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Voorwoord

2020 !! Wat een jaar !!

Ook het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC) had in dit jaar te maken met de moeilijke omstandigheden van de crisis. 

Het werd een jaar van het virus, lockdowns, thuiswerken en veel contact via teams. Scholen moesten sluiten en ook de 

sport en cultuurclubs gingen dicht.

Door het jaar heen zijn er oplossingen gezocht en gevonden om op een verantwoorde wijze verder te werken aan 

onze doelstelling, want juist in deze tijd is het van belang dat kinderen kunnen blijven meedoen en contact blijven 

houden met leeftijdsgenoten. Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen hebben we in dit jaar ons toekennings-

beleid verder moeten aanscherpen. De prioriteit blijft liggen bij kinderen en gezinnen met een Haarlem/Zandvoort 

pas, maar daarnaast hebben we ingezet op het zoveel mogelijk verkrijgen van extra fondsen om ook in andere geval-

len gezinnen te kunnen ondersteunen.

Gelukkig hebben we in dit jaar ook periodes gehad waarin we op een andere manier ons fonds onder de aandacht 

konden brengen. Een goed voorbeeld hiervan is het project Cultuur@CruyffCourts, dat door de omstandigheden wat 

korter werd ingevuld. Verder, met veel dank aan onze ambassadeur Eric Coolen, organiseerden we een mooi uitge-

voerde stripheldenwedstrijd. Inmiddels zijn de prijzen uitgereikt en ligt er een door Haarlemse en Zandvoortse jon-

geren getekend fraai stripboek dat nog bij ons te verkrijgen is. Verderop in dit jaarverslag meer hierover.

Met dank aan allen die het mogelijk maken dat wij ons werk kunnen blijven doen! We gaan met frisse moed en ver-

trouwen verder. In de hoop dat clubs weer open kunnen en kinderen kunnen meedoen!

Marijke Lodeweegs 

Voorzitter
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Inleiding

2020 was een Corona-jaar met grote impact op iedereen en ook 

op onze kinderen. Het verschil tussen rijk en arm werd onder deze 

omstandigheden groter en zichtbaarder. Meer dan ooit is het 

nodig dat kinderen hun schoollessen kunnen volgen, een vol huis 

uit kunnen, sociale contacten hebben en blijven bewegen. Dat is 

vitaal geworden voor hun ontwikkeling en voor hun mentale- en 

fysieke gezondheid. Met gesloten clubs en soms terughoudende 

ouders, hebben we minder kinderen kunnen laten meedoen aan 

sport en cultuur dan we beoogden. We hebben ons daarom ge-

richt op wat wel mogelijk was en waar we extra konden helpen, 

inspireren en bemoedigen. Natuurlijk in samenwerking met onze 

partners. Graag nemen we je mee in onze gewone en buitenge-

wone activiteiten in 2020. 

 
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. 

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



“Als moeder van 5 meisjes waarvan de jongste 1 jaar was, 

kwam ik door omstandigheden 6 jaar geleden in de bijstand. 

Zoals je je misschien kunt indenken zat ik met mijn handen in 

het haar. Alleen komen te staan, zonder inkomen, was nogal 

een ding. Gelukkig werd ik door de juiste instanties snel op 

weg geholpen. Daar was het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

er een van. Mijn meisjes waren en zijn nog steeds gek op 

dansen. Dankzij het Jeugdfonds kunnen zij nog steeds mee-

doen en kunnen ook andere kinderen hun dingen blijven 

doen. Het geeft de kinderen niet het gevoel apart te zijn. Er 

is niets mooiers dan hun blije gezichten te zien als ze klaar 

zijn met de training en vol verhalen thuiskomen. Met andere 

woorden: uit de grond van mijn hart, heel erg bedankt.”

Een erg dankbare moeder

1 op 11 kinderen 
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maakt me blij
dit is van mij

ik ben een danseres
ik kan het !

“Mijn dochter wordt op school 
gepest. Ze heeft zoveel mee-
gemaakt en is vaak verdrietig. 
Ze krijgt goede hulp, maar moet 
ook weerbaarder worden en 
voor zichzelf durven opkomen. 
Ik ben volledig afgekeurd en 
kan het niet betalen, mag ze 
toch op Aikido?”

“Na een tijdje dakloos te 
zijn geweest, heeft mijn 
zoon vrienden nodig.”

“Bedankt voor het meedenken, bedankt 
dat onze zoons mogen voetballen. Zij 
weten álles van voetbal, volgen álles 
op tv. Nu voetballen ze zelf !!”

