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Even voorstellen:

Ik ben Birgit Op de Laak, burgemeester van Nederweert. Geboren en getogen 

Horsterse, hockeymoeder en waterpolo-echtgenote. Als kind en jeugdige mocht ik 

voluit genieten van balletdansen en tennisles. Ook het behalen van de zwemdiploma’s 

was voor alle vijf de kinderen Op de Laak een logische zaak. Zo’n vrolijke en 

actieve sportieve jeugd gun ik elk kind en daarom ben ik van harte nu voorzitter van 

Jeugdfonds Sport Limburg.

Het is juli 2020 als ik het stokje overneem van Sjraar Cox als voorzitter van Jeugdfonds 

Sport Limburg. Middenin coronatijd. In de luwte tussen de eerste en de tweede 

golf van besmettingen hebben we als bestuur elkaar gelukkig toen in levende lijve 

kunnen ontmoeten. Daarna gingen ook wij weer achter het beeldscherm. Corona 

heeft logischerwijs zijn stempel gedrukt op de prestaties en het werk binnen ons 

Jeugdfonds Sport. 

Mijn voorganger Sjraar Cox overdreef niet toen hij me vertelde dat je met een gerust 

hart voorzitter van Jeugdfonds Sport Limburg kunt zijn: bestuur, medewerkers en het 

imago van het fonds in onze provincie staan als een huis. 

In 2020 werd bekend dat per januari 2021 alle 31 Limburgse gemeenten aangesloten 

zijn bij het fonds, een mooi resultaat. Ook de samenwerking met de andere fondsen 

- Jeugdfonds Cultuur Limburg, de 13 Limburgse Leergelden, Stichting Jarige Job en 

Nationaal Fonds Kinderhulp - is voortgezet. Dit jaar krijgt dat op bijzondere wijze ook 

vorm in het gezamenlijke noodfonds, zie daarvoor www.meedoeninlimburg.nl.

We kijken terug op een bijzonder jaar, waar we ook de komende jaren nog de 

gevolgen van zullen zien. De maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, legden 

lange tijd alle activiteiten voor onze jeugd stil. Scholen dicht, geen verenigingsactiviteiten, 

geen zwemlessen, in kleine groepjes buitenspelen en afstand houden. Daarnaast is door 

de coronacrisis een groeiend aantal gezinnen in een financieel kwetsbare positie gekomen 

door wegvallen van werk of eigen onderneming.

http://www.meedoeninlimburg.nl


Omdat een gezonde  
jeugd een goede basis  
voor het leven is, wij  
gaan ervoor!’
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Werk aan de winkel dus voor het Jeugdfonds Sport. Onze 

bijdrage is meer dan ooit nodig. Voor alle (sport)verenigingen 

is er de grote uitdaging kinderen en jeugdigen weer aan te 

laten haken. Gelukkig staan veel kinderen en hun ouders 

al enthousiast voor de poort bij de eerste heropeningen, 

maar we weten ook dat niet in alle gezinnen beweging en 

sportactiviteiten bovenaan het prioriteitenlijstje staan, vaker ook 

ingegeven door financiële onmogelijkheden. En dan komen wij 

graag in beeld! 

Ons doel is en blijft: alle kinderen en jeugdigen sportief mee te 

laten doen. Lekker samen met vriendjes en vriendinnetjes actief 

bewegen in een sport die je hart steelt en waar je vrienden voor 

het leven maakt. Goed leren zwemmen. We gunnen het al onze 

kinderen en een bijdrage vanuit het Jeugdfonds Sport maakt het 

eenvoudig mogelijk.

Het 16e bestaansjaar van ons fonds laat logischerwijs een dip 

zien in de aantallen kinderen die wij hebben ondersteund. En 

ook de benefietactiviteiten die ons trouw hun opbrengsten 

doneerden, vielen in dat rare jaar 2020 weg. 

Gelukkig zijn medewerkers, bestuursleden en zeker ook de 

vele intermediairs erop gebrand die aantallen na corona zo 

snel mogelijk weer op peil te hebben. 2021 zal een jaar van 

communicatie en campagne worden. Alle hulp is daarbij welkom.

Birgit Op de Laak Voorzitter Jeugdfonds Sport Limburg
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Jack Opgenoord

Directeur Huis voor de Sport Limburg

Alle kinderen in Limburg laten MEEDOEN aan sport en cultuur zou vanzelfsprekend moeten zijn. Dat is het helaas niet. 

Nog steeds bereiken we een groot deel van kinderen die in gezinnen met een kleine beurs leven, niet. De Nederlandse 

sportinfrastructuur is wat mij betreft te veel op actieve en te weinig op inactieve jongeren gericht. Door de coronacrisis is 

ook nog eens een groot deel van de jeugd (tijdelijk?) afgehaakt bij hun sportvereniging en is de beweegarmoede alleen maar 

toegenomen. Met als resultaat dat het aantal kinderen met overgewicht toeneemt.

De jeugd bereiken

Daarom moeten we de jeugd die niet (meer) meedoet bereiken. En daarvoor is meer nodig dan alleen geld. Kinderen maken op 

school nog steeds het gemakkelijkste kennis met sport, bewegen en cultuur. Daar ontdekken zij het sport- en/of cultuur-

aanbod tijdens de gym- of muziekles, in de pauze of bij naschoolse activiteiten. Samen met Jeugdfonds Sport Limburg, 

Jeugdfonds Cultuur Limburg en de Limburgse Leergelden moeten we bedenken hoe kinderen ook buiten school kennis 

kunnen maken met sport en cultuur. We moeten deze kinderen actief naar een sportclub, de fanfare, een band, skatepark, 

freerunparcours of dansgroep in het buurthuis begeleiden. Of misschien wel verleiden. Een enorm ingewikkelde missie.

