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M

Mijn eerste voorwoord in een jaaroverzicht van het

verrijkt enorm het leven van een kind, dit weet ik uit eigen

Jeugdfonds Sport Amsterdam en ik voel mij vereerd

ervaring. Helaas heeft de coronapandemie in 2021 het

dit samen met de kinderburgemeester van Amsterdam

verenigingsleven nagenoeg stilgelegd en is het bewegen van

te mogen delen. Binnenkort neem ik formeel de voor-

kinderen onder grote druk komen te staan. We zien dit terug

zittersrol van het Jeugdfonds Sport Amsterdam (JFSA)

in de cijfers van dit jaaroverzicht, minder kinderen hebben in

over van Pim Storm die dit gedurende 10 jaren met veel

2021 een sportvergoeding van ons fonds aangevraagd.

verve heeft gedaan.
Eigenlijk zijn de coronajaren een pandemie in een pandemie.
2021 is wel een heel bijzonder jaar om op terug te

Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie,

kijken: sinds onze oprichting in 1999 slaagt ons fonds er

waarschuwde ons al jaren voor het uitbreken van de

elk jaar in om meer gezinnen in armoede te bereiken en

coronapandemie dat we te weinig bewegen. Deze officiële

meer kinderen in beweging te zetten. Het lidmaatschap

pandemie van bewegingsarmoede is eerder uitgesproken

van een sportclub of het behalen van een zwemdiploma

door de World Health Organisation in 2012. In 2016 waren
er wereldwijd 41 miljoen kinderen tussen de 0 en 5 jaar met
overgewicht of obesitas. En dan volgen de COVID-19 jaren:
een tweede pandemie die laat zien dat juist mensen met
overgewicht het meest kwetsbaar zijn en ernstig ziek worden
door het coronavirus.
Lichamelijke activiteit voor kinderen is belangrijker dan
ooit, de urgentie is duidelijk. Sporten is niet alleen gezond
maar ook goed voor het zelfvertrouwen en leert kinderen
omgaan met emoties. Bovendien maken kinderen al sportend
nieuwe vrienden. Daarom gloeien we van de ambitie bij het
Jeugdfonds Sport Amsterdam om de oude stijgende lijn
weer op te pakken en samen met onze intermediairs en de
gemeente Amsterdam alle kinderen in onze hoofdstad de
mogelijkheid te bieden tot bewegen en sporten. We blijven
als fonds al onze energie en creativiteit inzetten om ervoor
te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen..
Annette van der Poel - bestuurslid Jeugdfonds Sport Amsterdam
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M

Mijn naam is Angel en ik zit in groep 8 van de Nellestein
basisschool. Drie jaar geleden kwam ik in Nederland
wonen en ik vind het heel belangrijk om bij te kunnen
dragen aan de mooie stad waar ik nu woon. Als

Alle kinderen moeten
kind kunnen zijn’

kinderburgemeester van Amsterdam wil ik samen met
de Kinderraad meedenken over hoe de stad er in de
toekomst uit gaat zien. Wij, de kinderen, zijn immers

naamsbekendheid kunnen geven. Het is belangrijk dat alle

de toekomstige inwoners. Met de vijftien gekozen

kinderen in Amsterdam mee kunnen doen aan een sport en

kinderen uit deze Kinderraad komen we iedere maand

die zelf mogen uitkiezen. Alle kinderen moeten toch kind

samen om over kansen en uitdagingen in de stad na

kunnen zijn en het zou oneerlijk zijn als er kinderen thuis

te denken. We bespreken belangrijke onderwerpen

moeten blijven omdat hun ouders geen geld hebben.

met de burgemeester en de wethouders. Zelf heb
ik bijvoorbeeld verteld het belangrijk te vinden dat
Amsterdam groener wordt en dat iedereen zich veilig
moet kunnen voelen.
In mijn vrije tijd beweeg ik heel erg graag. Ik zit op
dansen, maar zou ook graag op hockey willen. Sporten
in teamverband lijkt mij leuk, nieuwe vrienden maken
en samen buiten spelen. Mijn moedertaal is Engels en
ondanks dat ik nu goed Nederlands spreek, merkte
ik dat ik in het begin steeds woorden in het Engels
gebruikte. Met sporten maakt dat niet zoveel uit en is het
belangrijker dat je samen dezelfde bewegingen maakt of
voor de overwinning gaat.
Ik vind het verdrietig dat in Amsterdam meer dan 30.000
kinderen met weinig geld leven. Dat betekent dat veel
kinderen niet kunnen sporten, geen vrienden kunnen
maken en thuis zitten. Samen met de Kinderraad ga ik
kijken of we het Jeugdfonds Sport Amsterdam meer

Angel - Kinderburgemeester van Amsterdam
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AFNAME VAN SPORTDEELNAME BIJ EEN GROEIENDE DOELGROEP
Aantal goedgekeurde aanvragen voor
sport en diplomazwemmen in 2021

