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1. Inleiding
Alle kinderen doen mee…
2020 was voor de Stichting Jeugdfonds Cultuur Brabant een moeilijk jaar om te realiseren
wat de slogan ‘Alle kinderen doen mee’ belooft. Zoals bij veel organisaties, zeker in de
cultuureducatie en - participatie, heeft de coronacrisis uitwerking op ons gehad. We lieten
vorig jaar al weten dat wij waarschijnlijk minder kinderen gaan bereiken dan we ons ten doel
hadden gesteld. Dankzij de inzet van allen die bij het Jeugdfonds Cultuur Brabant (JFCB)
betrokken zijn, hebben we toch nog bijna 900 kinderen kunnen ondersteunen, die allemaal
aan uiteenlopende kunstlessen konden deelnemen.

Ook voor 2021 verwachten wij dat we minder kinderen kunnen bereiken omdat de
coronacrisis nog (bijna) onverminderd voortduurt. Op het moment van dit schrijven beginnen
de vaccinatiecentra op volle toeren te draaien. Wij hopen dat deze voortvarende aanpak
doorgezet kan worden en dat daardoor op niet al te lange termijn ook kunstencentra en
muziekscholen hun deuren weer mogen openen. Daarop zijn we al aan het anticiperen. Wij
bespreken met de lokale relatiebeheerders manieren om kunst en cultuur onder de aandacht
van de doelgroep te brengen en hun intermediairs te activeren nog meer kinderen en
jongeren aan te melden voor een nieuw seizoen met veel leerzame, maar vooral ook leuke,
plezierige momenten.
Zo worden in Helmond en omstreken de eerste stappen gezet om in samenwerking met de
Urban Bond Nederland een dancebattle voor jongeren te organiseren. Hiermee kunnen we
een nieuwe doelgroep bereiken én de bekendheid van het JFCB vergroten. De eerste
gesprekken met de gemeente Tilburg over een soortgelijk evenement zijn opgestart.
Wij streven ernaar de kosten van de stichting zo laag mogelijk te houden. Wij zijn er dan ook
trots op dat deze beduidend lager zijn dan de vastgestelde norm voor stichtingen met een
goede-doelenstatus; namelijk 7%. De norm is 10%. Dit wordt mede gerealiseerd doordat de
stichting al jaren het vaste bedrag van € 45 in rekening brengt voor coördinatie en
administratie. Wij zijn genoodzaakt dat bedrag vanaf 2022 te verhogen naar € 50 en het
vervolgens jaarlijks te indexeren. Zo kunnen wij kostendekkend blijven werken en nog steeds
ruim onder de gestelde norm van 10% blijven.
Dit jaarverslag toont per gemeente behalve het aantal bereikte kinderen, ook de financiële
situatie. Zo is te zien hoeveel geld er beschikbaar is voor 2021. Dit inzicht nemen wij mee in
besprekingen met gemeenten over verlenging van de overeenkomsten en
subsidiebeschikkingen.
Samen muziek maken, dansen, schilderen of een andere vorm
van cultuureducatie volgen, voegt wezenlijk iets toe aan sociale
contacten van kinderen en jongeren, leert hun (beter)
samenwerken en voegt iets toe aan hun creatieve
denkvermogen!
Wij hopen in 2021 opnieuw veel jonge Brabanders in de
gelegenheid te stellen zich te bekwamen in diverse
kunstdisciplines.
Riny van Rinsum
Voorzitter
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2. Ambities en behaalde resultaten
Deelname gemeenten
Eind 2020 telden we 24 aangesloten Brabantse gemeenten, te weten:

Alphen-Chaam
Baarle-Nassau
Bergeijk
Bernheze
Bladel
Eersel
Etten-Leur
Geldrop-Mierlo
Gilze en Rijen
Heeze-Leende
Helmond
Heusden

Hilvarenbeek
Landerd
Meierijstad (Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel)
Moerdijk
Oirschot
Oss
Reusel-De Mierden
Roosendaal
Uden
Valkenswaard
Waalre
Waalwijk