MEEDOEN-pilots

Huis voor de Sport Limburg coördineert in opdracht van Jeugdfonds Sport Limburg, Jeugdfonds Cultuur Limburg en 

Provincie Limburg vijf MEEDOEN-pilots in de gemeenten Venray, Vaals, Roermond, Sittard-Geleen en Maastricht. De uitvoering 

van die pilots gebeurt door lokale partners. Alle pilots zijn erop gericht om een methode te vinden die via kennismaking 

met sport- en/of cultuuraanbod leidt tot structureel MEEDOEN bij de club of activiteit in de buurt. Dit doen we samen met 

scholen, gemeenten, Provincie Limburg, het Rijk, verenigingen en professionals van de sociale dienst, wijkteams, COA, 

buurtsport en cultuurcoaches. 

De succesfactoren van de pilots zijn:

 betrokkenheid van de ouders;

  ketenaanpak door structurele samenwerking met alle genoemde partijen;

  het beschrijven van de pilots zodat ze overdraagbaar zijn naar alle Limburgse 

gemeenten.

Vanzelfsprekend

MEEDOEN is niet vanzelfsprekend, maar in Limburg zijn we op de goede weg!  

Partners zoeken elkaar actief op, iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid en  

kennis en kunde worden gebundeld. Laten we er samen voor zorgen dat  

MEEDOEN straks wél vanzelfsprekend is.

MEEDOEN ZOU VANZELFSPREKEND MOETEN ZIJN
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  2016 2017 2018 2019 2020  

AANTAL KINDEREN DAT IN 2020 HEEFT 
GESPORT VIA JEUGDFONDS SPORT LIMBURG
AANTAL GOEDGEKEURDE SPORTAANVRAGEN 

AANTAL UNIEKE KINDEREN

3.489
3.983

2.998

5.623

6.418

4.9775.157
4.783

5.280

3.706

Ondanks de coronacrisis hebben in 2020 in Limburg 3.706 unieke kinderen gesport via 
Jeugdfonds Sport Limburg.

In Limburg groeien ruim 22.600 kinderen op in een gezin waar niet genoeg financiële 

middelen zijn om te kunnen sporten. Dit zijn 1:10 kinderen. Het aantal kinderen dat 

niet kan sporten wegens het gebrek aan financiële middelen zal door de coronacrisis 

toenemen. 
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In de gemeente Beesel is er een zeer nauwe samenwerking tussen Leergeld Beesel, 
Jeugdfonds Cultuur Limburg en Jeugdfonds Sport Limburg. Onderling wordt er snel 
geschakeld en gezamenlijk is er maar één doel: zoveel mogelijk kinderen uit de 
gemeente Beesel laten meedoen op school, aan cultuur en/of aan sport.

Onze collega’s van Leergeld Beesel hebben direct contact met de gezinnen en 
weten precies waar behoefte aan is.
Toen er namens Leergeld Beesel een oproep werd geplaatst met de vraag of wij 
twee geholpen gezinnen uit de gemeente mochten interviewen voor dit jaarverslag, 
kwamen er in no time twee enthousiaste reacties binnen. Lees hieronder het per-
soonlijke verhaal van twee gezinnen waarvan de kinderen gewoon kunnen (blijven) 
meedoen.

Bijna vier jaar geleden ging de zaak van Mike failliet. Dat is ingrijpend. De geld-

problemen die hierdoor ontstonden, hadden impact op het hele gezin. “Het leven 

van de kinderen werd ook anders”, vertelt Mike. “De eerste twee jaar hebben mijn 

schoonouders nog gesponsord en konden ze op de paardrij- en voetbalclub blijven. 

Maar dat hield natuurlijk een keer op. Het doet pijn als je kinderen waarvan je ziet 

dat ze iets zo graag doen, moet vertellen dat het teveel geld kost.”

“Via kennissen hoorden 

we van het Jeugdfonds 

Sport en we kwamen 

in aanmerking voor deelname. Geweldig! Voor mijn dochter is dat paardrijden 

echt een uitlaatklep. Voor mijn zoon is het voetballen met vriendjes op de club 

onmisbaar. Ze halen hun ontspanning uit inspanning, uit het sporten. Kinderen 

hebben veel op hun bordje tegenwoordig, zij moeten ook hun hoofd leeg kunnen 

maken. Daarom vinden wij het zo mooi dat Jeugdfonds Sport Limburg er is, om bij 

te springen als het even zelf niet lukt.”

GEWELDIG DAT 
ONZE KINDEREN 
KUNNEN MEEDOEN!

Sporten is zo belangrijk 
voor kinderen om dat  
hoofdje leeg te maken’
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DDoor een scheiding werd het gezinsinkomen van Miriam twee jaar geleden 

drastisch minder. Ze zette alles op alles om het leven van haar kinderen zo 

‘normaal’ mogelijk door te laten gaan. Maar wat normaal lijkt, zoals lid zijn van 

een voetbal- of volleybalclub, is dan opeens niet meer vanzelfsprekend. “Er was 

geen geld meer voor”, vertelt Miriam. “Ik vond dat heel erg. Je wilt je kinderen 

niet teleurstellen. Toen was er een maatschappelijk werkster die me vertelde dat 

Jeugdfonds Sport bestaat en dat ik in aanmerking zou kunnen komen voor een 

vergoeding van hun sportclubactiviteiten. Wat was ik opgelucht!”

Eline van 9 en Boaz van 12 konden op deze manier gewoon lid blijven van hun 

volleybal- en voetbalclub. “Er is al genoeg veranderd in ons gezin. Ik vind het zo 

geweldig dat het sporten voor hen gewoon door kan gaan. Zonder het etiketje dat  

je een arm of zielig kind bent. Dat we ieder jaar een kledingcheque krijgen is voor 

hen een cadeautje. Dan mogen ze nieuwe sportkleding uitzoeken. Prachtig om te 

zien dat ze erbij horen, net als ieder ander kind in de club.” 