Sport
Zwemles

30.000
30.000

1:5
1:5

MEER DAN 30.000 KINDEREN GROEIEN OP IN ARMOEDE
DAT IS IN AMSTERDAM 1 OP DE 5 KINDEREN

Corona blijft spelbreker
Net als in 2020 heeft in 2021 de sportdeelname van kinderen uit onze doelgroep te lijden gehad onder de periode van
lockdowns en de coronamaatregelen. Het aantal aanvragen voor een sport- of zwemvergoeding was ongeveer gelijk aan
het aantal in 2020, maar blijft sterk achter ten opzichte van 2019. De groei die tot dan toe jaarlijks werd gerealiseerd wordt
door corona de kop in gedrukt. In 2021 zijn er 4971 aanvragen goedgekeurd voor sport bij het Jeugdfonds Sport Amsterdam
(7% daling t.o.v. 2020) en daarnaast 2408 aanvragen voor sport via de gemeentelijke route van de sportregeling (4% daling).
Voor diplomazwemmen werden 2777 aanvragen goedgekeurd (3% stijging t.o.v. 2020).
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Kinderen uit kwetsbare gezinnen sporten minder
Het sport- en zwemaanbod in Amsterdam heeft andermaal veerkracht en flexibiliteit moeten
tonen. Voor sportaanbieder is het een uitdaging geweest om sportaanbod aan te passen aan
de steeds veranderende coronamaatregelen. En dit heeft uiteraard effect op de toestroom
van leden. Angst en onzekerheden zorgden ervoor dat ouders minder makkelijk hun weg
(terug)vonden naar de sportclub of het zwembad. Bovendien toont onderzoek aan dat de
coronacrisis de sociaaleconomische verschillen in beweeggedrag aanzienlijk vergroot. Met
name bij kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status blijkt de kans groot
te zijn om minder te bewegen. Voor deze groep herstelde de sportdeelname zich ook niet
naar het oude niveau tijdens periodes waarin coronamaatregelen werden versoepeld.

Aandacht voor een groeiende doelgroep
Na twee jaar corona is inmiddels duidelijk dat in Amsterdam het aantal huishoudens met
beperkte financiële middelen voor het eerst stijgt, na een jarenlange dalende trend. Onder
meer ondernemers en zzp’ers ondervinden grote gevolgen van de coronacrisis. Door de
afname in sportdeelname en een toenemende doelgroep als gevolg van corona zien we in de
maatschappij de aandacht voor een gezonde leefstijl en sport toenemen. Dat is goed, maar
legt ook druk op onze intermediairs in het sociale domein. Zij vervullen juist in deze tijd een
sleutelrol bij het bereiken van nieuwe gezinnen en de ondersteuning van kinderen om opnieuw
de stap te zetten naar structurele sport. Tegelijkertijd weten we dat corona ook het werk van
veel intermediairs ingewikkelder maakt en het uitdagender is om goed in contact te komen met
gezinnen.
Steeds duidelijker wordt hoe belangrijk sporten en bewegen voor kinderen uit kwetsbare
gezinnen is, zowel fysiek als sociaal-emotioneel. Wij gaan enorm hard ons best doen om dit
jaar samen met intermediairs en het sport- en zwemaanbod de stijgende trend tot 2019 te
herpakken en zoveel mogelijk kinderen een kans te geven om te sporten en een zwemdiploma
te behalen.
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DIT DOEN WE

SPELREGELS

Je kind wil sporten, daar ben je als

We willen zoveel mogelijk kinderen helpen om te kunnen sporten.

ouder trots op. Maar wat als er net

Daarvoor hebben we natuurlijk wel duidelijke regels.

niet genoeg geld is om de contributie
te betalen? Dan kan het Jeugdfonds

We helpen de ouders van Amsterdamse en Weesper kinderen die hun

Sport Amsterdam (JFSA) meebetalen.

lage inkomen kunnen aantonen. Dat kan op basis van een Stadspas,

JFSA biedt Amsterdamse kinderen

uitgegeven door de gemeente. Indien het gezin geen Stadspas bezit,

van 2 t/m 17 jaar uit gezinnen

is een motivatie van de aanvraag verplicht, waarin bijvoorbeeld wordt

waar onvoldoende geld is de kans

aangetoond dat het gezin:

om structureel te sporten en hun
zwemdiploma (A, B, C) te behalen.



minder dan 120% van het minimumloon verdient, óf

Wij geloven in de kracht van



met schuldsanering te maken heeft, óf

sport. Het geeft plezier maar is



een illegale status heeft; vluchteling of asielzoeker is, óf

bovendien een middel voor



anderszins niet in staat is om de sport te betalen.

fysieke, mentale en sociale
ontwikkeling.