De samenwerkingsovereenkomst met Sint-Michielsgestel is verlopen, waardoor deze
gemeente niet meer deelneemt.
Breda, ’s-Hertogenbosch/Vught en Eindhoven hebben een eigen lokaal fonds. Met de
gemeente Tilburg zijn gesprekken gaande om samen te werken met Stichting Leergeld
Tilburg.
In het werkplan 2020 van het JFCB is ten aanzien van de aangesloten gemeenten
onder meer als doel gesteld:
te investeren in duurzame verankering in de 24 deelnemende gemeenten;
aflopende samenwerkingsovereenkomsten/ subsidiebeschikkingen te
continueren.
In onze contacten met beleidsmedewerkers en wethouders merken we enerzijds dat
gemeenten worstelen met bezuinigingen en er soms keuzes worden gemaakt die niet
per se ten goede komen aan de beoogde doelgroep. Anderzijds zijn in gemeenten
andere partijen dan het Jeugdfonds actief en wordt een meerwaarde niet gezien. Wat
niet terecht is, zoals blijkt uit onze ervaring. Het is ondanks deze bevindingen gelukt de
samenwerking met de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bernheze, Gilze en
Rijen, Helmond, Heusden, Hilvarenbeek, Moerdijk en Waalre te verlengen.
Vanwege de coronacrisis en de beperkende maatregelen hebben we de deelnemende
gemeenten gemeld de streefcijfers voor 2020 niet te gaan halen en hen opgeroepen de
fondsbijdragen op het overeengekomen niveau te handhaven omdat we een
ommekeer in de daling van de aanvragen verwachten na de crisis als gevolg van de
negatieve economische effecten (werkloosheid en wegvallende inkomsten).
Aantal bereikte kinderen en jongeren
In het verslagjaar hebben we 894 aanvragen ontvangen en behandeld. Voor 844
kinderen en jongeren zijn hun lessen, activiteiten en benodigdheden betaald. De
overige 50 aanvragen waren per 31 december al wel toegezegd, maar nog niet geheel
afgehandeld en worden daarom aan 2021 toegerekend.
Het totale aantal was iets later dan de 904 in 2019. En lager dan de doelstelling van
1.000. De beperkingen door corona zijn hier debet aan.
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Toch zijn we niet ontevreden met de ontwikkeling van gehonoreerde aanvragen sinds
onze start. In 2015 ondersteunden we 113 kinderen, in 2016 267, in 2017 474, in 2018
waren het er 833 en in 2019 904.
In bijlage 1 zijn de aanvragen verdeeld naar geslacht en leeftijd.
Gekozen activiteiten
In de gekozen activiteit blijkt dansen weer de favoriet. Hiphop, streetdance en algemene
dansvorming worden vaak gekozen. Maar ook klassiek ballet en stijldansen doen het goed.
Het leren bespelen van piano is bij de kinderen erg in trek. En ook gitaar en viool zijn
populair. Bij activiteiten als tekenen, beeldhouwen en fotografie zien we een stijging in het
aantal aanvragen.
Bijlage 2 geeft een overzicht van het aantal aangevraagde bijdragen per cultuuractiviteit.
De mensen in het veld
Lokale relatiebeheerders
Dat we in 2020 toch nog een kleine 900 kinderen en jongeren hebben kunnen ondersteunen,
kon ook dit jaar alleen tot stand komen door de actieve inzet van de vrijwillige
relatiebeheerders en intermediairs die op lokaal niveau opereren.