Je wilt je kinderen  
niet teleurstellen.  
Dat het sporten door  
kon gaan, was zo’n  
opluchting!’
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AAls je als alleenstaande vader twee jonge kinderen moet 

opvoeden, is dat geen gemakkelijke taak. Sendy doet het 

met heel veel liefde. Koste wat kost mochten de jongens 

gewoon naar de voetbalclub blijven gaan, ook al was er 

eigenlijk geen geld voor. Gelukkig kreeg hij toen te horen 

van de regeling van Jeugdfonds Sport Limburg. Hij kwam 

in aanmerking voor een vergoeding en dat gaf Sendy het 

broodnodige steuntje in de rug.

Senna is inmiddels 11 en speelt nog steeds bij de voet-

balclub, waar Sendy ook trainer is. “Dit hebben kinderen 

nodig. Voor hun gezondheid, maar ook om te leren hoe 

je in allerlei situaties met anderen omgaat.” Nigel van 6 is 

overgestapt op kickboksen. Sendy ziet wat een goede  

invloed dat op hem heeft. “Mijn zoontje is rustiger geworden 

en zekerder van zichzelf. Hij maakt geen ruzie meer en dat 

is een heel verschil met een jaar geleden. Om te mogen 

kickboksen is discipline nodig. Als je gaat vechten buiten 

de mat, mag je geen lid blijven van de club. Kickboksen is 

ontzettend belangrijk voor Senna. En het is ook nog eens 

een supertalentje.”

10 |  INTERVIEW

“BLIJVEN MEEDOEN”
Als alleenstaande vader van twee jonge kinderen kan 
het moeilijk zijn om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Vader Sendy verteld zijn verhaal en hoe fijn hij het vindt 
dat zijn kinderen gewoon kunnen blijven meedoen.



AANTAL AANVRAGEN
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Het verschil tussen het aantal jongens dat sport en het aantal meisjes dat sport is groot. 

Daarnaast is zichtbaar dat kinderen die de middelbare schoolleeftijd bereikt hebben, stoppen 

met sporten.
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“Alle kinderen moeten kunnen sporten. Samen sporten vormt je 

karakter. Je leert winnen en verliezen. Beide zijn nuttig voor je 

ontwikkeling. Niet alleen als sporter, maar vooral als persoon. Juist 

voor kinderen uit arme gezinnen is het belangrijk dat ze niet in een 

sociaal isolement terechtkomen. Deel uitmaken van een sportclub 

maakt hen weerbaarder en sterker.”

Het Jeugdfonds Sport heb ik in de loop der jaren leren kennen als 

een solide organisatie. Hier werken mensen die bekwaam zijn en 

echt alles eruit willen halen wat mogelijk is. Ik ben ervan overtuigd 

dat iedere cent die binnenkomt optimaal besteed wordt. En iedere 

minuut die ik als ambassadeur erin mag steken, is een minuut 

goed besteed.”

De coronacrisis heeft er bij iedereen ingehakt het afgelopen jaar. 

Maar Sjeng telt zijn zegeningen. “Het mes is net langs ons gevallen. 

Tennissen mocht, met beperkingen natuurlijk, doorgaan. Mijn 

dochters doen aan paardrijden; ook dat kon gewoon. Dus wat dat  

betreft had ons gezin nog een uitlaatklep. Sporten is een manier om 

je hoofd leeg te krijgen. Dat bevrijdende gevoel gun je toch iedereen?” 

AMBASSADEUR  
SJENG SCHALKEN  
AAN HET WOORD

|  INTERVIEW

Sjeng Schalken is onlosmakelijk verbonden met het Nederlandse 

tennis. Hij wist bijvoorbeeld drie achtereenvolgende jaren door 

te dringen tot de kwartfinales van Wimbledon en heeft in zijn 

carrière menig toptennisser het vuur na aan de schenen gelegd. 

Sjeng is nog altijd druk bezig in de sport. Hij heeft zijn eigen 

kledinglijn Sjeng Sports en geeft regelmatig tennistraining op pro-

fessioneel niveau. In dat drukke schema maakt Sjeng ook nog 

tijd voor zijn ambassadeurschap van Jeugdfonds Sport Limburg. 

“Ik vind dit het mooiste fonds dat er is.”

Van sporten leer je winnen en 
verliezen. Dat is nuttig voor de 
ontwikkeling van een kind’
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AMBASSADEURS  
JEUGDFONDS SPORT LIMBURG

Bert van Marwijk Luuk Hoiting Sjeng Schalken 
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Kinderen moeten kunnen  
ontdekken dat er altijd een 
sport is die bij hen past’

Bert Jongen voegt eraan toe: “Ons primaire doel is om alle 

kinderen in het basisonderwijs enthousiast te maken voor 

sport. Dat doen we met het programma ‘Basisschool in 

Beweging’. We willen dat kinderen zelf gaan ontdekken dat 

sporten leuk is en dat er altijd een sport is die bij hen past. 

Daarvoor moet je ze een breed scala aan sporten aanbieden 

en de kinderen zelf laten proeven, onder het motto ‘wat  

je niet kent, doe je niet’.”

“Daarnaast zijn we ook met verenigingen in gesprek om 

de formule van het lidmaatschap te moderniseren. Steeds 

meer pubers kiezen voor ongeorganiseerde sport. Ze wil-

len niet altijd de verplichtingen die bij een club hoort. Dat 

betekent bijvoorbeeld dat de jeugd bij de voetbalclub de 

14 |  INTERVIEW

AAN HET WOORD:  WETHOUDER BERT JONGEN,  
GEMEENTE MAASTRICHT

Sinds gemeente Maastricht samenwerkt met Jeugdfonds Sport Limburg is het aantal gemeentelijke aanvragen gestegen 
van 116 per jaar naar 510 per jaar in 2020. Wethouder Bert Jongen vindt het evident bewijs dat het fonds voldoet in een 
groeiende behoefte. “Onze gemeentelijke bijdrage bedraagt 80.000 euro en dat is goed besteed geld. Een smalle beurs 
mag nooit de reden zijn dat kinderen langs de zijlijn moeten blijven zitten.”

optie krijgt om wel doordeweeks mee te doen aan de trainingen 

en met hun vrienden in de club te voetballen, maar in het week-

end bijvoorbeeld niet per se de wedstrijden hoeven te spelen. 