De bijdrage van het Jeugdfonds Sport Amsterdam bedraagt maximaal

Wij willen bijdragen aan

€ 300 per sportjaar. Dit bedrag is inclusief attributen (van maximaal € 80).

een inclusieve samenleving,

Contributie betalen we rechtstreeks aan de sportclub. Voor attributen

waarbij sport voor iedereen

krijgen ouders een waardebon om sportspullen te kunnen kopen bij

mogelijk is, ongeacht

winkels waar het Jeugdfonds Sport Amsterdam mee samenwerkt.

sociale status of culturele

Voor diplomazwemmen worden vaste bedragen vergoed.

achtergrond.
Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend door een intermediair.
Deze persoon is professioneel betrokken bij de opvoeding, begeleiding
of scholing van het kind/gezin. Denk hierbij aan de (gym)leerkracht,
ouder- en kind adviseur, combinatiefunctionaris, jeugdhulpverlener of
maatschappelijk werker. Ouders kunnen ook zelf online een aanvraag
indienen die door de intermediairs van Stichting Samen Is Niet Alleen
(SINA) wordt doorgezet naar het fonds.
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FINANCIEEL OVERZICHT
Het Jeugdfonds Sport Amsterdam ondersteunt kinderen financieel om mee te doen aan sport en om het Zwem-ABC
te halen. Wij kunnen hierbij rekenen op gemeentelijke subsidie en armoedemiddelen van de Rijksoverheid. Daarnaast
ontvangen wij waardevolle bijdragen van stichtingen, het bedrijfsleven en via (sportieve) acties.

2 , 4 0 miljoen
Totale toekenning aan sportcontributie, sportattributen en diplomazwemmen.

275

euro
Gemiddeld toegekend bedrag
per sportaanvraag.

Het Jeugdfonds Sport Amsterdam betaalt vaste bedragen voor een zwemdiploma met diplomagarantie.

A- d i p l o m a : 59 0 E U R O
B - o f C - d i p l o m a : 1 70 E U R O

12%
ove r
head
Behandeling van aanvragen,
telefonische helpdesk en
bureaucoördinatie.

1 5%

van de middelen is afkomstig
van niet-gemeentelijk subsidie,
donaties en acties.

8 5%
van de bestedingen is
afkomstig van gemeentelijke subsidie.
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GEK OP HOCKEY
Amsterdam Dynamics is in 2020 opgericht en de eerste
hockeyclub in het stadsdeel Zuidoost. Dit is een van de
stadsdelen die in Amsterdam laag scoort op het gebied
van sportparticipatie en jeugdgezondheid. Het is de
tweede club, naast Noorderlicht, die de hockeybond
en de Hockey Foundation in de hoofdstad hebben
opgericht om meer kinderen aan het sporten te krijgen.

O

Omar is één van hen.

Omar is 11 jaar en de jongste uit een gezin van acht
zussen en een broer. Sinds twee jaar hockeyt hij bij

Omar de Jong

Amsterdam Dynamics waar inmiddels 39 kinderen actief
zijn. Drie jaar geleden kwam Omar als eerste en enige
uit zijn familie in aanraking met hockey. Ondanks dat
zijn verwachtingen niet hoog waren, vond hij het al snel
superleuk en inmiddels kan hij met zekerheid zeggen dat

Tijdens de training en de
wedstrijd kan ik al mijn
energie er uit gooien’

hockey echt zijn favoriete sport is. Het leukste van hockey
is dat het heel uitdagend is. Volgens Omar is het hard
oefenen om beter te worden, maar dat vindt hij juist leuk.
Twee keer in de week trainen de jongens en meisjes uit

van de club) en Meester Ab (Abderrahmane Khier,

zijn team samen om vervolgens op zaterdag een echte

Buurtsportcoach). Omar is heel blij met hun hulp. Ook

wedstrijd te spelen tegen een club uit de omgeving.

is hij heel blij met het tenue waarin ze spelen. Ze krijgen
zelfs complimenten van hun tegenstanders. Trots vertelt

Gedurende de lockdowns heeft hij het hockeyen heel

hij dat iemand van IJburg een keer zei dat ze er ‘ruw’

erg gemist. Omar: “Tijdens de training en de wedstrijd

uitzagen!

kan ik al mijn energie eruit gooien en dat kon in de
coronatijd ineens niet meer. Ik werd hier heel moe en

Thuis kijkt Omar veel YouTube filmpjes om nieuwe tricks

onrustig van. Gelukkig is alles weer gewoon en is de

te leren. Meestal doet hij schaduwoefeningen zonder bal

competitie weer gestart.”

en soms oefent hij voorzichtig een Rondje om de Wereld

Zijn team wordt gecoacht door Maartje Scheepstra

mét bal. Omar blijft veel trainen om nóg beter te worden

(oud hockey International en één van de oprichters

en hoopt later een goede hockeyer te worden.
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SPORT
400

54% van alle aanvragen voor sport wordt gedaan door

391

300

kinderen t/m 11 jaar (basisschool).
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46% van alle aanvragen voor sport wordt gedaan door
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kinderen van 12 jaar en ouder.
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groeiend aandeel van aanvragen voor meiden niet door.
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hiermee zet de trend van de afgelopen jaren van een
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VERDELING JONGENS &
MEISJES EN LEEFTIJD
DIPLOMAZWEMMEN
ingediend door kinderen die op de basisschool zitten,
95% van de aanvragen wordt gedaan door kinderen t/m
11 jaar. Het aandeel aanvragen voor jongens en meisjes
is de laatste jaren stabiel en ligt voor allebei rond de 50%.
Van de 2777 aanvragen voor diplomazwemmen is 57%
voor een A-diploma, 26% voor een B-diploma en 17%
voor een C-diploma.