In 2016 is het JFCB met het model van relatiebeheerders op lokaal niveau gestart. Deze
vrijwilligers, vaak uit het provinciale netwerk van cultuurprofessionals, zijn het lokale gezicht
van het JFCB en mede verantwoordelijk voor het bekend maken van het fonds in hun
gemeente. Als lokaal aanspreekpunt vormen zij de schakel tussen de intermediairs,
cultuuraanbieders, scholen en welzijnsorganisaties.
In de meeste deelnemende gemeenten is een relatiebeheerder actief. Voor nieuw aan te
sluiten gemeenten is de benoeming van een relatiebeheerder een voorwaarde voor
deelname aan het JFCB.
Door de corona-maatregelen hebben we geen provinciale relatiebeheerdersbijeenkomst
kunnen organiseren. Voorgaande jaren kwamen de relatiebeheerders twee keer per jaar
bijeen voor een bijeenkomst die in het teken staat van informatieoverdracht, kennismaking
en -deling en inspiratie. In plaats van de live ontmoetingen waren we aangewezen op meer
digitaal contact.
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In 2020 hadden de volgende gemeenten een relatiebeheerder:
Alphen-Chaam
Baarle-Nassau
Bernheze
Etten-Leur
Geldrop-Mierlo
Gilze en Rijen
Heeze-Leende
Helmond
Heusden

Hilvarenbeek
Landerd
Meierijstad
Moerdijk
Oss
Roosendaal
Uden
Valkenswaard
Waalwijk

Intermediairs
In de loop der jaren zijn in de partnergemeenten in totaal 147 intermediairs actief. De
aanvragen in 2020 zijn gedaan door 81 intermediairs.
Beleidsmedewerkers
Zonder ambtelijke steun in de aangesloten gemeenten is het moeilijk de kinderen uit de
doelgroep te bereiken. We zijn dan ook blij met de enthousiaste beleidsmedewerkers in de
domeinen cultuur en armoede. Zij zijn de eerste schakel in het proces om te zorgen dat het
geld terecht komt waar het zo hard nodig is.
Samenwerkingen
Het Jeugdfonds Cultuur Brabant streeft naar een intensievere samenwerking met het
Jeugdfonds Sport Brabant, zowel op operationeel, communicatief en bestuurlijk vlak. In 2020
hebben we regelmatig overlegd met dit fonds. We hebben de gezamenlijke raakvlakken en
mogelijke samenwerking verkend en de eerste stappen op concrete samenwerking gezet. Er
zijn afspraken gemaakt en contractueel vastgelegd met SSNB (Sport Service NoordBrabant) voor de administratieve verwerking van de aanvragen (backoffice). We verwachten
dat de samenwerking vooralsnog gestalte zal krijgen op het operationele vlak en
communicatiegebied.
Met diverse lokale Leergeld stichtingen is constructief samengewerkt om zoveel mogelijk
kinderen te bereiken.
Kunstloc Brabant
Ook dit jaar heeft het JFCB weer kunnen ‘inwonen’ bij Kunstloc Brabant. Als provinciale
uitvoeringsorganisatie voor kunst en cultuur heeft Kunstloc kennis van de culturele
infrastructuur en netwerken op gebied van cultuureducatie. Voor het JFCB verzorgt
Kunstloc de toetsing van cultuuraanbieders. De werkafspraken en te leveren faciliteiten zijn
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
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3.

Activiteiten

De gelden voor armoedebestrijding onder kinderen worden door de deelnemende
gemeenten ingezet om het bereik te verhogen. Gemeenten zien daarbij de meerwaarde van
een integrale aanpak. Zo wordt onze inzet om het culturele veld te betrekken bij de uitdaging
om zoveel mogelijk kinderen te bereiken erg gewaardeerd. Alleen samen zorgen we ervoor
dat alle kinderen kunnen meedoen.
JFCB participeert daarom altijd in diverse lokale, provinciale en landelijke bijeenkomsten. Er
zijn in 2020 meerdere bijeenkomsten niet doorgegaan, door bekende redenen, of ze hebben
een andere vorm gekregen. Maar elke gelegenheid wordt door JFCB gebruikt om in het
netwerk het belang van cultuurparticipatie van kinderen en jongeren te benadrukken.