Je kunt als club meerdere vormen van lidmaatschap aanbieden. 

Dat wijkt af van wat we gewend zijn, dat besef ik heel goed. Maar 

het is een ontwikkeling waarin we met de behoefte mee moeten 

groeien.”

Bert Jongen 
wethouder gemeente Maastricht
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We moeten een antwoord hebben op 
de armoede die corona zichtbaar heeft 
gemaakt’

15|  INTERVIEW

Het is volgens Van den Akker nu van groter belang dan ooit dat iedereen, en vooral de 

jeugd, de weg naar de sportclub weer terug vindt. “Kinderen moeten bewegen, buiten 

zijn, frisse lucht inademen. Dat is belangrijk voor hun fysieke en mentale ontwikkeling. 

Helaas hebben we allemaal, gedwongen door de omstandigheden, veel tijd in huis moeten 

doorbrengen. Driekwart van de kinderen was in 2020 minder actief en bij een op de vijf 

kinderen is het gewicht extra toegenomen. Bij kinderen met overgewicht gaat het zelfs om 

veertig procent. Gelukkig is inmiddels het sporten in teamverband buiten voor jongeren 

weer geoorloofd. We zien ook dat verenigingen die normaliter indoor trainen, nu outdoor 

activiteiten organiseren. Ik juich alle initiatieven om sport voor jongeren te organiseren toe 

en ik prijs de verenigingen die hier zoveel moeite voor doen.”

Jeugdfonds Sport Limburg heeft een belangrijke taak voor zich, vindt Van den Akker. “We 

zullen een antwoord moeten hebben op de armoede die corona zichtbaar heeft gemaakt. 

In gezinnen waar kinderen niet over een laptop of andere noodzakelijke middelen konden 

beschikken om online les te volgen, is mogelijk ook geen geld voor de contributie van de 

sportclub. En er zijn gezinnen die juist door corona in de financiële problemen zijn geraakt. 

Het is belangrijk dat zij de weg naar Jeugdfonds Sport Limburg kunnen vinden. In dat 

kader vind ik de actie ‘Meedoen in Limburg’ zo’n mooi initiatief. Laten we met zijn allen 

Limburg sterker maken.”

Joost van den Akker Gedeputeerde Provincie Limburg

“KINDEREN 
MOETEN  
BEWEGEN, 
BUITEN ZIJN, 
FRISSE LUCHT 
INADEMEN.”

De sportverenigingen zijn hard getroffen door de coronapandemie. Gedeputeerde  
Van den Akker vertelt hoe de Provincie daarmee omgaat: “We tonen zoveel mogelijk 
coulance met betrekking tot de subsidieverstrekking die is toegekend om activiteiten te 
bekostigen die nu zijn afgelast. 
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SPORTEN DIE KINDEREN VIA  
JEUGDFONDS SPORT LIMBURG BEOEFENEN 

De sport voetbal en de verschillende vechtsporten zijn erg populair. Daarnaast is er veel 

vraag naar diplomazwemmen. Doordat er steeds meer gemeenten extra budget vrijmaken 

voor de vergoeding van de zwemdiploma’s (A,B,C) zijn er steeds meer kinderen die hier 

gebruik van maken. 
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OVERZICHT VAN HET AANTAL NIEUWE SAMENWERKINGEN MET 
INTERMEDIAIRS, SPORTVERENIGINGEN EN SPORTWINKELS

Het afgelopen jaar hebben 304 unieke intermediairs één of meer aanvragen voor een kind 

ingediend. De hoeveelheid van het aantal actieve intermediairs, sportaanbieders en winkels 

laat zien hoe betrokken Limburg is. 
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Van de zotte dat kinderen niet 
mee kunnen doen omdat er 
thuis geen geld voor sport is!’

Als kinderen voor het eerst 
die bokshandschoentjes 
aantrekken… onbetaalbaar!’
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SAMENWERKING MET SPORTINSTITUUT VERHAGEN 
EN BE FIT STORE HEERLEN
Rudi Verhagen is al 23 jaar eigenaar van zijn gelijk-

namige sportschool in Venray, waar fitness en judo 

op het programma staan. Hij heeft ook een uitgebreid 

sportprogramma voor mensen met een lichamelijke 

of geestelijke beperking. Sterker nog, ze komen van 

heinde en verre omdat ze zich thuis voelen in de 

sportschool van Rudi. Als je hem vraagt waarom het 

Jeugdfonds Sport zo belangrijk is, heeft hij maar één 

mededeling: “Het is toch van de zotte dat kinderen 

uitgesloten worden van activiteiten omdat er thuis 

geen geld voor is?”

Rudi geeft twee voorbeelden van wat sporten met 

kinderen doet. “Hier kwam een jaar geleden een 

jongen binnen met een beperking. Hij had moeite 

met sociale contacten. Begrijpelijk. In de loop van het 

afgelopen jaar heeft hij door samen te sporten geleerd 

hoe hij contact moet leggen en nu durft hij vrijuit met 

mensen om te gaan. Er traint hier ook een jongedame 

met overgewicht. Ze had het niet gemakkelijk, voelde 

zich niet geaccepteerd. Hier heeft ze haar veilige plek 

gevonden. Je ziet haar gewoon opbloeien, ze voelt zich 

thuis. Zo’n persoonlijke groei; dat gun je toch ieder kind?” 