275

»

Aanvragen voor diplomazwemmen worden voornamelijk
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Een zwemdiploma is in onze hoofdstad voor kinderen van groot belang. Allereerst voor ieders veiligheid, want het water
is altijd dichtbij. Maar nog belangrijker: een zwemdiploma is een voorwaarde voor een leven lang plezier met vriendjes in
en om het water. Helaas zijn er veel ouders die de dure zwemlessen van hun kinderen niet kunnen betalen. Om kinderen
gelijke kansen te bieden, biedt het Jeugdfonds Sport Amsterdam een vaste zwemvergoeding aan met diplomagarantie.

W

Waar ons fonds in 2019 voor 3904 kinderen een
zwemvergoeding goedkeurde, deden we dit in 2021
‘slechts’ voor 2777 kinderen. Deze sterke daling
is grotendeels te wijten aan de afgelopen twee

ZWEMMEN IN
CORONAJAAR II

coronajaren. Bij ouders ontstond er veel verwarring
over de steeds wisselende coronaprotocollen, de
lange sluitingen van zwembaden, coronagevallen
en quarantaineplicht in de familie en angst om het
zwembad te betreden. De laatste twee maanden van
het jaar was de nieuwe coronaregel, het scannen van de
verplichte coronapas, ook soms een reden om hun kind
niet meer naar zwemles te brengen.
Voor de 30 zwemaanbieders waarmee we samenwerken
in de stad, was het coronajaar ook een enorme
uitdaging. Communicatie rondom nieuwe protocollen,
uitvallend personeel vanwege ziekte, een avondklok
waardoor zwemlessen na 17.00 uur moesten worden
geannuleerd, het informeren van gestreste ouders en
zwemgroepen met veel uitval, deed hen verlangen naar
de jaren voordat de pandemie uitbrak. Wij ontvingen ook
veel persoonlijke verhalen van ouders die ons vertelden

Ons fonds kan niets dan lof uitspreken voor de enorme

dat de coronapandemie mentaal zwaar was voor hun

creativiteit en inzet die we zowel bij ouders, kinderen als bij

kind. Bewegen is een belangrijke uitlaatklep voor

zwemaanbieders hebben gezien. In deze moeilijke tijden leek

kinderen en die was er niet meer voor de kinderen die

de stad zich toch te verenigen met altijd het belang van het

het juist nu hard nodig hadden.

kind voorop.
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ZWEMLES VOOR
BIJZONDERE KINDEREN
Bij het Jeugdfonds Sport vinden we dat ieder kind in
Amsterdam en Weesp zwemles moet kunnen volgen.
Met het vergoeden van een vaste zwemvergoeding voor
een A, B en C-diploma dacht ons fonds de financiële
barrière voor de meeste ouders te hebben weggehaald.
Toch werden we het afgelopen jaar steeds vaker gebeld
door ouders die met hun handen in het haar zaten.
Waar was er in Amsterdam geschikt en betaalbaar
zwemaanbod voor hun kind te vinden?
Uit deze gesprekken bleek het te gaan om ouders van
kinderen met een beperking, waaronder bijvoorbeeld
motorische beperkingen, autismespectrumstoornissen,
cerebrale parese of gedragsproblemen. Deze kinderen
leren en ontwikkelen anders dan een gemiddeld kind
en hebben meestal last van een snelle overprikkeling,
angst en moeite bij het verwerken van informatie en
het aanleren van de zwemslagen. Bij de zoektocht naar
passende zwemles liepen ouders aan tegen een zeer

Zwemschool Klein geeft gepassioneerd zwemles
gericht op individuele mogelijkheden van kinderen.

beperkt aanbod van aangepaste zwemles in Amsterdam,
hoge kosten en lange wachtlijsten.

toezegging van de Rijkssubsidie ‘Alle kinderen doen mee’
heeft ons fonds in 2021 tijdelijk een hogere bijdrage voor

Vanuit de jarenlange vergoeding van zwemles binnen

zwemles voor kinderen met een beperking kunnen uitgeven.

ons fonds weten we hoe belangrijk zwemveiligheid,

Samenwerkende zwemaanbieders hebben op verzoek vanuit

zwemplezier en het gevoel van vrijheid in het water

hun maatschappelijke betrokkenheid hier direct op ingespeeld

is voor kinderen. Vanwege de kleine lesgroepen en

door deze speciale zwemlessen in hun aanbod op te nemen.

