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OOok ons jaar 2020 werd bepaald door corona. De maat- 

schappij op z’n kop. Jongeren die niet meer konden 

sporten, rampzalig voor hun ontwikkeling en plezier. Wij 

merkten dat uiteraard ook in het aantal aanvragen, dat 

voor het eerst sinds jaren achterbleef bij de verwachtingen.

Onze professionals Kim, Levi en Hannah werkten vanuit 

huis en ondersteunden de intermediairs, de sportaan- 

bieders en alle partners met wie wij samenwerken.  

Ingewikkeld, maar hun flexibele inzet was bewonderens- 

waardig.

De gemeente was alleen digitaal bereikbaar, maar 

ook langs deze weg bleef het mogelijk de jeugdsport 

van financieel minder bedeelde kinderen te steunen. 

De gemeente Amsterdam stelt al jaren veel middelen 

beschikbaar om alle kinderen te laten sporten. Een 

goede inzet. Het jaar 2021 is alweer gevorderd, het 

coronavirus zal de sport ook dit jaar op een nare manier 

beïnvloeden. Maar het aantal creatieve oplossingen groeit, we 

zijn niet voor een gat te vangen. Voor het JFSA verandert ook 

veel. Hannah Tans is ons team komen versterken. Het bestuur 

neemt afscheid van Joris Oldewelt en Diederik Nelissen, die 

de maximale zittingsduur hebben bereikt. Een aderlating, die 

we ook gebruiken om het bestuur naar 5 personen terug te 

brengen. Dit is ook mijn laatste voorwoord. Op 1 januari 2022 

neemt Annette van der Poel het voorzitterschap van mij over. 

We hebben een goede en sterke omgeving waarin we ons 

werk doen, maar eerst de kinderen weer laten sporten. Dat is 

de grote uitdaging.

Het Jeugdfonds Sport Amsterdam is van mening dat alle 

kinderen meetellen. Dat gaat hand in hand met het goed 

luisteren naar onze doelgroep, over het durven loslaten van 

het idee dat wij zelf al alle antwoorden hebben. Ik ben dan 

ook vereerd om dit jaar een voorwoord samen met de kinder-

burgemeester van Amsterdam te mogen delen.

Pim Storm - voorzitter Jeugdfonds Sport Amsterdam
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Als kinderburgemeester van Amsterdam heb ik dit jaar 

samen met de Kinderraad twee onderwerpen uitgekozen 

die belangrijk zijn voor kinderen in Amsterdam.  

Het eerste is gericht op het tegengaan van discriminatie 

en (cyber)pesten, waardoor kinderen in de stad zich 

buitengesloten en eenzaam voelen. Het tweede 

onderwerp is dat alle kinderen mee moeten kunnen 

doen aan sportieve en creatieve activiteiten. Door 

sporten voel je je beter, vaak kun je er vrienden maken 

en ook je prestaties op school verbeteren. In Amsterdam 

wonen meer dan 30.000 kinderen waarvan ouders weinig 

geld hebben. In 2020 werden er 8000 aanvragen van 

kinderen bij het fonds goedgekeurd. Dat is mooi, maar veel 

te weinig. Soms kan het schaamte zijn dat mensen geen 

gebruik van het fonds maken, maar soms weten ze ook 

niet dat het bestaat. Graag wil ik samen met de Kinderraad 

helpen om het fonds meer naamsbekendheid te geven.  

We gaan bijvoorbeeld een promotiefilmpje opnemen, social 

media posts maken, flyers verspreiden en er op school over 

praten.

Zelf heb ik aan karate gedaan en volg ik momenteel 

een speciaal fitnessprogramma voor kinderen. Maar de 

mogelijkheid om te kunnen sporten is dus niet voor 

iedereen weggelegd. Onlangs kon op het feestje van mijn 

jongere broer in het Rembrandtpark in Amsterdam, één 

vriendje niet meedoen aan de wateractiviteiten. Hij bleek 

geen zwemdiploma te hebben en dat was heel jammer 

voor hem. 