Kinderen die in de regio Parkstad aan vechtsport - 

voornamelijk kickboksen - willen gaan doen en gebruik 

maken van het Jeugdfonds Sport, komen veelal terecht 

bij Be Fit. Daar mogen ze de kledingcheque inzetten 

voor de outfit die ze nodig hebben. Maxime Reisig blijft 

het altijd weer leuk vinden. “Dan zie ik die kinderen 

voor het eerste de bokshandschoentjes aantrekken en 

glunderen, geweldig!” 

Het heeft soms nogal wat voeten in aarde, maar het 

resultaat is uiteindelijk altijd een kind dat blij is met iets 

wat voor hem of haar niet bereikbaar leek, simpelweg 

omdat er thuis geen geld voor was. “We hebben vaker te 

maken met kinderen met een buitenlandse achtergrond 

en dan speelt de taalbarrière wel eens op. We hebben 

procedures afgesproken en het is dan een uitdaging om 

die goed uit te leggen. Maar de dankbaarheid is altijd 

groot en dat geeft veel voldoening.”



Jarno Hilhorst is kennis- en projectmanager van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Hij 
verzamelt en verspreidt kennis om de zwemveiligheid van kinderen te waarborgen en vergroten. 
Het Zwem-ABC draagt daar in belangrijke mate toe bij. “Nederland is een echt waterland. Op het 
water en in het water recreëren, dat zit in onze cultuur. Daarom leren we onze kinderen graag al 
heel jong zwemmen. Waar ze in andere landen hekken om een zwembad of vijver zetten, willen 
wij juist dat kinderen veilig kunnen genieten in het water. De zwemdiploma’s halen, dat is zo 
ontzettend belangrijk!”

J

|  INTERVIEW

INTERVIEW KONINKLIJKE 
NEDERLANDSE ZWEMBOND (KNZB)

Het Zwem-ABC houdt 
kinderen veilig, in en  
op het water’
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Jarno heeft de afgelopen jaren veel cijfers verzameld. Daaruit blijkt dat kinderen in arme gezinnen pas 

op latere leeftijd zwemles nemen en ook minder diploma’s halen. “Dat is zorgwekkend. Het C-diploma 

is echt niet bedoeld voor de fun. Je leert door dat verre gat zwemmen om je te kunnen oriënteren en 

te verplaatsen onder water. Dat kan levensreddend zijn. Daarom hameren we zo op dat ABC. Maar 

zwemles is natuurlijk kostbaar en daarom zijn wij zo ontzettend blij dat het Jeugdfonds Sport zwemles 

mogelijk maakt voor kinderen die anders  

de mogelijkheid niet zouden krijgen.”

De COVID 19-pandemie heeft er ook op dit 

gebied in gehakt. Zwemlessen werden lange 

tijd niet gegeven. Voordat dadelijk de zomer van 2021 aanbreekt en we weer en masse verkoeling 

en vertier zoeken in het water, is er een grote groep kinderen die nog niet vaardig genoeg is. “Ik wil 

alle ouders op het hart drukken extra alert te zijn. Dat is belangrijk. Verder doe ik een beroep op de 

zwembaden en -scholen om te zorgen dat kinderen die vanuit een hulpfonds zwemles krijgen, niet achter-

gesteld worden. Als de vergoeding lager is dan wat de ouders van andere kinderen betalen lijkt het, 

met groter wordende wachtlijsten, verleidelijk om hier verschillend mee om te gaan. Het is belangrijk 

dat de zwemles voor iedereen toegankelijk is. De veiligheid van ieder kind telt.”



In dit overzicht wordt weergegeven hoeveel kinderen 

er per regio opgroeien in armoede en hoeveel van 

deze kinderen in 2020 hebben gesport via Jeugdfonds 

Sport Limburg. De kinderen die deelnemen aan een 

culturele activiteit of op een andere wijze meedoen 

zijn in deze grafiek niet weergegeven. Door de 

samenwerking met Jeugdfonds Cultuur Limburg en 

de diverse Limburgse Leergelden zorgen wij er samen 

voor dat er een zo breed mogelijk aanbod is om 

kinderen mee te laten doen. 

|  CIJFERS

LOKALE FOCUS
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* nog niet aangesloten gemeente

Regio Dekkingsgraad Aantal aanvragen Aantal jongeren  
in de doelgroep

Maastricht & Heuvelland 24% 833 3.500

Parkstad 29% 1.950 6.700

Westelijke Mijnstreek 18% 440 2.500

Midden-Limburg 21% 814 3.800

Noord-Limburg* 30% 1.457 4.900

* inclusief Venlo (Venlo heeft een zelfstandig Jeugdfonds Sport)



JJudith Hermelink vertelt erover: “Volgens een rapport 

van SCP uit 2019 leven 315.000 kinderen in armoede in 

Nederland. Sam& is er om kinderen te helpen met een 

breed pakket aan voorzieningen. We proberen meer kin-

deren te helpen die in deze situatie opgroeien. Daarom 

hebben we een webportaal gebouwd waarop ouders en 

intermediairs eenvoudig hulp kunnen vragen. Een gezin 

dat geen geld heeft voor de sportclub van de kinderen 

heeft vaak ook geen geld voor schoolactiviteiten of een 

verjaardagsfeestje. Dat kan nu via één voordeur geregeld 

worden. Nou ja, het lijkt simpel… achter de website zit 

een complex systeem dat vier stichtingen samenbindt: 

Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Leergeld, Stichting 

Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Deze stichtingen 

vullen elkaar aan, voorzien elkaar van informatie, handelen 

21 |  INTERVIEW

Op de site van Sam& kunnen ouders die weinig geld hebben hulp vragen voor bijvoorbeeld de vergoeding van sportactiviteiten, 
schoolkosten of de verjaardagsbox. Meer dan tienduizend aanvragen werden in 2020 in behandeling genomen. “Eigenlijk is 
het effect veel groter. Ouders vragen om het één, maar krijgen vervolgens ook hulp bij het ander. Of er is nog een broer of 
zus die we kunnen helpen.” SAMENWERKINGSVERBAND SAM& VOOR  

ALLE KINDEREN
aanvragen voor elkaar af en vertrouwen ook op elkaar. Zo zijn 

we in heel Nederland actief.”