gespecialiseerde zweminstructeurs wegen de kosten

De aanvragen kwamen met alleen mond-op-mond reclame

voor dit speciale zwemaanbod voor families met beperkte

vliegensvlug op gang. Veel kinderen die lang uitkeken naar

financiële middelen extra zwaar. Mede dankzij een snelle

zwemles kunnen nu eindelijk ook naar zwemles op maat.
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AMBASSADEURS IN ACTIE VOOR HET JFSA
In 2021 hebben vier jonge sporters besloten hun naam te verbinden aan ons fonds. Waarom is de kans om te sporten
hen wel gegund, maar is dit niet mogelijk voor alle kinderen in Nederland? Onbegrijpelijk en onacceptabel; een goede
motivatie om zich voor ons fonds in te zetten. Met trots presenteren wij onze ambassadeurs:

Ella Grapperhaus is kickbokser en heeft verschillende

Wereld, Europees én Nederlands hockeykampioen Caspar

titels behaald, waaronder de wereldtitel van Enfusion.

van Dijk speelt sinds 2019 bij topclub Bloemendaal. “Samen

“Sport kan je als kind heel veel brengen. Ik ben verliefd

sporten is super belangrijk voor je fysieke én sociale ontwikkeling.

op kickboksen en ik laat graag andere mensen de

Helaas heeft niet ieder kind de mogelijkheden die ik vroeger

geweldige kanten van deze sport zien. Dit is dan ook

wel had. Ik wil kinderen graag de kans geven om zich via sport

mijn motivatie om ambassadeur te worden bij JFSA.”

te ontwikkelen. Daarom zet ik me in voor JFSA.”

Freerunner Màxim van Schijndel wil in zijn rol als

Hockeykampioen Tom Hiebendaal is samen met teamgenoot

ambassadeur meer kinderen inspireren om te bewegen.

Caspar ambassadeur geworden van ons fonds. “Sporten is

“Sporten is een groot onderdeel van mijn jeugd geweest.

één van de belangrijkste bezigheden voor een kind. Elk kind

Ik vind het belangrijk dat ieder kind kan sporten en

heeft recht om te kunnen sporten en dat is voor mij de voor-

dezelfde kansen krijgt.”

naamste reden om mij in te zetten voor het JFSA.”

IN GESPREK MET INTERMEDIAIR BRAM OLTHOF
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De Kinderopvangtoeslagaffaire heeft tussen 2008 en 2019 meer dan 4400 Amsterdammers hard geraakt. Deze ouders
zouden onterecht kinderopvangtoeslag hebben ontvangen voor hun kinderen en werden onterecht aangewezen als
fraudeur. Gedupeerde ouders moesten plotseling tot 5 jaar terug alle kinderopvangtoeslag terugbetalen en raakten
hierdoor in de schulden. Veel van hen kregen te maken met grootschalige ontwrichting van hun leven door bijvoorbeeld

I

verlies van baan of huis, uithuisplaatsing van kinderen of psychische problemen.
In elk stadsdeel in Amsterdam werkt nu een eigen

en wat er nodig is om hun leven weer zo goed mogelijk op de

specialistenteam om het leven van deze mensen zoveel

rit te krijgen. De tijd terugdraaien voor families kan niet, maar

mogelijk te herstellen naar hun leven vóór de affaire.

Bram probeert mensen zo goed mogelijk te ondersteunen en

Intermediair van het Jeugdfonds Sport Amsterdam Bram

hen te voorzien van alles wat voor de affaire bij hun normale

Olthof maakt sinds september 2021 onderdeel uit van het

leven hoorde.

specialistenteam in Nieuw-West en gaat in gesprek met
gedupeerde gezinnen over wat zij hebben meegemaakt

Een sport- of zwemvergoeding via het JFSA kan uitkomst
bieden voor kinderen van de getroffen families. Bram vertelt

Als je moeite hebt om je
boodschappen te betalen,
dan is sport of zwemles van
je kind geen prioriteit’

over één van zijn eerste zaken: “Een vader vertelde dat hij
zich erg schuldig voelde door alles wat hij zijn kinderen niet
kon bieden als gevolg van stress en geldgebrek. Zijn zoon
wilde altijd heel graag voetballen maar daar was simpelweg
geen geld voor. Als je nauwelijks rondkomt en moeite hebt om
boodschappen te betalen, dan is sport of zwemles van je kind
even geen prioriteit.” Middels een vergoeding via JFSA heeft

