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4.   Kind kan 1 jaar meedoen 
aan structurele  naschoolse 
sport- of cultuur- 
activiteiten.

Het Jeugdfonds Sport &  
Cultuur Breda betaalt de  
contributie, het lesgeld en  
de attributen rechtstreeks aan 
de aanbieder en de winkel.

Werkwijze

Verdeling in leeftijd

1 op 9 kinderen onder de 
armoedegrens

184.126 34.500 4.140

Inwoners 
gemeente Breda

Bredase kinderen 
van 0 -18 jaar

Bredase kinderen 
van 0 -18 jaar in 
armoede

1.   Kind wil meedoen aan 
sport of cultuur 

2.    Intermediair of een ouder 
met een BredaPas dient 
aanvraag in 

3.   Na akkoord melden 
ouders het kind aan bij de 
sport- of cultuuraanbieder

Over de organisatie
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda maakt het mogelijk dat 
kinderen uit gezinnen met weinig geld toch lid kunnen worden van 
een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater, 
scouting of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen 
betalen we de contributie / het lesgeld en de benodigde attributen. 
Kinderen die in armoede leven, krijgen niet de kansen die voor 
leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Meedoen 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 hele 
samenleving. Meedoen = meer kansen. 

Het belang van mee (blijven) doen
Door de corona-maatregelen verliep het nodige anders dan  normaal. 
Het aantal gezinnen met financiële problemen is gegroeid. Ook 
 kinderen voelen de druk en spanning die dit in het gezin oproept. 
Juist dan is een uitlaatklep – zoals naar het voetbalveld of de 
muziek les – fijn. Daar kunnen ze hun emoties kwijt en vinden ze 
afleiding. Juist kwetsbare kinderen hebben die afleiding en uitlaat-
klep hard nodig. Niet alleen omdat het leuk is, maar ook omdat 
het bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en 
het gevoel van eigenwaarde van deze kinderen. Samen met onze 
intermediairs, partners, ambassadeurs, sportverenigingen, cultuur-
aanbieders en vrijwilligers zorgen we ervoor dat alle kinderen en 
jongeren uit  gezinnen met weinig geld de kans krijgen om mee te 
doen. Voorbeelden hiervan zijn: ons uitgebreide netwerk aan profes-
sionals in de gemeente die de ouders en kinderen begeleiden, zien 
en spreken en in hun rol als intermediair aanvragen indienen bij het 
fonds; door aan te haken bij stimuleringsprojecten voor bewegen 
en cultuur en door zoveel mogelijk zichtbaar te zijn in de stad met 
campagnes, communicatie-uitingen en via de portal Sam&.

In Breda groeien 3.360 kinderen van 4-18 jaar en 780 kinderen van 
0-4 jaar op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaans-
minimum. Dat is bijna 1 op de 9 kinderen (cijfers 2020). Het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda richt zich op kinderen  
van 2-18 jaar.
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Streven 2022 (zie jaarverslag)
Na de opstart van het fonds in 2013 vond direct een snelle stijging 
in het bereik plaats. Dit bereik is in de afgelopen jaren uitgekomen 
op 70% van de doelgroep en bleef tot 2019 redelijk gelijk. Dit 
percentage aan participatie willen we minimaal voortzetten in 2022. 
De ambitie is en blijft dat ieder kind in Breda moet kunnen sporten, 
leren zwemmen of meedoen aan culturele activiteiten. Dus ook 
kinderen die in armoede leven. We willen tenminste alle kinderen die 
we nu helpen, blijven helpen als dit nog nodig is. En blijven inzetten 
om nog meer kinderen te bereiken en te laten participeren.

1.795
Totaal aantal 
goedgekeurde 
aanvragen voor 
sport en cultuur. Sport

Cultuur

Goedgekeurde aanvragen

1911.032

Kinderen diploma zwemmen BredaPas Optisport: 572Vergoeding per kind

Voor zwemmen voor diploma A, B, C is er een speciale 
 zwemregeling. Tevens is er maatwerk mogelijk voor o.a. 
 talentontwikkeling en kinderen met een beperking.

De grafiek geeft een overzicht van het aantal kinderen per jaar 
dat via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda structureel heeft 
deelgenomen aan culturele lessen, een sport of het behalen van 
het zwemdiploma A, B, C via de zwemregeling. 