Judith vertelt waarom ze zo blij wordt van wat Sam& kan 

realiseren. “Ik kwam in mijn jeugd niets tekort. Ik kreeg een 

tweedehands fiets, en dat was oké. We gingen op vakan-

tie; niet naar Thailand, maar naar Zeeland. En toen het op 

school niet goed ging, mocht ik naar huiswerkbegeleiding. 

Alle kinderen verdienen een goede start. Dat komt ook de 

maatschappij uiteindelijk ten goede. Want wie als kind kan 

meedoen, leert ook om straks bij te dragen in de maatschappij.”

Een kind dat kan meedoen, 
leert ook om straks bij te  
dragen in de maatschappij’



SPELREGELS
Jeugdfonds Sport Limburg is er voor kinderen en jongeren die wonen in de provincie Limburg 

en die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

We willen vanuit Jeugdfonds Sport Limburg zoveel mogelijk kinderen laten sporten. Daarom 

hebben wij duidelijke spelregels.  

  Jeugdfonds Sport Limburg is er voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een laagbesteed-

baar inkomen die om verschillende redenen de sport niet kunnen betalen. Bijvoorbeeld 

gezinnen met een uitkering of schulden, ZZP’ers, werkenden en gescheiden ouders;

  Een sportaanvraag dient te alle tijden te worden ingediend door een intermediair. 

Ouders, kinderen, jongeren, sportverenigingen, cultuuraanbieders, sport-, muziek- of 

dansdocenten kunnen geen rechtstreekse aanvraag indienen; 

 Er kan elke 12 maanden een nieuwe aanvraag voor een kind worden gedaan;

 Het is toegestaan om voor meer kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen;

  De betaling van de contributie en eventuele attributen wordt na ontvangst van de factuur 

direct overgemaakt aan de betreffende sportvereniging/sportwinkel. Ouders/verzorgers 

ontvangen dus geen geld;

  Voor de attributen worden waardebonnen verstrekt waarmee in winkels de benodigde 

attributen (kleding, (sport)materiaal) kunnen worden verkregen; 

  Alleen door NOC*NSF erkende sporten vallen onder de vergoeding. Uitzonderingen 

worden gemaakt voor de verschillende vechtsporten;

  De intermediair ziet er op toe dat de jongere daadwerkelijk en voor langere tijd deel-

neemt aan de activiteiten van de sportvereniging, waarvoor het geld beschikbaar is 

gesteld. 

Uitzondering
Het kan gebeuren dat ouders/verzorgers wel een inkomen hebben maar toch het sporten 

niet kunnen betalen. Indien de intermediair in de financiële motivatie de reden hiervan kan aan-

geven, kan bij uitzondering toch een beroep op het Jeugdfonds Sport Limburg worden gedaan. 

De exacte spelregels verschillen per gemeente. Deze zijn terug te vinden op onze website

www.jeugdfondssport.nl/limburg.
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WIST JE DAT…

Jeugdfonds Sport Limburg in 2020 na 
een periode van 12 jaar afscheid heeft 
genomen van voorzitter Sjraar Cox? 

oud-voorzitter Sjraar  
Cox het stokje heeft  
overgedragen aan  
Birgit Op de Laak?

Jack Opgenoord, medeoprichter  
en adviseur van Jeugdfonds Sport  
Limburg, in 2020 is gedecoreerd als
Ridder in de Orde van Oranje Nassau? 

er in 2020 een Volwassenenfonds Sport 
& Cultuur Limburg is opgericht dat ervoor 
zorgt dat ook alle volwassenen kunnen 
(blijven) meedoen aan sport en cultuur?

het jaar 2020 het eerste 
(en hopelijk laatste) jaar is 

waarin Jeugdfonds Sport 
Limburg minder aanvragen 

heeft gehonoreerd t.o.v. 
voorgaande jaren?

dit (uiteraard) komt door de coronacrisis?

de doelgroep die wij 
helpen groter is dan 

ooit en dat de behoefte 
om mee te kunnen doen 

aan sport en cultuur 
nóg belangrijker is dan 

voorheen? 

|  INTERVIEW23



HET TEAM VAN  
JEUGDFONDS 

SPORT
LIMBURG
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Birgit  Op de Laak 

voorzitter

Ton Bongers

bestuursl id

Guido Gil issen 

adviseur f inanciën

Frans Groutars 

penningmeester

Bob Vostermans 

bestuursl id

Kim Wijnants & Chantal Mentink

Coördinatoren

Hanneke Bosch, Leonie O'Garro,  Jacquel ine Houben

Vri jwi l l igers

Nico Pl itscher

bestuursl id

Frans Perey 

bestuursl id

Jack Opgenoord 

adviseur



DDe afgelopen jaren heeft Jeugdfonds Sport Limburg een 

grote stap voorwaarts gezet. “Jeugdfonds Sport Limburg 

is een van de grootste stichtingen binnen Jeugdfonds 

Sport & Cultuur Nederland én alle Limburgse gemeenten 

zijn per 2021 aangesloten (waarbij aangemerkt dat 

Venlo een eigen stedelijke stichting heeft). We hebben 

geweldige ambassadeurs, bekende Limburgers die zich 

kosteloos voor dit doel inzetten. De samenwerking met 

andere organisaties die in hetzelfde veld opereren, zoals 

Stichting Leergeld en Stichting Jeugdfonds Cultuur 

Limburg, heeft onze slagkracht absoluut vergroot. Het 

resultaat is dat nog meer kinderen kunnen sporten; daar 

doe je het uiteindelijk allemaal voor.”