Ik sluit af met een oproep aan alle Amsterdammers die iets 

minder geld hebben: voor sporten en diplomazwemmen kun 

je aankloppen bij het Jeugdfonds Sport Amsterdam. Zo 

streven we samen één doel na: alle kinderen moeten kunnen 

meedoen in de stad.

Dominic - Kinderburgemeester van Amsterdam

Alle kinderen moeten  
kunnen meedoen in de stad’



CORONA BELEMMERT GROEI IN 2020 

Sport Zwemles

Aantal goedgekeurde aanvragen voor sport en  
diplomazwemmen in 2020

Toename van aanvragen stokt door corona

Mond-tot-mondreclame onder ouders, een grote groep actieve intermediairs en betrokken sportclubs zorgen voor steeds 

meer bekendheid van het Jeugdfonds Sport Amsterdam. 

Dat zien wij terug in onze cijfers; het aantal aanvragen bij ons fonds groeide de laatste jaren gestaag. Helaas beperkten in 

2020 de coronamaatregelen de sportdeelname van kinderen en zagen we voor het eerste sinds jaren een daling van het 

aantal aanvragen. In 2020 zijn er 5291 aanvragen goedgekeurd voor sport (5% daling tov 2019) en 2675 aanvragen voor 

diplomazwemmen (31% daling tov 2019).

30.000 1:5
MEER DAN 30.000 KINDEREN GROEIEN OP IN ARMOEDE

DAT IS IN AMSTERDAM 1 OP DE 5 KINDEREN

30.000    1:5
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Sluiting van sport- en zwemaanbieders

In maart en april sloten sportclubs noodgedwongen de deuren en waren de sportvelden 

leeg. Dat in de zomer veel sportactiviteiten wél door konden gaan was een verademing 

voor kinderen en aan het begin van het nieuwe schooljaar zagen wij de aanmeldingen fors 

toenemen. Helaas werden strengere maatregelen in de herfst weer ingevoerd en ging de 

binnensport ‘op slot’, met een terugloop van sportdeelname als gevolg.

Zwemaanbieders deden hun best om met coronaprotocollen kinderen veilig door te laten 

zwemmen. Het mocht niet baten en er volgden verschillende periodes van verplichte sluiting.  

De achterstand die kinderen hierdoor oplopen is problematisch. Ze halen hun diploma niet en 

de doorstroom bij het zwemaanbod stagneert. Dit is terug te zien in de drastische daling van 

het aantal aanvragen voor diplomazwemmen. Wat nu ontstaat is een stuwmeer van kinderen 

die staan te popelen om met zwemmen te beginnen.

Uitdaging voor intermediairs

Ook het persoonlijke contact tussen intermediairs en ouders werd bemoeilijkt, zelfs een 

spontaan gesprekje met de juf was er niet meer bij. De belangrijke persoonlijke rol die 

intermediairs vervullen, wordt daarmee steeds uitdagender. En dat terwijl het oppikken van 

signalen bij gezinnen en het informeren over voorzieningen juist nu zeer belangrijk is. De 

huidige coronacrisis onderstreept niet alleen het belang van sport voor fysieke en mentale 

gezondheid, maar ook van sociale aansluiting. 

Het fonds zag een stijging in het aantal aanvragen van nieuwe gezinnen die door de corona- 

maatregelen hun baan verloren en in de armoede terecht kwamen. De kinderen van deze  

families zullen we de komende jaren ook met het Jeugdfonds Sport proberen te bereiken.

De coronapandemie stelt de veerkracht van gezinnen, de inzet van intermediairs en de 

mogelijkheden van sport- en zwemaanbieders zwaar op de proef. In 2021 zullen de effecten 

van de medische, economische en sociale crisis nog volop zichtbaar zijn. Jeugdfonds 

Sport Amsterdam zet alles op alles om dit jaar samen met intermediairs en het sport- en 

zwemaanbod toch zoveel mogelijk kinderen een kans te geven om te sporten en een 

zwemdiploma te behalen. 
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Je kind wil sporten, daar ben je als 

ouder trots op. Maar wat als er net 

niet genoeg geld is om de contributie 

te betalen? Dan kan het Jeugdfonds 

Sport Amsterdam (JFSA) meebetalen. 