Maximum werkelijke Contributie bijdragen per kind per jaar 
Maximum werkelijke Attributen bijdragen met per kind per jaar 

Sport
€300,- €100,-

Cultuur
€425,- €100,-

Gemiddelde bijdrage en overhead
In 2021 bedroeg de overhead 9% van de totale lasten. Dit betekent 
dat 91% van alle uitgaven direct ten goede komt aan onze kinderen. 
De gemiddelde bijdrage per kind per jaar is € 261,- voor sport-
contributie, cultuurlesgeld en attributen (exclusief zwemregeling).

Terugblik 2021
In 2021 hebben in de gemeente Breda 1795 kinderen kunnen 
voetballen, judoën, turnen, zwemles volgen, dansen, muziek maken, 
toneelspelen of een andere sport of culturele activiteit kunnen 
volgen. Net zoals in het jaar 2020, was ook 2021 een bewogen jaar 
als gevolg van de corona-maatregelen die maakten dat vele sport- 
en cultuuractiviteiten tijdelijk stil kwamen te liggen. Desondanks 
hebben we ervoor kunnen zorgen dat kinderen en jongeren die in 
armoede leven, in Breda mee konden blijven doen aan sport en 
cultuur. Zelfs meer dan in 2020. Dat had niet gekund zonder de 
steun van onze intermediairs, partners en vrienden van het fonds 
en de inzet van de sport -en cultuuraanbieders. 
Door de tijdelijke sluiting van de zwembaden in verband met de 
corona-maatregelen, hebben er helaas wel minder kinderen deel 
kunnen nemen aan zwemles voor het A, B en C diploma. Dit was 
overigens niet alleen in de gemeente Breda aan de orde. Dit was 
een landelijk probleem voor alle zwemleerlingen. 

Intermediairs

Onze intermediairs zijn werkzaam in maatschappelijke  organisaties 
en sociale wijkteams, bij de Gemeente Breda,  Jeugdzorg, de 
Sociale Dienst, Stichting Leergeld en Vluchtelingen werk en op 
 terreinen als gezondheidszorg, onderwijs, sport stimulering en 
schuldhulpverlening/bewindvoering.

228
400

Intermediairs 
voor sport en 
cultuur

waarvan er 

actief een of meerdere aanvagen 
hebben ingediend in de afgelopen 
3 jaar

Sport & Cultuur deelname

Cultuur Sport Zwemmen Totaal

510

76

211

20

56

26

1

1

2

2

3

3

Top 3
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Voetbal

Dansen

Vechtsporten

Gitaar

Fitness/fit programma’s

Piano/keyboard



Jelle’s Army
Iedere thuiswedstrijd van 
NAC hebben we 40  kaarten 
voor ‘Jelle’s corner’. Zo 
kunnen we kinderen van het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Breda (Jelle’s Army) de kans 
bieden de wedstrijd bij te 
wonen. Een superkans waar 
met veel  enthousiasme en 
 dankbaarheid gebruik van 
wordt gemaakt. Helaas was 
het in 2021 beperkt mogelijk 
hier gebruik van te maken 
i.v.m. de coronamaatregelen.

AVL Real Estate 
steunt Jeugd-
fonds Sport & 
Cultuur Breda 
Astrid van Liesdonk van AVL 
Real Estate wilt graag kinderen 
die niet de financiële mogelijk-
heden hebben de gelegen heid 
bieden hun favoriete sport te 
kunnen uitoefenen of zich in 
cultureel opzicht te ontwik-
kelen. Hiervoor heeft zij een 
mooie donatie gedaan waar-
mee ze minimaal drie kinderen 
de kans biedt lid te worden 
van een vereniging of culturele 

Lancering Sam& voor alle kinderen 
Jeugdfonds Sport en Cultuur Breda, Leergeld Breda en de 
gemeente Breda lanceerden op 3 februari de website Sam&: 
www.samenvoorallekinderen.nl. Via deze website kunnen 
 ouders met een laag inkomen en in aanmerking zijn gebracht 
voor een BredaPas direct een aanvraag doen voor bijvoor-
beeld sport, cultuur en schoolspullen voor hun  kind (eren). 
Uiteraard  kunnen ouders die hulp nodig  hebben, nog altijd 
 terecht bij onze intermediairs. Met deze portal  willen we 
ouders die een BredaPas hebben en digitaal  vaardig zijn de 
mogelijkheid bieden zelf een aanvraag bij ons in te dienen.