Foto’s van Anita Daane - OnAir Dance



     

Sanne Brand is docent bewegingsonderwijs op het IKC Focus in Haarlem. Een school 

voor leerlingen van 4 tot 13 jaar met gedrags- en leerproblemen. Ze is ook interme-

diair voor ons fonds. Dat betekent dat ze aanvragen doet voor kinderen die zonder 

onze hulp niet kunnen meedoen aan sport- of cultuurlessen.

“Het is een rare periode,” zegt Sanne. “Mijn collega’s stelden pakketten voor de kin-

deren samen zodat ze thuis aan de slag konden en ik beweegfilmpjes, challenges en 

beweegbingo’s. Juist voor onze kinderen is naar school gaan belangrijk. Ze hebben 

structuur nodig, even van huis weg zijn, elkaar ontmoeten. Van thuis zitten worden zij, 

en hun ouders, gek.

Het verbaast haar dat veel van haar kinderen in het weekend helemaal niks doen. 

“Maar een meisje dat op paardrijden zit, heeft zoveel zin in het weekend en ze komt 

overal. Ze leeft helemaal op als ze erover vertelt. Dat is zo mooi. Kinderen die sporten 

zijn letterlijk en figuurlijk in beweging en hebben een superleuk weekend. Dat is toch 

een stuk beter dan binnen op de bank hangen?”   

“Sport en beweging zijn veel meer dan fysiek bezig zijn” 

Sanne: “Samenwerken, omgaan met teleurstelling, trots kunnen zijn, lol hebben met 

je teamgenoten, winnen en verliezen, je houden aan afspraken. Als je sport, leer 

je dat. Dat helpt kinderen ook op school en in het leven. Sociale omgangsvormen 

worden spelenderwijs aangeleerd, dat is zo belangrijk voor kinderen.

“Vorig schooljaar heb ik alle leerlingen gevraagd of ze aan sport deden en als dat 

niet zo was, ging ik het gesprek met ze aan. Ik kijk met leerkracht en ouders waar de 

kracht van een leerling ligt en probeer te stimuleren op een club te gaan. Het is best 

lastig om met ouders het gesprek over geld aan te gaan. Dat is jammer. Ik krijg ook 

wel verzoeken van bijvoorbeeld jeugdhulpverleners om een aanvraag bij het fonds te 

doen. Het is supermooi dat dat kan. Geld mag nooit een bezwaar zijn.”

| Interview

Sanne Brand is intermediair
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uit  onderwijs, welzijn, gezondheids/ jeugdzorg, schuldhulp, doen de aanvragen340 INTERMEDIAIRS 
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Hoe mooi en versterkend is het om je geen uitzonde-
ring te voelen. Kinderen ontwikkelen zich soms zonder 
te weten dat het Jeugdfonds voor hen betaalt. De wereld 
is dan even voor elk kind hetzelfde. 

Een deel van de Jeugdfondsaanvragen is voor kinderen 
in de knel. Hun thuissituatie is onveilig, er is sprake van 
psychische problemen, ziekte of er spelen andere pro-
blemen. Als ouders niet meer voor hun kinderen kun-
nen zorgen, wonen ze bij oma, in een pleeg- of project-
gezin of op een groep bij een jeugdinstelling. Op sport 
of een creatieve activiteit vinden ze afleiding, iets voor 
zichzelf en sociale contacten.

 
Ook op straat zijn er soms negatieve invloeden. Met hulp 
van jongerenwerkers, clubs en buurtcoaches focussen 
jongeren op ontwikkeling, talent en samenwerking. Zij 
worden soms zelfs rolmodellen voor hun omgeving. 
Jeugdfonds Haarlem betaalt het lesgeld voor meer dan 
100 kinderen om dit via sport extra te ondersteunen.

Kunnen zijn en doen als de anderen

Een uitlaatklep en sociale contacten

Positiviteit en zelfvertrouwen

Kansengelijkheid 
Volgens NOC*NSF wordt er 67% minder 
bewogen. Door Corona worden de uit-
dagingen van gezinnen zonder geld nog 
zichtbaarder. Voor hun kinderen bete-
kent onze hulp:  

Continuïteit van sport en expressie
Beweging ondersteunt het immuunsysteem en gaat  
overgewicht, stress en isolement tegen. Problemen die 
sowieso al vaker voorkomen onder minima gezinnen. 
Sport en bv muziek maken, zorgen er bovendien voor 
dat het kinderbrein steeds wordt geprikkeld en zich op-
timaal ontwikkelt. Dat helpt het leren op school. 



1258 GOEDGEKEURDE AANVRAGEN  

Sport 1070 = Haarlem 968 + Zandvoort 102 

Cultuur 188 = Haarlem 145 + Zandvoort 43  
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FAVORIETE LESSEN

Overige Sport 
scouting, honk/softbal, rugby, tafeltennis, 

badminton, waterpolo, wedstrijdzwemmen, 
hockey, atletiek, handbal, volleybal, korfbal, 

karate, aikido, boksen, jiu jitsu,  kungfu, 
kravmaga, hapkido, freerunning, mountain-

biking, wielrennen, trampolinespringen.
 

