekenis 
omdat ze daarmee hun horizon en sociale context verbreden. 
 
Ondanks dat niet alle gemeenten deelnemen aan het JFSC Gelderland, bereikten wij bijna 10% van 
alle kinderen die in Gelderland opgroeien in armoede en in voorgaande jaren zelfs meer dan 10%. 
 
Intermediairs voor sport en cultuur 
Er waren in 2020 650 intermediairs actief voor het JFSC Gelderland. In 2020 heeft een stagiaire 
onderzoek gedaan naar de intermediairs. 
 
Beleidsvoornemens 
De beleidsvoornemens in 2020 waren: de opgaande lijn doorzetten (wij wilden doorgroeien naar 35 
gemeenten) en doorgroeien naar 3.000 aanvragen door extra in te zetten op:  

• Het verhogen van aanvragen via onderwijs 
• Meer aandacht voor cultuur in samenwerking met Cultuur Mij Oost 
• Zichtbaarheid JFSC vergroten, storytelling 
• Cruyffcourts zoeken de samenwerking op met name op het gebied van cultuur in 

gemeenten waar ook JFSC Gelderland actief is.  
• Intermediairs breed binden en behouden over sport en cultuur heen 
• Samenwerking intensiveren vooral met Leergeld lokaal (Sam&). In een aantal gemeenten 

worden daartoe pilots ontwikkeld. 
• Samenwerking met Arnhem als enig stedelijk fonds in Gelderland en het actief 

benaderen van de nog niet deelnemende grote steden in Gelderland 
 
 
Het is duidelijk dat COVID-19 daar verandering in heeft gebracht  
Een aantal van deze voornemens hebben wij in 2020 in aangepaste vorm kunnen realiseren. Het 
aantal gemeenten is gestabiliseerd. Van doorgroei was gezien de omstandigheden logischerwijs geen 
sprake. 
Gezien de maatregelen in het kader van COVID-19 is het verhogen van de aanvragen via onderwijs en 
de samenwerking met de Cruyffcourts praktisch en fysiek niet mogelijk gebleken.  
Met de samenwerking met het lokale fonds in Arnhem is digitaal een start gemaakt, de bereidheid 
tot samenwerking is er. De uitwerking moet het komend jaar vorm krijgen. 
Met de intermediairs is regelmatig digitaal contact geweest zo zijn zij behouden voor het JFSC 
Gelderland. Echter voor de het breed binden is fysiek contact onontbeerlijk. 
In een aantal gemeenten is gestart met Sam&, door COVID-19 is het aantal beperkt gebleven. 
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COVID-19 bood ook nieuwe kansen. Omdat het JCSF Gelderland meer aangewezen was op de sociale 
media is de Storytelling meer aan bod gekomen. De samenwerking met Cultuur Mij Oost is 
geïntensiveerd en heeft een filmcompetitie opgeleverd met een grote spin-off. 
 
Het jaar 2020 was een lustrum jaar voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland. We vieren een 
dubbel lustrum:10 jaar sport 5 jaar cultuur. Om dat luister bij te zetten hadden wij ons specifieke 
doelen gesteld waarvoor wij acties zouden ontwikkelen 

• Extra aandacht voor cultuur 
• Aandacht voor inclusief sporten 
• Sponsorwerving  

 
Gezien de geldende maatregelen in het kader van COVID-19 was het niet mogelijk om activiteiten te 
ontwikkelen voor inclusief sporten. Het betreft een zeer kwetsbare groep kinderen en voor het 
gebruik sportaccommodaties golden zeer strikte beperkingen, als er al gebruik van gemaakt kon 
worden. Het spreekt voor zichzelf dat ondernemers die te maken kregen met de ingrijpende 
gevolgen van de lock down als zij al grote moeite hadden met het hoofd boven water houden niet in 
staat waren nieuwe sponsoractiviteiten te ontwikkelen. Wel hebben wij actie ondernomen richting 
serviceclubs, echter de beperkte (vooral digitale) contactmogelijkheden speelden ons hierbij ook 
parten. We zullen deze activiteiten in 2021 zeker alsnog oppakken als de maatregelen dat toelaten.   
 
De samenwerking met Cultuurmij Oost heeft geïnspireerd door de digitale mogelijkheden wel een 
prachtige activiteit opgeleverd met veel spin-off; de 5x5 filmcompetitie. 