Geweldige actie van Kbs St. Joseph 
voor kinderen in Breda! 
Tijdens hun gymles gingen leerlingen van Kbs. St. Joseph 
een sportieve uitdaging aan waarmee zij geld ophaalden voor 
kinderen en jongeren in Breda waarbij er thuis geen geld is 
om mee te doen aan een sport of culturele  activiteit. Het 
startschot werd digitaal gegeven met een warming up van 
onze ambassadeur Pieter Buist. Ook hadden de  l eerlingen 
van de bovenbouw per klas online een gesprek met de 
coördinator van het fonds. Het doneren ging digitaal via de 
persoonlijke Mijn Jeugdfonds Actiepagina van de school.  
Hun enorme inzet leverde een geweldige opbrengst op!

Elk kind kan!  
Met deze campagne hebben we 
leerkrachten,  gymdocenten en andere 
medewerkers in het basisonderwijs 
bewust  gemaakt van de hulp die wij 
kunnen bieden. We willen  duidelijk 
maken dat alle kinderen mee kunnen 
doen met sport en cultuur, ook als er 
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aanbieder met de spullen die daarvoor nodig zijn. Ze hoopt 
dat ze samen met andere donateurs het fonds de financiële 
steun kan bieden die hiervoor nodig is.

Breda Fietst  
voor Breda 
Inwoners van Breda  kunnen 
met hun fietskilometers 
Bredase kinderen helpen aan 
een fiets op het moment dat 
deze thuis niet kan worden 
aangeschaft. Het doel is ove-
rigens niet op deze kinderen 
te leren fietsen. Dit project 
is een samenwerking tussen 
gemeente Breda (076-fietst), 
Wieler vereniging Breda, het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Breda en fietsenmakers Schie-

tecat en Roberto Fietsen aan de Mark. Samen met Leergeld 
Breda zorgen we ervoor dat de fietsen worden gegeven aan 
de  kinderen die deze zo hard nodig hebben. Aan het einde 
van het jaar hebben ruim 700 Bredanaars meer dan 140.000 
sponsorkilometer gefietst voor de actie ‘Breda fietst voor 
 Breda.’ De actie loopt nog door in 2022.

thuis geen geld is en dat zij  hierin een belangrijke rol kunnen 
spelen omdat zij als betrokken professional intermediair 
kunnen worden en een aanvraag kunnen indienen voor  
een gezin dat het financieel moeilijk heeft. 
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Meet & Greet 
met onze  
ambassadeur 
Tessa 
De kinderen van groep 5 
van KBS Laurentius kregen 
bezoek van onze ambassadeur 
professioneel squash speel-
ster Tessa ter Sluis voor een 
sportieve Meet & Greet! Na 
een kennismaking, uitleg en 

Ieder kind een 
zwemdiploma 
Voor de zomervakantie is er 
tijdens de beachweek op alle 
basisscholen actief aandacht 
besteed aan het behalen van 
je zwemdiploma’s en de mo-
gelijkheid die het fonds biedt 
als hiervoor thuis geen geld 
beschikbaar is. Dit in samen-
werking met de sportcoaches 
van Breda Actief.

Meet & Greet met onze 
 ambassadeur Pieter 
De kinderen in groep 8 van Basisschool De Weerijs hadden 
een Meet & Greet met onze ambassadeur Pieter Buist. De 
kinderen hadden zich goed voorbereid op de komst van 
Pieter door mindmaps over hem te maken.Na een kennis-
making en het beantwoorden van al hun vragen werden de 
kinderen ook nog sportief door Pieter uitgedaagd. De klas 
had deze Meet & Greet gewonnen doordat hun leerkracht 
had meegedaan aan de winactie van onze campagne Elk 
Kind Kan!

Groene voetstappen voor Fietsen 
door basisschool kinderen 

Afscheid 
 wethouder Paul 
de Beer 
In oktober nam Paul de Beer 
afscheid als wethouder van 
Gemeente Breda.Voor zijn 
afscheid had hij als cadeautip 
donaties aan het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur Breda. En  
deze stroomden binnen. We  
hebben een totaal bedrag van  
€2.769,50 aan donaties  mogen 

Kies een club! 
Met de campagne ‘Kies een club’ deden we een direct 
 beroep op ouders om zich bij ons te melden via een telefoon 
of via de website om het lidmaatschap voor kun mogelijk te 
maken. Geen geld voor de voetbalclub, muziekles, dansles 
of judo? 