Ton ondervindt aan de levende lijve hoe belangrijk 

sporten is. “Ik dacht altijd dat ik er geen tijd voor had. Tot 

ik op mijn 48e ben gaan hardlopen. Ja, ik moest leren om 

mijn agenda daarvoor vrij te maken. Maar het heeft me 

zoveel opgeleverd. Het houdt me stabiel en gezond. Toen 

ik 50 werd heb ik mijn eerste marathon gelopen en nog 

steeds ren ik ieder jaar eentje erbij.”

Sinds 2015 is Ton Bongers bestuurslid van Jeugdfonds Sport Limburg. Hij is zelf ondernemer en gebruikt zijn ervaring om 
een brug te slaan naar stakeholders. Ton zet zich heel graag in voor de volgende generatie. “Ik ben toezichthouder in het 
speciaal onderwijs. We hebben zelf twee kinderen en een prachtig bonuskind via Pax Kinderhulp. Als het over het welzijn 
van kinderen gaat, wil ik doen wat in mijn mogelijkheden ligt om te helpen.”

Hardlopen was iets dat tijdens de coronacrisis gewoon kon 

doorgaan. Vrijwel alles ging echter op slot. “Het was geen 

prettig jaar. Maar wat kun je anders dan het gewoon laten 

gebeuren? Gelukkig hebben we het digitaal contact nog. Voor 

onze doelgroep heeft de pandemie er extra in gehakt. We 

hebben het afgelopen jaar minder kinderen kunnen bereiken 

en minder fondsen kunnen werven. Ik hoop dat we snel weer 

lachende groepen zien sporten en recreëren, dat ‘samen’ ook 

weer echt ‘samen’ wordt.”

|  INTERVIEW

BESTUURSLID TON BONGERS VERTELT

Ik hoop dat we snel 
weer groepen lachende 
kinderen zien sporten’
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gesubsidieerd door de Provincie Limburg

in Limburg
www.meedoeninlimburg.nl
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Meedoen in Maastricht

In Maastricht wordt gewerkt aan een ketenaanpak: 

samenwerking, kennisdeling en kennisverbreding staan 

voorop. Door naschoolse kennismakingslessen worden 

kinderen geënthousiasmeerd mee te doen aan het 

reguliere aanbod. Er wordt breed ingezet in het onderwijs, 

het AZC, de wijk, het initiatief Integratie Jekerdal Sportief 

en informatievoorziening bij professionals. Denk hierbij 

aan het verbeteren van vervoersmogelijkheden door het 

aanbieden van een fietscursus. 

Meedoen in Vaals 

Bij voetbalvereniging Rood Groen LVC’01 komt één 

op de zes jeugdleden uit een armoede- of vluchte- 

lingengezin. Er is behoefte aan ondersteuning om 

de kinderen en ouders beter te laten integreren 

in de vereniging én om te leren om te gaan met 

verschillende culturen. Het doel van de pilot is om een 

ketenaanpak te ontwikkelen binnen onderwijs, sport, 

cultuur, vluchtelingenwerk, sociale dienst en andere 

partners. 

Meedoen in Roermond 

De Vincent van Goghschool is een school met 90 

verschillende nationaliteiten. Veel leerlingen vinden de weg 

naar regulier aanbod niet. Met het concept 'After School' 

werken scholen en sport- en cultuuraanbieders samen 

om het sport- en cultuuraanbod dichter bij de woon- en 

leefomgeving van de kinderen te brengen. Hiermee wordt 

de stap naar de aanbieder minder groot. 

Meedoen in Sittard-Geleen 

Kindcentrum Sittard wil door samenwerking met 

verenigingen, sociale instellingen en (semi)commerciële 

partners nieuw aanbod aanbieden op scholen. Het doel 

is dat kinderen structureel gaan meedoen aan (anders) 

georganiseerd sport- en cultuuraanbod. Belangrijk is dat 

er wordt ingezet op verbondenheid, niet alleen vanuit 

school, maar samen met de hele wijk: er moet een 

verantwoordelijkheidsgevoel ontstaan. Streven is een 

structureel lidmaatschap onder schooltijd. 

Meedoen in Venray 

‘Speelcoach Henk’ ondersteunt, samen met vrijwilligers, vanuit 

Wijkplatform Brukske kinderen bij hun vrijetijdsinvulling. Dit 

door het organiseren van laagdrempelige activiteiten. Wat is 

nu precies de kracht van Henk? Hoe kan de kracht en inzet 

van Henk gebruikt worden om kinderen te laten doorstromen 

naar het reguliere aanbod? 

Meer info en inhoudelijke filmpjes over de projecten: 
www.meedoeninlimburg.nl/pilotprojecten

PILOTPROJECTEN MEEDOEN IN LIMBURG 
Vanuit de provinciale subsidie ‘Meedoen’ ondersteunen Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg vijf pilot- 
projecten die gestart zijn in 2020. Doel: belemmeringen wegnemen en meer kinderen laten MEEDOEN! Met veel passie en energie 
worden de pilotprojecten sinds juni 2020 door lokale partners uitgevoerd in Maastricht, Vaals, Roermond, Sittard-Geleen en Venray.

1 3

4

5

2



J

Samen sporten helpt 
mee bij het vormen 
van een goed zelfbeeld’
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JCI is een netwerkorganisatie van jonge ondernemers tot  

40 jaar. In Nederland zijn 80 kamers, waarvan De Landen van 

Overmaze in Maastricht de enige dameskamer is. Lotte Knols 

is de voorzitter en ze vertelt wat hun link is met Jeugdfonds 

Sport Limburg. “We zetten ons in voor de samenleving en 

organiseren daarvoor acties en evenementen. Onze kamer 

bestaat uit dames tussen de 28 en 40 jaar en je begrijpt dat 

daar ook best wat moeders tussen zitten. Dat creëert een 

extra liefde en zorg voor jongeren en hun ontwikkeling. We 

hebben ook al geld ingezameld voor projecten voor oudere 

mensen. Maar in 2020 wilden we iets doen voor kinderen 

en Jeugdfonds Sport paste naar onze mening perfect in het 

plaatje. Samen sporten helpt kinderen enorm in het versterken 

van sociale vaardigheden, ze kunnen hun energie kwijt en het 

helpt bij het vormen van een goed zelfbeeld. Dat is precies wat 

wij als dameskamer zo belangrijk vinden.”