JFSA biedt Amsterdamse kinderen 

van 2 t/m 17 jaar uit gezinnen 

waar onvoldoende geld is de kans 

om structureel te sporten en hun 

zwemdiploma (A, B, C) te behalen.

Wij geloven in de kracht van 

sport. Het geeft plezier maar is 

bovendien een middel voor 

fysieke, mentale en sociale 

ontwikkeling.  

Wij willen bijdragen aan 

een inclusieve samenleving, 

waarbij sport voor iedereen 

mogelijk is, ongeacht 

sociale status of culturele 

achtergrond.
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SPELREGELSDIT DOEN WE 
We willen zoveel mogelijk kinderen helpen om te kunnen sporten.

Daarvoor hebben we natuurlijk wel duidelijke regels.

 

We helpen de ouders van Amsterdamse kinderen, van 2 tot en met 17 

jaar, die hun lage inkomen kunnen aantonen. Dat kan op basis van een 

stadspas, uitgegeven door de gemeente. Indien het gezin geen stadspas 

bezit, is een motivatie van de aanvraag verplicht, waarin bijvoorbeeld 

wordt aangetoond dat het gezin:

   minder dan 120% van het minimumloon verdient, óf

   met schuldsanering te maken heeft, óf

   een illegale status heeft; vluchteling of asielzoeker is, óf

   anderszins niet in staat is om de sport te betalen.

De bijdrage van het Jeugdfonds Sport Amsterdam bedraagt maximaal  

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

Contributie betalen we rechtstreeks aan de sportclub. Voor attributen 

krijgen ouders een waardebon om sportspullen te kunnen kopen bij 

winkels waar het Jeugdfonds Sport Amsterdam mee samenwerkt. 

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 

wordt doorgezet naar het fonds.



FINANCIEEL OVERZICHT 2020
Het Jeugdfonds Sport Amsterdam ondersteunt kinderen financieel om mee te doen aan sport en om een zwem-ABC te 

halen. Wij kunnen hierbij rekenen op subsidie van de gemeente Amsterdam en armoedemiddelen van de rijksoverheid. 

Daarnaast ontvangen wij waardevolle bijdragen van stichtingen, het bedrijfsleven en via (sportieve) acties.

276 
euro

Gemiddeld toegekend bedrag  
per sportaanvraag

11%
over
head

Behandeling van aanvragen, 
telefonische helpdesk en  

bureaucoördinatie

2,54 miljoen

A-diploma: 560 EURO
B of C-diploma: 160 EURO

Totale toekenning aan sportcontributie, sportattributen en diplomazwemmen

Jeugdfonds Sport Amsterdam betaalt vaste bedragen voor een zwemdiploma met diplomagarantie

88%
van de inkomende middelen is  

afkomstig van gemeentelijke subsidie

12%
van de middelen is afkomstig van 

niet-gemeentelijk subsidie, donaties, 
sponsoren en acties
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VERLIEFD OP TURNEN
Sara Mimi is de trotste moeder van de 8-jarige Sayna. 

Samen zijn ze in 2018 uit Iran naar Nederland gevlucht. 

Ze zijn blij met hun nieuwe thuisland vanwege de 

vrijheid die Nederland hen biedt.

Het Jeugdfonds Sport Amsterdam ondersteunt kinderen 

als Sayna met de financiering van de contributie en 

hoopt van harte op die manier óók bij te dragen aan het 

realiseren van haar droom: dans- of turnlerares worden.

Sara Mimi en Sayna

Bij sporten maakt het niet uit 
waar je vandaan komt, het 
delen van een passie verenigt 
kinderen’
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DDochter Sayna mist vaak de rest van haar familie die in 

Iran woont. Via videogesprekken onderhoudt ze contact 

met hen, maar ze mist het om de ‘gewone dingen’ met 

hen te doen, zoals spelen of knuffelen. Ook was het 

lastig om vrienden in Iran achter te laten, maar door 

middel van sporten heeft ze inmiddels nieuwe vrienden 

gemaakt. Volgens haar moeder maakt het bij sporten 

niet uit waar je vandaan komt, maar verenigt sporten 

de kinderen juist door het delen van een gezamenlijke 

passie. Ook haar Iraanse accent wordt door kinderen bij 

het sporten beter geaccepteerd.