Een kleine opsomming van activiteiten:
- voorstellen gemeente Uden als nieuwe locatie voor het project Cultuur&CruijffCourts
2021;
- verstrekken input gemeente Waalwijk en gemeente Roosendaal ten behoeve van de
lokale armoedemonitor;
- bespreking met Kunstloc in kader van het verhogen cultuurparticipatie;
- overleg met Urban Bond Nederland over het gezamenlijk opzetten van mogelijke
aanjaagacties;
- de samenwerking voor een aanjaagactie in het kader van het Kinderkunstfestival in de
gemeente Heusden;
- de samenwerking met Cultuurkantine voor de aanjaagactie als onderdeel van het project
Kunstkameraden op het AZC in de gemeente Gilze en Rijen;
- participeren in het project Ready to Rock als aanjaagactie in de gemeente Helmond;
- input verzorgd voor de Jeugdagenda Jeugdvriendelijke stad gemeente Helmond.

Aanjaagactie Kunstkameraden in Gilze en Rijen
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4. Communicatie
Een groot deel van de gestelde prioriteiten op het gebied van de communicatie zijn
ingehaald door de nieuwe realiteit die de pandemie met zich meebracht. Zo hebben we geen
live bijeenkomsten kunnen organiseren voor onze relatiebeheerders en intermediairs en
slechts drie aanjaagacties. De contacten die er zijn geweest, waren allemaal online. De
materialen die dit jaar zijn gemaakt, zijn ook digitaal uitgezet, zoals de nieuwe flyers voor
ouders in de gemeenten Moerdijk en Waalwijk. Ook hebben we ingezet op het opnemen en
actualiseren van informatie over het Jeugdfonds op de websites van de aangesloten
gemeenten en de lokale relatiebeheerders. We startten een LinkedIn-account om andere
mensen te bereiken dan de groep volgers op Facebook.
Het jaar in vogelvlucht
In januari startte een landelijke publieksactie om aandacht te vragen voor Sam&, het
samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal
Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Het doel van het samenwerkingsverband is dat we
samen meer kinderen bereiken met meer voorzieningen. Sam& bestaat naast de eigen
werkwijze van de aangesloten fondsen en stichtingen.
Deze publiekscampagne was niet uitsluitend online. Door het hele land is gezorgd voor
lokale zichtbaarheid met posters en/of abri's. In Brabant waren ze zien in partnergemeente
Helmond en in Tilburg, Eindhoven, Breda en ’s-Hertogenbosch.
Via een mail hebben we de lokale relatiebeheerders gevraagd de intermediairs in hun
gemeente te informeren over de campagne.
In april moesten we de geplande provinciale relatiebeheerdersbijeenkomst nieuwe stijl – een
ontbijtsessie – cancelen. Om de relatiebeheerders niet meer online te belasten in de
plotselinge beeldschermwereld, besloten we geen Teams-sessie te organiseren, maar de
rest van het jaar via telefoongesprekken en e-mails contact te hebben, wanneer nodig.
We attendeerden de relatiebeheerders via zogenoemde pushmails onder meer op de toolkit
cultuur en vroegen hen deze te delen met de culturele lesgevers in hun gemeente(n).
We faciliteerden hen verder met materialen om het werven van nieuwe intermediairs te
ondersteunen. Landelijk startte een informatie- en wervingsactie onder cultuurcoaches en
combinatiefunctionarissen. Hiervoor is de flyer ‘Hoe herken je armoede’ ontwikkeld. We
mailden de relatiebeheerders een exemplaar met het verzoek de flyer te verspreiden in hun
netwerk.
Om meer aandacht te creëren voor het Jeugdfonds in De Kempen-gemeenten, stuurden we
een mailing naar de besturen van de scholen in Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden
en Oirschot.
Mede namens het JFCB ondertekende het landelijk bureau een brief van het LKCA en
dertien andere organisaties aan alle bestuurders, volksvertegenwoordigers en beleidsmakers
in Nederland. In deze oproep aan kabinet en gemeenten vroegen we:
een ‘...interpreteer sport en spel in de buitenlucht ruimer en zorg dat de jeugd vanaf 29 april
niet alleen buiten kan sporten maar ook kunst kan maken!'
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In mei deelden we zoveel mogelijk informatie over de landelijke actie ‘Mag ik straks weer
meedoen’: met de relatiebeheerders en via onze online kanalen.
Voor de relatiebeheerders uit Roosendaal, Meierijstad en Uden lieten we speciale cultuurversie maken. CultuurCompaan in Roosendaal vroeg een aangepaste advertentie voor hun
bijdrage in het boekje Sjors Creatief. Naar aanleiding van de vraag uit Brabant heeft het
landelijk bureau contact gezocht met de landelijke organisatoren van Sjors Sportief en Sjors
Creatief en hebben ze een standaard advertentie gemaakt voor alle boekjes.