Bredase basisschoolkinderen verdienen 18 fietsen tijdens 
Groene Voetstappenweek. Lopen, fietsen, steppen of skaten. 
Het zijn allemaal manieren om duurzaam naar school te 
gaan. Bredase basisschoolkinderen deden dat tijdens de 
Groene Voetstappenweek maar liefst 21.978 keer en spaarde 
zo 9 fietsen bij elkaar voor ‘Breda fietst voor Breda’. De 
Kinderraad van Basisschool KBS De Boomgaard maakte het 
aantal voetstappen bekend aan Wethouder Boaz Adank. De 
wethouder verdubbelde het aantal fietsen naar 18 fietsen. 
Zo kunnen niet 9 maar 18 kinderen, waarbij er thuis geen 
geld is voor een fiets, blij worden gemaakt met een fiets en 
meedoen met leeftijdsgenoten.

het beantwoorden van al hun  vragen gingen de kinderen ook 
nog sportief aan de slag met Tessa. Het was een super leuke 
middag met deze gezellige klas. De klas had deze Meet & 
Greet gewonnen doordat hun leerkracht had meegedaan 
aan de winactie van onze campagne Elk kind kan! Dankzij 
Decathlon Breda hadden  we v  erschillende sportattributen 
voor deze clinic.

ontvangen. Een prachtig bedrag waarmee we 9 kinderen 
kunnen laten deelnemen aan hun sport of culturele activiteit. 



Ook hebben we donaties mogen 
ontvangen via particulieren en 
vermogens   fondsen.

DECEMBER

NOVEMBER

SEPTEMBER

Interview 
met moeder 
Arwa 
Moeder Arwa vertelt 
in Breda Vandaag 
 waarom zij haar kinde-
ren muziekles gunt en 
wat pianoles voor hun 
gezin betekent. Fijn 
dat we hier samen met 
Leergeld Breda hulp 
kunnen bieden, want 
alle kinderen moeten 
mee kunnen doen!

Start Jump  
for Joy  
Door de coronapandemie  hebben 
we opnieuw gezien hoe belangrijk 

Kersttrui van Megekko 
Megekko komt in actie voor Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Breda met toffe kersttrui. Met de opbrengst van de verkoop 
van hun exclusieve kersttrui kunnen wij kinderen en jongeren 
die in armoede leven in Breda mee helpen. 

gr8 agency 
springt voor 
onze actie Jump 
for Joy! 
Medewerkers van gr8  agency 
springen voor onze actie 
Jump for Joy. Enorm bedankt 
medewerkers van gr8  agency 
voor jullie steun aan ons 
fonds. Meedoen met Jump 
for Joy kan nog steeds. Op 
onze  website vind je hier meer 
 informatie over.

Bier en Ballen voetballen voor 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda 
We hebben een prachtige donatie van super toffe leren 
voetballen mogen ontvangen van Bier en Ballen. De op-
brengst van de Bier & Ballen van 10 november 2021 ging 
met hulp van COPA Football en het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur Breda naar kinderen in Breda die thuis wat minder 
te besteden hebben. Zij kregen een prachtige, speciale 
leren Copa/Bier & Ballen-voetbal. Samen met onze interme-
diairs hebben we hier al veel voetballertjes blij mee kunnen 
maken!

het is om vitaal te blijven. Ook voor  volwassenen is sport 
belangrijk. Daarom hebben wij de springtouw-actie ‘JUMP 
FOR JOY!’ Een win-win actie, voor zowel de deel nemers 
als voor de kinderen die het zo hard nodig hebben. Een 
aantal ambassadeurs  steunen de actie al, zoals: Pieter Buist 
(One Championship MMA Fighter), Boaz Adank ( wethouder 
 Gemeente  Breda), Tessa ter Sluis ( Professioneel squash-
speelster), John Lammers (oud NAC-voetballer), Boris van 
Schuppen (huidig NAC-voetballer) en Rick Berkelmans 
(illustrator – Hedof). 