Sayna is een enthousiast en beweeglijk meisje. Ze 

staat elke dag vol energie op en door te sporten kan ze 

deze energie goed kwijt. Ze vindt dansen en zwemmen 

heerlijk, maar is vooral verliefd op turnen. Doordat ze 

van asielzoekerscentrum moest veranderen, heeft ze 

helaas niet meer de mogelijkheid om bij Turnz te trainen. 

Ze doet nu de hele dag de handstand en turnoefeningen 

zoals de split in de huiskamer. Ook is het opvallend 

dat Sayna zich na het sporten veel beter op haar 

schoolwerk kan concentreren. De huidige coronacrisis 

onderstreept het belang van bewegen voor Sayna. De 

quarantaine zonder mogelijkheid tot sporten valt haar 

soms zwaar en ze kan haar emoties moeilijker kwijt. 

Gelukkig mogen de scholen binnenkort weer open en 

daarna ook de sportclubs.
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VERDELING JONGENS &  
MEISJES EN LEEFTIJD
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Van alle sportaanvragen wordt 58% gedaan door kinderen 

t/m 11 (basisschool). 42% van alle aanvragen voor sport 

wordt gedaan door kinderen van 12 jaar en ouder. 

31% van alle aanvragen wordt gedaan door meisjes en 

hiermee stabiliseert het aandeel aanvragen voor meisjes 

t.o.v. 2019. Echter, het aandeel aanvragen voor hele jonge 

en juist oudere meisjes loopt hierop achter, dus focus op 

sportdeelname van de jongste en oudste meiden blijft nodig.  

Aanvragen voor diplomazwemmen worden voornamelijk 

ingediend door kinderen die op de basisschool zitten, 

94% van de aanvragen wordt gedaan door kinderen 

t/m 11 jaar. Het aandeel aanvragen naar geslacht is 

de laatste 3 jaar stabiel en ligt voor zowel jongens als 

meisjes rond de 50%.

DIPLOMAZWEMMEN

SPORT 



D HET HOOFD BOVEN  
WATER HOUDEN

Het Jeugdfonds Sport Amsterdam vindt het belangrijk dat alle kinderen in Amsterdam hun zwem-ABC kunnen halen.  

Voor de kinderen waarvan de ouders onvoldoende financiële middelen hebben, vergoedt het fonds de zwemlessen.  

Daarmee hopen we niet alleen bij te dragen aan veel zwemplezier, maar ook aan de zwemveiligheid. Amsterdam is  

immers een waterrijke stad en met de steeds warmere zomers, lonkt het natuurwater op veel plaatsen.
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Dit jaar moesten in maart, november en december de 

zwembaden tijdelijk dicht vanwege het coronavirus 

en werd er een beroep gedaan op de flexibiliteit 

van zwemaanbieders die coronaprotocollen moesten 

naleven, diplomamomenten moesten uitstellen, zwem-

achterstand van kinderen moesten wegwerken, minder 

zwempersoneel voor handen hadden (vanwege corona 

risicogroep) en minder inkomsten ontvingen. Na de 

eerste lockdown organiseerden zwemverenigingen 

samen met de gemeente extra zwemlessen gedurende 

de zomervakantie. Met deze extra inzet lukte het aardig 

om wachtlijsten weg te werken, maar al snel volgde de 

tweede lockdown en waren de wachtlijsten terug.

Wat precies de gevolgen van de lockdowns voor kinderen 

zijn, is nog niet te zeggen. Wel is gebleken dat de 

verschillen tussen kinderen die normaal gesproken 

sporten en kinderen die weinig bewegen nog groter is 

geworden. Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt 

dat de groep kinderen die normaal weinig beweegt, nu 

38% minder is gaan bewegen. Dat is zorgelijk, want deze 

groep is al kwetsbaar. Bij het Jeugdfonds Sport zagen 

we een enorme daling in het aantal aanvragen van deze 

kinderen. In 2019 vergoedden we voor 3904 kinderen een 

zwemdiploma, maar in 2020 zagen we een enorme daling 

en verzilverden we ‘slechts’ 2675 aanvragen.