“Het idee was om mee te doen aan de Groene Loper Run 

van 10 km en ons daarvoor te laten sponsoren. We hebben 

hardlopers in onze kamer en andere dames zouden op de fiets 

aanmoedigen. Ik zit in die laatste categorie, haha, ben meer 

een sportschoolbezoeker. Helaas gooide COVID-19 roet in het 

eten; de wedstrijd ging niet door. Maar onze dames hadden 

zo goed ervoor getraind en ijverig geld ingezameld, dat we 

besloten die 10 km toch te rennen. Dat heeft geresulteerd in 

een bedrag van 650 euro. We zijn daar heel blij mee. Maar het 

effect gaat wat ons betreft verder dan het geld. We hebben 

Jeugdfonds Sport Limburg bekendheid mogen geven in ons 

grote netwerk. Dat is zo belangrijk. Ieder kind verdient een 

eerlijke kans om mee te doen en te sporten.”

JCI DE LANDEN VAN OVERMAZE: 
SUPPORTER VAN JEUGDFONDS 
SPORT LIMBURG 



JJeugdfonds Sport Limburg is ontzettend blij met al het 

geld dat in 2020 is ingezameld door initiatieven van 

ondernemers. Coop Knols Schimmert is een van deze 

bedrijven. Een cheque van € 437,50 werd eind vorig jaar 

overhandigd. Martin Knols vertelt over de actie. “Ieder 

kwartaal kiezen we een goed doel waaraan onze klanten 

hun statiegeld kunnen doneren. Goede Doel-organisaties 

kunnen zich hiervoor aanmelden en de keus voor het 

laatste kwartaal van het jaar is op Jeugdfonds Sport 

Limburg gevallen.”

Schimmert is een redelijk bemiddeld dorp. Martin merkt 

weinig van lokale armoede. “Het neemt niet weg dat we 

graag ons steentje bijdragen in de samenleving voor hen 

die wel hulp nodig hebben. We willen met de actie van 

Jeugdfonds Sport Limburg onze jongeren een hart onder 

de riem steken. Dat al hun mooiste en beste plannen 

verwezenlijkt mogen worden.”

Schimmert is ook een rijk dorp als het gaat om het 

verenigingsleven. “Of het nu om sport-, muziek- of 

andere activiteiten gaat, er is altijd wel een club of 

vereniging waar je aansluiting vindt. Jong en oud. Die 

keuze vind ik absoluut een verrijking. Kinderen kunnen 

We willen alle jongeren 
in Limburg een hart 
onder de riem steken’
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COOP SCHIMMERT EN KLANTEN IN ACTIE 

hier ook zelfstandig aan deelnemen. Dicht bij huis, zodat ze 

lekker op de fiets of te voet naar hun club kunnen gaan. Dat 

maakt de drempel om ergens aan mee te doen, laag.” 

Dat alle kinderen kunnen sporten, vindt Martin een kernwaarde. 

“Kinderen moeten zo jong mogelijk met sporten kunnen 

beginnen; geld mag daarin geen belemmering vormen. Zo leren 

ze dat je van bewegen fit wordt en energie krijgt. Het persoonlijk 

contact dat ontstaat door samen te sporten, vind ik net zo 

belangrijk. Het is een contact dat we nu door COVID-19 al heel 

erg lang missen. Dat doet je beseffen hoe hard een mens het 

nodig heeft!”



SAMENWERKENDE PARTNERS EN SPONSOREN
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GEMEENTE BEEK + GEMEENTE BEEKDAELEN + GEMEENTE BEESEL + GEMEENTE BERGEN + 
GEMEENTE BRUNS SUM + GEMEENTE EIJSDEN-MARGR ATEN + GEMEENTE GENNEP +  
GEMEENTE GULPEN-WIT TEM +  GEMEENTE HEERLEN +  GEMEENTE HORST  
A AN DE MA A S +  GEMEENTE KERKR ADE +  GEMEENTE L ANDGR A AF +  
G E M E E N T E  L E U D A L  +  G E M E E N T E  M A A S G O U W  +  G E M E E N T E  M A A S T R I C H T  + 

GEMEENTE MEERS SEN +  GEMEENTE MOOK EN MIDDEL A AR +  GEMEENTE NEDER-
WEERT +  GEMEENTE PEEL EN MA A S +  GEMEENTE ROERDALEN + GEMEENTE ROER-
MOND + GEMEENTE SIMPELVELD +  GEMEENTE SITTARD-GELEEN + GEMEENTE STEIN + 
GEMEENTE VA ALS +  GEMEENTE VALKENBURG A AN DE GEUL +  GEMEENTE VENR AY +  

GEMEENTE VOERENDA AL +  GEMEENTE WEERT +  BEESEL BRUIST +  PAUL BOELS +

COOP SCHIMMERT + INFR ALIGNE GULPEN-WIT TEM  +  JCI  DE L ANDEN VAN OVERMA ZE +  
LONG COURSE WEEKEND BEESEL +  PEELSE GOLF + STICHTING SINT MARTIJN - CURA +  

ARRIVA - LIMBURG SPONSORT LIMBURG +  Z ANKSK AR TR AINING +  HARRY LEUNESSEN 
BURGEMEESTER VAALS +  BOB VOSTERMANS WETHOUDER HORST A/D MAAS +  HEIVELD BUNDE 
VRIENDENLOTERIJ +  KANNUNIK SALDEN +  HUIS VOOR DE SPORT LIMBURG + JEUGDFONDS 
CULTUUR LIMBURG  +  JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR NEDERL AND +  PROVINCIE LIMBURG 
STICHTING LEERGELD LIMBURG EN DE LOK ALE LEERGELD STICHTINGEN
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