ACTIES EN SAMEN
WERKING
Om gezinnen te laten zien dat wij er zijn en dat we ze te kunnen helpen, 
hebben we in 2021 verschillende projecten en campagnes uitgevoerd en 
zijn we aangehaakt bij activiteiten in de stad. We zoeken hierin vooral de 
samenwerking en aansluiting bij bestaande ontwikkelingen/projecten/
activiteiten zoals:

• Samenwerking met partners van de Thematafel Beweegt zoals Breda 
Actief, NAC Maatschappelijk, Stichting Bas, Grote Broer/Grote Zus, 
SMO, JOGG, GGD en Surplus voor een breed sportaanbod op school 
en direct  betrokken intermediairs in de wijk en Verbeter Breda.

• Aansluiting bij projecten zoals Ontdek je Talent,  SummerviBes en 
Winterchills voor meer zichtbaarheid.

• Deelname aan diverse netwerken in de stad waaronder het netwerk 
Armoede en Schulden van Zorg voor Elkaar Breda met onder ande-
re IMW, Leergeld Breda, Voedselbank Breda, Vincentius, Humanitas, 
Schuldhulpmaatje, Budgetkracht en gemeente Breda.

• Een hechte samenwerking met het onderwijs. 
• Samenwerking met Breda Actief en de Nieuwe Veste voor het 

 aanbod op school, in de stad en in de wijk. 
• Portal Sam&: ouders kunnen via deze portal zelfstandig digitaal 

een aanvraag indienen voor sport, cultuur, schoolspullen en een 
 verjaardagsfeestje. Deze portal is een landelijke samenwerking van 
Jeugdfonds Sport & Cultuur, Leergeld Nederland, Stichting Jarige 
Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. In Breda wordt deze portal 
 gedragen door Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda en Leergeld 
 Breda met steun van de Gemeente Breda. 

• Fietsen voor Fietsen Breda: inwoners van Breda kunnen met hun 
fietskilometers Bredase kinderen helpen aan een fiets op het moment 
dat deze thuis niet kan worden aangeschaft. Het is overigens niet om 
deze kinderen te leren fietsen.Dit project is een samenwerking tussen 
gemeente Breda (076-fietst), Wielervereniging Breda, het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur Breda en fietsenmakers Schietecat en Roberto 
 Fietsen aan de Mark. Samen met Leergeld Breda zorgen we ervoor 
dat de fietsen worden afgegeven aan de kinderen die deze zo hard 
nodig hebben. 
 
 
En hebben we zelf lokale acties uitgerold zoals: 

• Ieder kind een zwemdiploma: voor de zomervakantie is er tijdens de 
beachweek op alle basisscholen actief aandacht besteed aan het 
behalen van je zwemdiploma’s en de mogelijkheid die het fonds biedt 
als hiervoor thuis geen geld beschikbaar is. Dit in samenwerking met 
de sportcoaches van Breda Actief.

• Elk kind kan!: met deze campagne hebben we leerkrachten, gym-
docenten en andere medewerkers in het basisonderwijs bewust 
gemaakt van de hulp die wij kunnen bieden. We willen duidelijk maken 
dat alle kinderen mee kunnen doen met sport en cultuur, ook als er 
thuis geen geld is en dat zij hierin een belangrijke rol kunnen spelen 
omdat zij als betrokken professional intermediair kunnen worden 
en een aanvraag kunnen indienen voor een gezin dat het financieel 
moeilijk heeft. 

• Kies een club: met de campagne ‘Kies een club’ deden we een direct 
beroep op ouders om zich bij ons te melden om het lidmaatschap 
voor kun mogelijk te maken.

• Jump for Joy: sporten is goed voor iedereen: kinderen en 
 volwassenen. Met de springtouwactie ‘Jump for Joy’ roepen we 
 bedrijven op om met hun medewerkers te springen voor het Jeugd-
fonds Sport & Cultuur Breda. Bedrijven kunnen hiervoor ‘Jeugdfonds 
Sport & Cultuur Breda springtouwen’ aanschaffen waarmee het fonds 
wordt gesteund en we kinderen kunnen laten meedoen.

BESTUUR 
 
 
Voorzitter:   Annemarie Onsman en vanaf  
   oktober Jeroen Meeuwissen
Secretaris:   Thea Kremers
Penningmeester:   Jan-Hein van der Veeken
Communicatie:   Ruud van den Boogaart
Communicatie:   Carolien Lageuse
Fondsenwerving:   Annemieke Siebrand-Matthijssen
Coördinator:   Hanneke van den Boom

AMBASSADEURS

PARTNERS

Pieter Buist Boris Smit &  
Dannic

Tessa ter Sluis

www.jeugdfondssportencultuur.nl/breda