Moona van zwemschool Zwemmaatjes uit haar zorgen: “Het 

sluiten van de baden raakt vooral de kwetsbare kinderen 

in hun ontwikkeling. Na de zomer heb ik met het team van 

Zwemmaatjes enorm mijn best gedaan om de wachtlijst weg 

te werken. In november heeft een aantal kinderen gelukkig 

af kunnen zwemmen, maar de kinderen die toen in het 

diepe water zijn gestart, zullen weer terug moeten naar het 

ondiepe bad. 

Zo’n lange onderbreking leidt tot een terugval. Je voelt je als 

zwemaanbieder machteloos, want je hebt geen idee wanneer 

de zwembaden open gaan. Ouders vertellen mij vaak dat het 

kind ongelukkig thuis zit en de zwemlessen mist. 

We hebben onlangs een foto van het team naar alle kinderen 

gestuurd met het bericht dat wij ze ook missen, maar graag 

willen we zo snel mogelijk extra zwemlessen starten om 

iedereen voor de zomervakantie aan een diploma te helpen, 

om verdrinking te voorkomen”. 



Het komend jaar zal in het teken staan van het hoofd boven het water houden. Voor de kinderen 

letterlijk, er zal flink gelest moeten worden om de achterstand weg te poetsen en een zwem-

diploma te halen. Maar het geldt ook zeker figuurlijk voor de zwemaanbieders. Het water 

staat hen financieel en mentaal aan de lippen. Het Jeugdfonds Sport zal zich hard maken om 

tijdens de huidige pandemie de kinderen financieel te blijven steunen met het volgen van de 

zwemlessen wanneer de baden open zijn. Dit geldt eveneens voor alle kinderen wiens ouders 

door de coronacrisis de zwemlessen ineens niet meer kunnen betalen. Alle kinderen hebben 

immers recht op een zwemdiploma.
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VERHALEN UIT DE STAD  
VIA INTERMEDIAIR SINA
Al enige jaren werken wij intensief samen met Stichting 

Samen is niet alleen (SINA). Deze organisatie houdt 

zich bezig met armoedebestrijding en heeft zich ontwik-

keld tot de grootste intermediair van het JFSA. In 2020 

zorgden zij voor een verzilvering van meer dan 2600 

aanvragen, die tot stand komen via hun website én via 

huisbezoeken. Door deze huisbezoeken, ruim duizend in 

2020, komt naar voren wat er zich achter de voordeur 

van gezinnen afspeelt die het financieel zwaar hebben. 

Het JFSA deelt graag deze ervaringen die recht uit het 

hart komen:

K. (11 jaar)

“Ik zit al jaren op voetbal. Door corona konden mijn 

ouders dit niet meer betalen. Via onze buurvrouw 

kwamen we via SINA het JFSA tegen. We hebben 

gelijk een aanvraag ingediend waardoor ik ook dit 

jaar weer kan voetballen met mijn vrienden. Ik had 

dat echt niet willen missen”.

A. (10 jaar)
“Ik wil heel graag mijn zwemdiploma halen omdat ik in 

mijn klas de enige ben zonder diploma. Door corona is 

nu alles dicht, maar nu kan ik toch straks op zwemles. 

Ik ga mijn best doen om voor de zomer mijn A-diploma 

te halen, zodat ik in de zomer kan zwemmen met mijn 

vriendin”. 

Familie D. (moeder van 4 zonen)  

“Ruim anderhalf jaar geleden zijn wij met het gezin in contact gekomen met SINA. Vanaf dat moment is er door SINA aan-

dachtig geluisterd en is er actie ondernomen daar waar wij het hardst hulp nodig hadden. Ook vertelden ze ons over JFSA:  

3 van mijn 4 zonen zitten nu op voetbal. Ik vind het bijzonder hoe wij in deze moeilijke coronaperiode zo warmhartig worden 

geholpen.”
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S
Het JFSA is voortdurend op zoek naar een manier om onze doelgroep te bereiken. Van de ruim 30.000 kinderen die 

in armoede leven, maakt zo’n 30% gebruik van ons fonds en samenwerking met andere Amsterdamse organisaties is 

onontbeerlijk om het bereik onder de doelgroep uit te breiden. In 2020 is ons fonds een samenwerking aangegaan met 

stichting Studiezalen. 