30025015010050

diplomazwemmen

voetbal

basketbal

kickboksen

taekwondo

gymnastiek/turnen

judo

tennis

paardrijden
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streetdance

algemene dansvorming

klassiek ballet

hiphop

gitaar 

piano

tekenen/schilderen

zingen

0 400350

Sport

Cultuur

Overige Cultuur 
musical, jeugdtheater, cultuurmix, 
fotografie, beeldhouwen, drums, 
viool, djembé, elektrische gitaar, 

harp, keyboard, jazz dance, 
breakdance, showdance.
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240
lokale 

aanbieders
gesloten 

tijdens 
lockdown

clubs, verenigingen,
 cultuurdocenten, 

winkeliers en 
kinderen, maakten 

er het beste van!
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Dankzij onze partners konden we onze doelgroep tijdens de lockdown toch met sport-en-spel en cultuur verblijden door het uitdelen van: 
 

130x Sport&Spel pakketten 
voor Zandvoortse gezinnen

Team Sportservice Zandvoort nam het initiatief om Jeugdfonds gezinnen een 
sport- en spel-pakket te geven. Met hulp van onze intermediairs en een stukje in 
de Zandvoortse Courant, kwamen de pakketten bij 130 blije gezinnen.

130x Vrijkaarten voor ‘Kenau’ 
voorstelling voor jongeren

Van Stadsschouwburg/Philharmonie mochten we 130 jongeren uitnodigen voor 
de vermakelijke theatervoorstelling ‘Kenau’. Wat ze er leuk aan vonden? “Alles!”  
Acties van Caprera en Toneelschuur werden wegens Corona helaas afgelast.

Hoe het Jeugdfonds met partners kon helpen

https://jouw.teamsportservice.nl/zandvoort/


Na lang te hebben binnengezeten, wachtte een zomer waarin veel 
kinderen niet op vakantie konden. In 2020 hebben we van dit lan-
delijke programma, dat gebruik maakt van de Cruyff Courts om kin-
deren uit de wijk kennis te laten maken met (urban) cultuuractiv-
iteiten, daarom een zomereditie gemaakt. De jeugd uit Parkwijk en 
omgeving konden buiten lekker Breakdancen, Freestyle Voetballen, 
Freestyle Basketballen, Bucket-drummen of meedoen met Verhalen-
theater. Water op de court en een ijsje maakten de verzengende 
zomerhitte draaglijk. Er werd veel gelachen en plezier gemaakt en 
een deel van de kinderen stroomde opnieuw door naar reguliere 
lessen. Dit innovatieve programma ism de Cruyff Foundation werd 
landelijk mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij en het Fonds voor 
Cultuurparticipatie en lokaal door Cultuurstimuleringsfonds, 
Gereformeerd Burger Weeshuis Haarlem, J.C. Ruigrok Stichting en 
Stichting Union Haarlem. Dankzij de samenwerking met producent 
Triple ThreaT en buurtsportcoaches, jongerenwerkers, cultuuraan-
bieders en Gemeente, werd de 2e editie in Haarlem opnieuw een 
succes en trok het aandacht voor cultuur en de missie van het Jeugd-
fonds. Bekijk het filmpje

Cultuur@CruyffCourts

Bekijk het filmpje

| project

https://vimeo.com/468883544
https://vimeo.com/468883544


Met hun werk in een stripboek worden jonge heldentekenaars zelf 
helden! Samen met onze ambassadeur cultuur, illustrator Eric J. 
Coolen, daagden wij Zandvoortse en Haarlemse scholieren (10-16 
jaar) uit om hun creativiteit en talent te gebruiken in een heldenstrip-
wedstrijd. Wat waren ze blij en trots om hun werk in het stripboek te-
rug te zien. Winnaars Levi, Tobias, Maxim, Minne en Leandra blijven 
hun tekentalent ontwikkelen. 1e Prijs winnaar Levi wil later cartoon 
animator worden en Leandra volgt inmiddels een creatieve opleiding.

54 stripverhalen in een vrolijk 64-pagina’s dik stripboek geven een 
mooi beeld met hoeveel enthousiasme er aan de stripverhalen is 
gewerkt, hoe creatief de kinderen zijn en welke onderwerpen er le-
ven: o.a. Messi, Superoma, het Corona-virus en eenzaamheid. Van-
wege Corona werden de prijzen in de klassen uitgereikt en werd de 
expositie in het Stadhuis een virtuele. Met dank aan Nieuwe Gracht 
Producties, de organisator en uitgever. De opbrengst gaat voor 100% 
naar kansen voor kinderen. Het kan hier nog worden besteld. Tevens 
dank aan Michaëla Bijlsma, Madelon Coolen, Henk Tijbosch (druk), 
Rob Petrie (expositie), Burgemeester Wienen en Edwin Struis.