In juli besteedden we aandacht aan de aanjaagactie Kunstkameraden, waarvoor de
relatiebeheerder in Gilze en Rijen een bijdrage van het Jeugdfonds ontving. We deelden
verschillende berichten via de website en de socials.
Ook verzonden we een infographic met de belangrijkste resultaten behaald in 2019.
In augustus startten de ondersteuning van de gemeente Uden, die had besloten mee te
doen aan Cultuur@CruijffCourts. Voor dit project hebben onze relatiebeheerder Kunst & Co
en Stichting Compass Uden hun handen ineen hebben geslagen. C&CC Uden is vanwege
de corona-maatregelen in april 2021 van start gegaan.
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Online meeting met de organisatoren van C@CC Uden

In september verzonden we het jaarverslag 2019 naar de stakeholders van het JFCB.
In oktober stuurden we, in samenwerking met Kunstloc Brabant, een mailing naar alle
scholen in Brabant. Het doel was leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren, interne
begeleiders en schoolleiders te informeren over de belangrijke rol van de intermediair en hen
te activeren zichzelf voor deze rol aan te melden. De mailing heeft ongeveer vijf nieuwe
intermediairs opgeleverd.
In het najaar voerde de VriendenLoterij campagne speciaal voor Sam&. Via radio, TV,
dagbladen, tijdschriften, online advertenties en social media werden mensen opgeroepen
mee te spelen voor dit goede doel. Minimaal 40% van elk geoormerkt lot ging naar Sam&,
zolang de deelnemer meespeelt. Een deel van deze opbrengst komt ten goede aan het
Jeugdfonds. Ook in Brabant deelden wij de berichten hierover.
In december ondersteunde we St. Joost, school of art & design in Brabant bij het werven
van talentvolle jongeren die niet vanzelfsprekend de weg naar het kunstonderwijs weten te
vinden. Dit kan zijn doordat ze bijvoorbeeld een migratie achtergrond hebben of door hun
sociaaleconomische status.
We sloten het vreemde jaar met een aangepaste feestdagenwens.
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5.

Organisatie

De bestuursleden zetten zich zonder onkostenvergoeding in voor het JFCB. De
relatiebeheerders zijn veelal als professional werkzaam in de cultuursector en zijn daarnaast
op vrijwillige basis beschikbaar voor het Jeugdfonds.
In 2020 heeft het bestuur afscheid genomen van Ingrid Langen-de Kanter. Vanaf september
2016 was zij actief als secretaris. Haar taken zijn overgenomen door bestuurslid Ap de Vries.
Renée Schmeetz heeft haar functie als bestuurslid neergelegd.
Het bestuur is in 2020 zes keer bijeengeweest.
Het bestuur van het Jeugdfonds Cultuur Brabant bestond in 2020 uit:
Riny van Rinsum, voorzitter
Jan Franken, penningmeester/vicevoorzitter
Ingrid Langen-de Kanter, secretaris (tot juni)
Barbara Brouwer, bestuurslid relatiebeheerders
Ap de Vries, bestuurslid politiek/stakeholders
Raymond Godding, bestuurslid onderwijs
Renee Schmeetz, bestuurslid communicatie/nieuwe media (tot juni)
Coördinator: Peter Overeem, OvereemAdvies
Communicatieadviseur: Ilonka de Ridder-Lebon, De Ridder Public Relations
Relatiebeheerders:
Jan Mathijsen
Max van Alphen
Henri Elbers
Willeke Rosdorff
Pleuni Schoots
Mark Tittulaer
Marieke Scharroo
Theo de Veer
Marjolein van de Akker
Cor Vennix en Maarten Jense
Janneke van Summeren
Barbara Brouwer
Sanne Vermaas
Dennis Spanjers
Trudie Stalpers
Els van den Putte
Pieter Donders
Susanne Vreeburg en Francesco van Mierlo