Bram Olthof
Buurtteam Amsterdam Nieuw-West

Bram deze lang gekoesterde wens van de familie in vervulling
kunnen laten gaan.
Bram heeft inmiddels veel meer kinderen van getroffen
families geholpen om te kunnen sporten. Wij zijn trots op deze
samenwerking en hopen alle kinderen van gedupeerde ouders
van de toeslagenaffaire in Amsterdam weer met een glimlach
mee te zien doen op het sportveld.
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DE SPORTEN DIE KINDEREN VIA HET JEUGDFONDS SPORT
AMSTERDAM BEOEFENEN
Kinderen kunnen zelf kiezen welke sport ze graag beoefenen. Natuurlijk vaak voetbal, maar er is een breed scala aan minder
bekende of minder populaire activiteiten waar een sportaanvraag voor wordt gedaan. Denk aan activiteiten als cheerleading,
schermen, schaken, cricket, wielrennen of wandklimmen, opgenomen als ‘overige’ sport.
De coronamaatregelen hebben de afgelopen twee jaar enorme invloed gehad op sporten die binnen worden beoefend.
Dit aanbod werd sterk beperkt door de maatregelen en dat maakt het lastig jeugdleden te behouden. Dit is terug te zien in
een sterke daling van het aantal aanvragen voor vecht- en verdedigingssporten en turnen.

aanvragen per sportcluster
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WAAR
BEREIKEN
WE DE
KINDEREN?

Aantal aanvragen

Door lokale samenwerking
met onder meer de
afdeling sportstimulering
van elk stadsdeel,
proberen we zoveel
mogelijk kinderen te
bereiken. In de wijken
waar relatief veel kinderen
opgroeien in een
minimagezin wordt het
hoogst aantal aanvragen
gedaan. Tegelijkertijd zijn
daar potentieel nog veel
kinderen en jongeren
te bereiken.

diplomazwemmen
sport
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TAEKWON DO GEEFT ORDE IN HET KOPPIE
Discipline en respect, voor elkaar en voor je eigen lichaam. Het zijn kernwaarden die kinderen meekrijgen in de Dojang
(trainingsruimte) van Stichting Koryo. ‘In het gareel’ lopen hoort bij Taekwon Do, Kuk Sool Won, Haidong Gumbo, de
Koreaanse krijgskunsten waar Koryo lessen voor aanbiedt. Maar bovenal blijkt Koryo een warm nest waar een sterk

K

familiegevoel heerst.
Koryo is al vanaf 1978 in Amsterdam actief. Sinds 1990

van verschillende leeftijden. Oud leert van jong en andersom.

in Zuidoost, en vanaf 2002 met een eigen Dojang,

Elkaar tegenkomen, nieuwe mensen ontmoeten, die rol spelen

gelegen tussen een Cruyffveldje en een cluster van

wij ook in de wijk. Er heerst hier echt een familiegevoel.”

drie basisscholen. Ingrid Sangkala en master Robbin

Robbin vult aan: “we zien hier verschillende generaties

Sidney Baly zijn van meet af aan drijvende kracht. Ingrid

voorbijkomen; dan meldt plotseling een kind van een oud-

vertelt wat Koryo typeert: “Jongens en meisjes trainen

leerling zich. De meeste jongens en meiden blijven echt lang

hier gemengd en groepen bestaan vaak uit kinderen

hangen, dat schept een band en geeft veel voldoening.”
In de Dojang zijn inmiddels zo’n 20 kinderen bezig. Trainer
Jozef ontfermt zich over de kleinsten, hummeltjes van vijf. Het
oudere deel van de groep krijgt opdrachten van Robbin. De
instructies worden nauwgezet opgevolgd; geconcentreerde
blikken en kreten om hun fysieke oefening kracht bij te
zetten. Ingrid licht toe: “We sparren maar heel af en toe, de
nadruk ligt in de trainingen op techniek en mindset. Het draait
echt om focus op een gezond lijf en een gezonde geest. We
zien hier meiden opbloeien die als bang vogeltje zijn binnen
gekomen. Onze training levert ze veel kracht en weerbaarheid
op.”
Na de training vertrekken alle kinderen op aangeven van
Jozef beurtelings naar de kleedkamer. Op de drempel van
de Dojang sluit klein en groot af met een eerbiedige groet.
Robbin: “Taekwon Do en de gebruiken die daarbij horen geven
orde in het koppie bij veel kinderen. Daar hebben ze nu iets
aan maar ook later in hun rol in de maatschappij.”
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KIDS RUN
TIJDENS DE
AMSTERDAM
MARATHON