Studiezalen is in 2011 opgericht door Abdelhamid Idrissi 

(Amsterdammer van het jaar 2018) en richt zich op 

het vergroten van kansengelijkheid onder kinderen en 

jongeren die opgroeien in kwetsbare wijken. Waar het 

JFSA dit doet door kinderen in beweging te zetten, biedt 

Studiezalen huiswerkbegeleiding, talentontwikkeling 

en lifecoaching. Inmiddels zijn er 33 locaties door heel 

Amsterdam opgezet en worden er meer dan 1100 kinderen 

begeleid door tientallen pedagogen, docenten en vrij-

willigers uit het bedrijfsleven.

JEUGDFONDS SPORT  
AMSTERDAM SLAAT HANDEN  
INEEN METSTUDIEZALEN

Dana Hollander werkt bij Studiezalen en legt uit dat bij 

veel gezinnen vaak onvoldoende ruimte is om rustig 

huiswerk te maken. “Bij een grote groep ouders ontbreekt 

de taalvaardigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke 

kennis om hun kind goed te ondersteunen bij het 

leren van de Nederlandse taal en het stimuleren van 

talentonwikkeling. Het sociale netwerk van deze gezinnen 

is klein, kinderen komen weinig in contact met positieve 

rolmodellen en hebben een beperkte blik op de wereld 

waarin zij leven.”

Studiezalen creëert de  
condities waardoor ook  
kinderen uit deze gezinnen  
het beste uit zichzelf  
kunnen halen’

“Voor de ontwikkeling van een kind zijn ook buitenschoolse 

activiteiten belangrijk en om deze reden werken we graag 

samen met het Jeugdfonds. Vanuit Studiezalen zijn er meer 

dan 25 intermediairs aangesteld die met ouders en leerlingen 

in gesprek gaan om hen te informeren over een vergoeding 

voor sportdeelname. In de toekomst willen we ook samen 

workshops organiseren waar kinderen in aanraking komen 

met sporten die ze nog niet kennen. Op deze manier kunnen 

kinderen zich nog beter ontplooien. En bovendien is sport 

natuurlijk een heerlijke uitlaatklep, zeker in deze tijd!”
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SPORTEN DIE KINDEREN GRAAG KIEZEN
De coronamaatregelen hebben vooral invloed gehad op sporten die binnen worden beoefend. Een afname van aanvragen via 

ons fonds is vooral terug te zien bij de clusters vecht- en verdedigingssportren en turnen. 

Voetbal blijft de meest populaire sport, gevolgd door kickboksen. Daarnaast is er een breed scala aan minder bekende of 

minder populaire activiteiten waar een sportaanvraag voor wordt gedaan. Denk aan activiteiten als schermen, cricket,  

schietsport, wandklimmen, opgenomen als ‘overige’ sport.

aanvragen per sportcluster
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sport

diplomazwemmen

WAAR  
BEREIKEN 
WE DE  
KINDEREN?
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 aan- 

vragen gedaan. Tegelijker- 

tijd zijn daar potentieel 

nog veel kinderen en 

jongeren te bereiken.
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BETROKKEN SPORTAANBOD
Het zijn de honderden Amsterdamse sport- en 

zwemaanbieders, van klein tot groot, die het podium 

bieden aan kinderen om hun passie uit te oefenen. Het 

sportaanbod is dan ook dé dragende kracht om onze 

missie te realiseren: ieder kind moet kunnen sporten. 