Helden Stripboek

Bekijk de

^^^ klik voor de  ^^^
virtuele expositie

| Project 13

https://www.nieuwegrachtproducties.com/heldenstripboek/
https://vimeo.com/468883544
https://seekbeak.com/v/YbjNxN4Y1A7
https://seekbeak.com/v/YbjNxN4Y1A7
https://www.nieuwegrachtproducties.com/heldenstripboek/
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5 inspirerende portretten  
van jonge, lokale rolmodellen

Foto: Danny van der Putten

Zij komen uit de buurt. Jongeren herkennen zich eerder in hen. Als zij hun dromen kunnen waar-
maken, worden eigen dromen ook bereikbaar. Lees de portretten hier en in het Heldenstripboek 

Hanna Obbeek 
is filmacteur en stylist

Achmed Salem is  
WK-kampioen kickboksen

Ralph Moerman is 
zanger, acteur, muzikant

Calvin Stengs is
voetballer AZ en NL elftal

Mandy Dollart
won zilver op EK HipHop

Klik op de foto’s
en lees waarom 

wij deze jongeren 
helden noemen, 

wat ze ervoor doen 
en laten, waar ze 
nog van dromen 
en wie hun eigen 

helden zijn. 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/verhaal/rolmodel-ralph-moerman/?fonds=haarlem
https://jeugdfondssportencultuur.nl/verhaal/rolmodel-hanna-obbeek/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/verhaal/rolmodel-achmed-salem/?fonds=haarlem
https://jeugdfondssportencultuur.nl/verhaal/rolmodel-calvin-stengs/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/verhaal/jonge-rolmodellen-mandy/
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ONS WERK IS MOGELIJK  DANKZIJ  DE  HULP  VAN  INTERMEDIAIRS, 

CLUBS, VERENIGINGEN, DOCENTEN, PARTNERS, WINKELIERS  EN 

VAN SPONSORS EN DONATEURS,  in 2020 specifiek o.a.:
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Gemeente Haarlem | Gemeente Zandvoort |  Stichting Leergeld | Stichting 
Jarige Job | Nationaal Fonds Kinderhulp | SAM& | PO, SO en VO scholen 
| Sociale Wijkteams | Welzijnsorganisaties en jongerenwerk | Buurtsport- 
en cultuurcoaches | Artsen | Jeugd- en Gezinszorg | GGD | Vluchtelingen-
werk | Schuldhulpverleners | Stichting SportSupport Kennemerland | Teva 
Halve van Haarlem | Team Sportservice Zandvoort | Stichting Spaarnesant 
| Hart Haarlem | Triple ThreaT | Stichting Algemeen Muziekfonds Haar-
lem | Stichting Leerorkest | Philharmonie/Stadsschouwburg Haarlem |    
Toneelschuur/Filmschuur Haarlem | Caprera | Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Haarlem | Stichting Weeshuis der Doopsgezinden | Sint Jacobs 
Godshuis  |  Stichting Zonnige Jeugd  |  Cultuurstimuleringsfonds Haarlem  |  
Gereformeerd Burger Weeshuis | J.C. Ruigrok Stichting | Fonds Klinkerpad | 
Stichting Union Haarlem  |  CenterParcs Zandvoort  |  De Watertrappers  Haarlem |  
Stichting Divertimento  |  SantaRun  |  IT4Kids | SoftwareONE B.V.  |  Diverse 
particuliere donateurs 



Bestuur en  
Coordinatie
Bestuursleden van Jeugdfonds Sport & 
Cultuur, vanaf boven vlnr:
 
Barbara Bakker coördinatie Leergeld 
 
Grace Dias coördinatie Jeugdfonds

Arie Noomen penningmeester 

Jetske Kers juridische zaken

Bram Rietveld secretaris t/m 2020

Marjolein Lommerse secretaris va 2021 

Marijke Loodeweegs voorzitter 
       
Els-Anouk Kuipers fondsenwerving

Operatie  
 
Leyla Ergun sportaanvragen t/m 2020

Grace Dias coördinatie 

Joke van der Staak facturen t/m 2020

Ayse Ergun sportaanvragen
 
Marisca Burger cultuur en facturen

Monique Hessels sport va 2021
(niet op de foto)

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 of mail ons 

en noem specifiek Jeugdfonds Haarlem

of selecteer een nog lopende actie voor uw bijdrage:

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/
https://www.nieuwegrachtproducties.com/heldenstripboek/