• 5 jonge filmmakers maakten 5 korte films over jongeren die 
• via het Jeugdfonds aan sport & cultuur deden. 
• 3.000+ bezoekers op jeugdfondssportencultuur.nl/5x5GLD 
• Social media: 35.000+ mensen bereikt 
• Samenwerking met Cultuur Oost, Go Short, Provincie Gelderland, diverse intermediairs en 

ambassadeur Marise den Bakker 
 
Sam& 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland heeft in 2019 een aanvraag gedaan om Segers middelen 
in te zetten in het kader van het bereiken van meer kinderen met een breder pakket van 
voorzieningen binnen de samenwerking met Leergeld, Kinderhulp en Jarige Job, onder de vlag van 
Sam&. Hiermee is per 1 januari 2020 gestart in Gelderland  

- Alle bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur aangesloten gemeenten zijn geïnformeerd over het 
bestaan van Sam& en de landelijke campagne 

- Doesburg, West Betuwe, Heerde, Harderwijk, Zeewolde, Putten, Voorst en Zutphen zijn 
aangesloten op het portal van Sam&. Behalve met Zutphen zijn in alle gemeenten trajecten 
ingezet om de uitrol van Sam& in de gemeente verder vorm te geven.  

- Gemeente Bronckhorst en gemeente Berg en Dal zijn geïnteresseerd om aan te sluiten, maar 
hebben geen stichting leergeld. De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht. 

 
 
PR, Marketing en Communicatie 
 
Elk kwartaal sturen wij aan ruim 1500 personen/gemeentes, organisaties onze elektronische 
nieuwsbrief toe. Ook maken wij gebruik van sociale media als Facebook, Twitter, LinkedIn en 
website. In 2020 werd het door Covid19, ons lustrum en de filmcompetitie nog belangrijker om 
zichtbaar te blijven als fonds en we zijn daarin ook zeker geslaagd.  
 
Financiering & sponsoring 
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Met het oog op de toekomst denkt het bestuur na over de wijze van financiering. We maken nu 
gebruik van de coördinatie van de Gelderse Sport Federatie (GSF) d.m.v. een provinciale subsidie. In 
2020 zijn in de samenwerking met de GSF v.w.b. het inrichten van de coördinatie betere afspraken 
gemaakt over de verhouding opdrachtgever/opdrachtnemer en sturen wij vanaf 2021 strakker op 
uren.  
 
Ook voor de backoffice maken we gebruik van de ondersteuning van GSF. Voor elke goedgekeurde 
aanvraag wordt een bijdrage toegerekend aan de backoffice. De kosten voor de backoffice worden 
gedragen door de deelnemende gemeenten (en vallen daarom niet onder de subsidiabele kosten). 
 
 
Bestuur  
 
Werkwijze en taken  
De voorzitter en penningmeester van het bestuur nemen periodiek deel aan het landelijk overleg. De 
bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. 
Het bestuur bestaat in beginsel uit ten minste vijf personen afkomstig uit de Gelderse bestuurlijke 
regio’s en zij kent in ieder geval een voorzitter, secretaris en een penningmeester.  
 
Samenstelling bestuur  
 
Voorzitter: Dhr. J.G.  Kruithof  
Secretaris: Mw. H.J Weeda  
Penningmeester: Mw.  M.J.A van Munster  
Algemeen bestuurslid: Dhr. G.A. van Balveren  
Algemeen bestuurslid: Mw. A Sinte Maartensdijk 
  
 
Dagelijkse gang van zaken; operationele taken 
De dagelijkse operationele zaken worden gedaan door medewerkers die in dienst zijn van de 
Stichting Gelderse Sportfederatie. Door de subsidieovereenkomst met de Provincie Gelderland kan 
deze samenwerking voor het JSCF vooralsnog worden gecontinueerd. De ondersteuning bestaat uit 
gezamenlijk ongeveer 1 fte betaalde coördinatoren/staf /backoffice. Deze ondersteuning is 
onontbeerlijk voor het vrijwillige bestuur en de vrijwillige intermediairs in Gelderland. 
De taken van de GSF-medewerkers ten behoeve van het Jeugdfonds Sport & Cultuur: 

- Algehele coördinatie 
- Relatiebeheer/samenwerking meet deelnemende gemeenten en maatschappelijke partners 
- Ondersteuning met acquisitie nieuwe gemeenten/organisatie van start gemeenten 
- Communicatie, PR en marketing: 

o Opstellen en versturen nieuwsbrieven 
o (actief) bijhouden website en social media 
o Opstellen van nieuwsbrieven, factsheets en andere uitingen om JFSC onder de 

aandacht te brengen 
- Ondersteuning lokale aanspreekpunten van deelnemende gemeenten 
- Werven, behouden, activeren en ondersteunen van intermediairs 
- Ondersteuning van het bestuur 

 
 
 