Ontzettend veel trainers, vrijwilligers, penningmeesters, 

jeugdcoördinatoren en sportschooleigenaren spelen 

een belangrijke rol om kinderen te ondersteunen 

in hun sportbehoefte. Vanzelfsprekend is de relatie met 

het sportaanbod ons veel waard. Om onze gezamenlijke 

boodschap uit te dragen hebben wij in 2020 spandoeken 

verspreid onder 140 aanbieders. Zodat alle leden en 

potentiele leden weten: Hier kan je sporten, ongeacht de 

dikte van je portemonnee! Wij zijn heel dankbaar voor de 

grote betrokkenheid van het Amsterdamse sportaanbod.
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MÉÉR DAN  
BASKETBAL 

In het hart van Stadsdeel Zuidoost, midden in de Amsterdamse Poort, bevindt zich de 

homebase van de Amsterdam Warriors. Daar worden sportieve plannen gemaakt en trainers 

aangestuurd. Maar ook is het de plek waar jonge basketballertjes binnen mogen vallen 

om begeleid hun huiswerk te maken voordat de training begin. Het typeert de club, die 

overduidelijk méér biedt dan enkel basketbaltraining.

Rashid, fulltime bezig bij de club, vertelt wat hem motiveert. “Ik heb zoveel mooie herinneringen 

door basketbal. De jongens waarmee ik vroeger speelde toen ik klein was, zijn nog steeds 

mijn beste vrienden. Het spel en de manier van omgang met elkaar zorgt voor verbroedering 

die ik nooit meer vergeet. Ik zie hetzelfde nu ook bij onze jonge spelers.” Robert Kathusing, 

oprichter van de Warriors, vertelt over hun aanpak. “Via naschools aanbod wordt basketbal 

geïntroduceerd. Voor kinderen die dat leuk vinden, organiseren we daarna in de weekenden 

toernooitjes op een speelse en aantrekkelijke manier, met muziek en allerlei toeters en bellen. 

Zo maken we ze gek van basketbal.” 

Verbinding is het toverwoord bij de Warriors.  

Samenwerking met 3x3 Unites in Zuidoost  

verbreedt het aanbod. Via de relatie met het 

programma ‘Alleen Jij Bepaalt’ stromen jongeren door naar de club om zich sportief en sociaal 

te ontwikkelen. Ook wordt de link met andere sporten gelegd; een programma voor voetbal 

en honkbal is in de maak. Maar verbinding staat bovenal centraal binnen de teams op de 

basketbalvloer. Nigel (12 jaar) is inmiddels binnengekomen en neergeploft op één van de 

loungebanken voordat hij aan zijn wiskundebreuken begint. “Ik moedig mijn teamgenoten aan, 

en geef aan wat ze moeten doen. Om het goed te doen moet je niet egoïstisch zijn maar juist 

samenwerken. Dat is het leuke van basketbal.”

De manier van omgang  
met elkaar zorgt voor 
verbroedering die ik  
nooit meer vergeet’

Rashid Rijkaard, Robert Kathusing - 

Amsterdam Warriors

Foto: Amsterdam Warriors.  

Niet alle kinderen op de foto  

maken gebruik van JFSA
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WATTCYCLING FIETST VOOR  
JEUGDFONDS SPORT
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Op zondag 20 september, een zonovergoten nazomerdag, 

werd met de wind in de rug koers gezet naar Rotterdam. 

45 betrokken leden van WattCycling stapten op hun ‘stalen 

ros’ voor maar liefst 200 kilometer en haalden daarmee 

geld op voor Jeugdfonds Sport. 

WattCycling weet hoe mooi en belangrijk sport kan zijn. 

Dagelijks helpen zij hun leden bij het behalen van hun 

sportieve doelen. Erik Landman, eigenaar van WattCycling 

Amsterdam Amstel motiveert: “Sportiviteit kan niet vroeg 

genoeg beginnen en middels een uitdagende fietstocht 

willen wij het belang van sportkansen voor kinderen 

onderstrepen.” 

Met ravitaillering onderweg bij WattCycling Rotterdam 

en begeleid door wegkapteins van WattCycling, wist 

iedereen de tocht goed te volbrengen. Veel deelnemers 

reden voor het eerst in hun leven meer dan 200 kilometer. 

Prachtig om deze grensverleggende prestatie te koppelen 

aan sportkansen voor kinderen. Een actie die bovendien 

enorm goed is ondersteund; er is €8.316 bij elkaar getrapt. 

Hiermee kunnen meer dan 30 kinderen een jaar sporten. 

Koerspetje af voor WattCycling en alle kanjers die zich 

hebben ingespannen!