De aanloop naar de Amsterdam Marathon was vanwege corona ook dit jaar weer spannend.
Tot het laatste moment moesten lopers uit binnen- en buitenland er rekening mee houden dat
alles afgeblazen kon worden. Maar niets was minder waar. Eén van de grootste marathons in
Europa kon dit jaar gewoon doorgaan. Dat was ook goed nieuws voor alle kinderen die zich
hadden ingeschreven voor de Kids Run bij het Olympisch Stadion of voor één van de Mini
Marathons in de stad.
Het is zondag 17 oktober, een zonnige maar koude ochtend. Ondanks het vroege tijdstip zijn er
al flink veel kinderen met hun ouders aanwezig bij de Borcht en er hangt er een goede vibe op
het veldje bij de Riekermolen. Na een gezamenlijke warming-up beweegt iedereen zich naar de
start. Er klinkt een hartstochtelijk gejuich van ouders wanneer de kinderen starten en we zien
vooral trotse gezichten bij de finish. Deze aftrap belooft wat voor de rest van de dag, want dit is
nog maar één van de vier plekken waar honderden Amsterdammertjes vandaag een stukje van
het parcours afleggen. Na hun eigen run, blijven veel kinderen wachten om de Groten der Aarde
binnen de marathonelite voorbij te zien zoeven. Ook op de andere locaties zien we later die
dag veel blije gezichten na het volbrengen van hun loopje. Na de finish houdt het feest voor de
kinderen niet op: opzwepende beats schallen uit de boxen, springkussens staan klaar, er wordt
geschminkt en gedanst en er worden prijzen uitgedeeld.
De samenwerking met Le Champion verbindt onze missie om zoveel mogelijk mensen in
beweging te brengen: samen Amsterdamse kinderen letterlijk en figuurlijk in beweging zetten.
Naast het plezier dat deze succesvolle editie heeft gebracht, is er ook nog een prachtig bedrag
van €2500,- opgehaald. Daar willen we alle kinderen, de betrokken organisaties en Le Champion
enorm voor bedanken. Met deze sportieve prestatie kunnen we via ons fonds ook weer andere
kinderen de mogelijkheid bieden om te sporten.

Foto: Spark &
TCS Amsterdam Marathon
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IN ACTIE VOOR SPORTKANSEN
Het JFSA wordt vaak blij verrast met mooie acties waarmee organisaties hun betrokkenheid uitdragen en geld
ophalen om Amsterdamse kinderen een kans te geven op
sport en diplomazwemmen. Een greep uit acties in 2021:
“Vanuit Pantar geven wij elk jaar onze medewerkers de
kans om hun kerstpakket te doneren. Het geld dat we
hiermee ophalen gaat naar een goed doel. Dit jaar stond
bij ons in het teken van bewegen. Juist vanwege corona

De vloer van de Amsterdamse wielerbaan, het Velodrome, is

en de lockdowns die we hebben gehad. Sporten is goed

vernieuwd. Wat te doen met de oude planken? De gemeente

voor de fysieke en mentale gezondheid. De missie van

gaf de vloer uit aan liefhebbers en verkocht honderden

Pantar is bovendien verwant aan die van het Jeugdfonds

speciaal ontworpen herinneringsplankjes. Het opgehaalde

Sport, mensen een plek geven in de maatschappij.

bedrag van € 8.751,- is genoeg om 30 kinderen een jaar lang

Daarom doneren we het geld dat we hebben opgehaald

te laten sporten.

graag aan sport- en zwemkansen voor Amsterdamse
kinderen”
Op de St. Jozefschool werd tijdens de Koningsspelen een
sponsorloop georganiseerd. Kinderen kwamen letterlijk en
Studenten van het Amsterdam University College

figuurlijk in actie en haalden ruim € 5.000,- op om hiermee

renden rondjes op de atletiekbaan van AV’23 en

andere kinderen een sportkans te geven, hoe mooi is dat!

haalden hiermee meer dan € 1.000,- op!
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DE AMSTERDAMSE SPELEN
Een stralende ochtend in september: meer dan 1000
kinderen stuiven breed glimlachend de tribunes van
het Olympisch Stadion op. Naar deze sportdag hebben
de kinderen lang uitgekeken. Na een opening met een
indrukwekkende show van freerunners met salto’s en
schroefsprongen barst een bevrijd gejuich los op de
tribunes. Na het ontsteken van het Olympisch vuur
staan de kinderen te trappelen om zelf de hele dag te

H
bewegen.

Atletiek in het stadion vond ik
het leukst en het verspringen
in een zandbak was vet, veel
leuker dan in een gymzaal!’

Het is de aftrap van de jaarlijkse editie van de
Amsterdamse Spelen voor basisscholieren in en rond
het Olympisch Stadion georganiseerd door onze trouwe
partner Combiwel. Drie dagen lang zijn scholen uit
kwetsbare wijken uitgenodigd deel te nemen aan talrijke
sportactiviteiten zoals BMX, skateboarden, freerunning,
3x3basketbal, straathockey, atletiek, dans en nog veel
meer. Kinderen komen in aanraking met nieuwe sporten
en merken hoe fijn het is om met elkaar te bewegen.
Om de impact van deze unieke sportdagen te vergroten
wordt voorafgaand les gegeven op scholen met
inspirerende filmpjes van bekende sporters, informatie
over gezond en sportief leven en de mogelijkheden om

De opening in het Olympisch
Stadion was zo cool met
zoveel scholen tegelijk, er
werd hard geschreeuwd en
gejuicht toen de freerunners
hun skills lieten zien!’
Het dansen op het podium
zag er tof uit, zelfs meesters
en juffen stonden mee te
dansen!’

via ons fonds na de Amsterdamse Spelen door te gaan
met sport. Deze sportdag zou zomaar bij kinderen een
zaadje kunnen planten voor een leven lang sporten.
Na afloop ontvingen we deze enthousiaste reacties van
de kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de Dapperschool in
Amsterdam-Oost:

Ik vond basketbal op het plein
het leukste om te doen, alle
kinderen kregen een basketbal, dat waren wel ongeveer
50 of 60 ballen tegelijk die
stuiterden.’
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HET TEAM
VAN HET
JEUGDFONDS
SPORT
AMSTERDAM

PI M STO R M

A N N ETTE VA N D ER POEL

A RN OUD TA MIN IAU

Vo o rzit t e r

Intermediairs

Penningmeester

PELAGI A DE W I L D

JA A P VAN D E LIN D E

CH RISTEL K A RSTEN

Fo n d se nwe rvin g

PR & Communic a tie

Penningmeester

Het Jeugdfonds Sport
Amsterdam wordt bemand
door de coördinatoren Kim
Stoutenbeek, Hannah Tans
en Levi Heimans en bestuurd
door zes actieve en
betrokken bestuursleden.

H AN N A H TA NS
LEVI H EIMA NS
K IM STOU TE NB E E K
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SAMENWERKEN IS
KRACHT

Het Jeugdfonds Sport Amsterdam bestaat uit een klein, maar gepassioneerd team waarmee
we alle 30.000 Amsterdamse kinderen in armoede willen bereiken en enthousiasmeren om in
beweging te komen. We doen dit niet alleen, maar werken zoveel mogelijk samen met andere
maatschappelijke organisaties in de stad, met betrokken intermediairs, met meer dan 450
sportaanbieders, met de gemeente, met onderwijs en met het bedrijfsleven. Wij geloven in
samenwerking, verhalen uitwisselen, ervaringen delen en krachten bundelen om samen onze
doelgroep in de stad te vinden en zo goed mogelijk op hun behoeften in te spelen.
Zo hadden we in 2021 een bijzondere ontmoeting met de Flow Traders Foundation die dezelfde
missie als wij deelt: het bestrijden van armoede en mensen hulp bieden met het oog op hun
welzijn. We gloeiden dan ook van trots bij de toezegging voor een driejarige samenwerking.
Dankzij hun financiële steun kunnen we nog meer kinderen in beweging brengen.
Samen bijdragen aan de ontwikkeling van nog meer kinderen op fysiek, emotioneel, mentaal
en sociaal vlak. Mooier kan eigenlijk niet. Of toch wel? Dat de enthousiaste medewerkers
van de Flow Traders Foundation ook nog een vakantiedag opnamen om de meer dan 1000
basisscholieren bij de Amsterdamse Spelen enthousiast te begeleiden, was de kers op de taart.
We kijken uit naar de komende drie jaar en danken de Flow Traders Foundation voor deze
waardevolle samenwerking.

SAMENWERKENDE PARTNERS, SPONSOREN & DONATEURS
A L L E A M S T E R D A M S E I N T E R M E D I A I R S E N S P O R TA A N B I E D E R S + I M C G O E D E D O E L +
A M S T E R D A M U N I V E R S I T Y C O L L E G E + A R M O E D E F O N D S + P A N TA R + COOL FOUNDATION
ABN AMRO MEESPIERSON + COMBIWEL SPORT + DYNAMO SPORT + GEMEENTE
A M S T E R D A M + H O G E S C H O O L VA N A M S T E R D A M + J E U G D F O N D S S P O R T E N C U LT U U R
N E D E R L A N D + JONGERENC U LT U U R F O N D S A M S T E R D A M + S I N A + L E C H A M P I O N +
M AV E R I C K A D V O C AT E N + M U G M A G A Z I N E + H O G E S C H O O L V A N A M S T E R D A M +
NESCIOLOOP AV’23 + NL CARES + PARTICULIERE DONATEURS +
ROC SPORT EN BEWEGEN + STICHTING GEREFORMEERD OF BURGERW E E S H U I S + S T I C H T I N G WEESH U I S D O O P S G E Z I N D E N +
S T I C H T I N G Z O N N I G E J E U G D + STUDIEZALEN + S A M & +
T C S AMSTER DA M M A R AT H O N + B U R O A M S T E R D A M + B I S N E Z
TEAM SPORTSERVICE AMSTERDAM + TEAM SPORTSERVICE
P R O V I N C I E U T R E C H T + TOPSPORT AMSTERDAM + VA N L A N S C H O T
K E M P E N F O U N D AT I O N + L E E RG E L D AMSTERDAM + B O E R E N V O O R
B U R E N + V E L O D R O M E A M S T E R D A M + S T. J O Z E F S C H O O L AMSTERDAM
H U L P N A O N D E R Z O E K + F L O W T R A D E R S F O U N D AT I O N + G V B +
H E T R . C M A A G D E N H U I S + P O L I T I E A M S T E R D A M + AMBASSADEURS:
C A S PA R VA N D I J K + M A X I M VA N S C H I J N D E L + T I M V E L D T +
ELLA GRAPPERHAUS + TOM HIEBENDAAL +
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