Eén van de grootste uitdagingen van ons fonds is het bereiken van alle kinderen die vanuit de financiële gezinssituatie 

recht hebben op een vergoeding. Onze 1100 intermediairs die vanuit hun beroep in contact staan met kinderen of gezinnen 

vervullen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast zijn activiteiten en evenementen op het gebied van sportstimulering zeer 

waardevol om kinderen naar structureel sporten door te geleiden. Vanwege coronamaatregelen vonden in 2020 bar weinig 

evenementen doorgang. Des te groter was het feest toen bleek dat de Amsterdamse Olympische Dagen (AOD), waar ons 

fonds partner van is, wel doorgang konden vinden.

Vanwege het grote succes, worden de AOD volgend jaar nog 

groter, met extra locaties om duizend kinderen per dag te 

bereiken. JFSA is Combiwel en de gemeente dankbaar voor 

de fantastische organisatie en we kijken nu al uit naar de 

nieuwe editie in 2021 waar we nog veel meer glunderende 

kindergezichten verwachten.

AMSTERDAMSE OLYMPISCHE  
DAGENDDrie dagen lang waanden honderden kinderen zich 

echte topsporters in het indrukwekkende Olympisch 

Stadion. Meelopen in een officiële vlaggenparade, 

het ontsteken van het olympisch vuur samen met een 

topsporter, meedoen aan een breed scala aan sporten, 

afsluiten met een olympische eindceremonie en het 

stadion verlaten met een mooi diploma waar JFSA 

op schittert. Deze dag kan voor kinderen zomaar het 

begin betekenen van een leven vol sport. Het groot 

aantal kinderen bij elkaar maakt het evenement een 

uitgelezen mogelijkheid om tot onze doelgroep door te 

dringen. Het JFSA informeert en gaat in gesprek met de 

professionele begeleiders van de verschillende sporten, 

de schoolbegeleiders, de kinderen en uiteraard ook de 

ouders. Want tijdens deze dagen zitten er ongetwijfeld 

kinderen bij die gebaat zijn bij financiële ondersteuning 

voor sportdeelname. 
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HET TEAM VAN  
JEUGDFONDS 
SPORT 
AMSTERDAM
Het Jeugdfonds Sport  

Amsterdam wordt bemand 

door de coördinatoren  

Kim Stoutenbeek, Hannah 

Tans en Levi Heimans en 

bestuurd door zeven actieve 

en betrokken bestuursleden. 
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BESTUURSLID 
JAAP VAN DE LINDE
Wij vinden dat ieder kind moet kunnen sporten. Sterker nog, 

dat ieder kind daar recht op heeft. Hoe meer kinderen, hoe 

beter. Dat is dan ook precies de reden waarom ik zes jaar 

geleden ben toegetreden tot het bestuur. In het bestuur 

heb ik de taak er voor te zorgen dat onze mensen op het 

bureau hun werk goed kunnen doen, ik denk mee op het 

gebied van Public Relations en draag natuurlijk bij aan het 

algehele beleid van het fonds. Zelf heb ik ook veel aan sport 

gedaan. Zo heb ik wedstrijd geroeid voor de Amsterdamsche 

Studenten Roeivereniging Nereus bij de Berlagebrug. Ik heb 

ook veel wielrenwedstrijden gereden in het wielrenteam van 

een zuid-Frans dorpje. En ik heb de Elfstedentocht twee keer 

geschaatst. Maar de meeste tijd besteed ik nu aan het maken 

van plannen om CO2-uitstoot te verminderen. In plaats van 

producten die van aardolie zijn gemaakt, willen wij producten 

die van planten zijn gemaakt, van biomassa. Dat doen we met 

een heleboel bedrijven vanuit allerlei sectoren, zoals chemie, 

energie, landbouw en de bouw. We zoeken naar samenwerking 

en naar goeie ideeën. En daar zijn er gelukkig veel van. We 

overleggen met leden van de Tweede Kamer, met gemeentes 

en met mensen van de ministeries in Den Haag over hoe 

de plannen omgezet kunnen worden in acties. Dat is ook 

belangrijk voor sport. Want hoe schoner de lucht, hoe beter je 

kunt sporten.

Jaap van de Linde - PR & Communicatie
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