Alphen-Chaam
Baarle-Nassau
Bernheze
Etten-Leur
Geldrop-Mierlo
Gilze en Rijen
Heeze-Leende
Helmond
Heusden
Hilvarenbeek
Landerd, Uden
Meierijstad
Moerdijk
Oss
Roosendaal
Valkenswaard
Waalre (tot april)
Waalwijk

Vacant: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en vanaf april Waalre.
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6.

Vooruitblik 2021

Het zevende jaar van het Jeugdfonds Cultuur Brabant zal gekenmerkt worden door de
verdere ontwikkelingen rondom de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus.
Belangrijk voor het Jeugdfonds is hoe lang er beperkende maatregelen zullen zijn en of
cultuureducatie en -participatie weer ‘volledig vrijgegeven’ zijn of worden.
Het streven om meer kinderen te bereiken, blijft ons belangrijkste doel. Wij denken dat er
mogelijk meer aanmeldingen komen, omdat als gevolg van de coronacrisis de werkloosheid
mogelijk zal toenemen en ondernemers en zzp’ers met minder inkomsten rekening moeten
houden en daardoor veel gezinnen minder inkomen hebben. Dat zet de deelname aan
cultuureducatie en -participatie van kinderen uit die gezinnen direct onder druk. Het JFCB zal
daar aandacht voor hebben en actie ondernemen om ook die gezinnen op de hoogte te
brengen van de mogelijkheden die onze stichting biedt.
Aandachtspunt blijft ook het uitbouwen van het netwerk van relatiebeheerders en
intermediairs. Uiteraard blijven we ons inzetten om meer Brabantse gemeenten aan te laten
haken en mee te laten doen. Onze samenwerking met partners uit het maatschappelijk veld
in Brabant zetten we onverminderd voort.
We hopen dat de ontwikkeling naar ten minste een gezamenlijke back office en gezamenlijke
communicatie-en verantwoordingsuitingen met het Jeugdfonds Sport Brabant zich doorzet,
waardoor we een efficiëntere administratie kunnen realiseren voor beide stichtingen en zo
meer tijd vrij kunnen maken voor onze ‘core business’ en de beleidsintensiveringen die we
gepland hebben. Die staan beschreven in ons Beleidsplan 2021-2024 en Jaarplan 2021.

7.

Financiën

Het JFCB een zelfstandig opererende stichting die in een samenwerkingsovereenkomst de
relatie met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland heeft vastgelegd.
Naast een online aanvraag- en administratiesysteem, verzorgt het landelijk bureau de
administratie en accountancy van het Brabantse fonds.
Kunstloc faciliteert het provinciale fonds bij de (financiële) toetsing van cultuuraanbieders.
De jaarrapportage van JFCB vormt een integraal onderdeel van de samengevoegde
Jaarrekening 2020 die door het Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland wordt opgesteld.
De cijfers in de gemeentelijke overzichten (hoofdstuk 8), die onderdeel uitmaken van de
samengestelde jaarrekening 2020 van alle stichtingen Jeugdfonds Sport en Cultuur in
Nederland, zijn gebaseerd op de concept- jaarrekening die aan de account is aangeboden.
Daarnaast zijn in het kader van Alle Kinderen Doen Mee (AKDM) extra gelden beschikbaar
gekomen, die in de tabellen bij de afzonderlijke gemeenten zijn opgenomen. Deze middelen
zijn beschikbaar voor gemeenten op basis van het aantal bereikte kinderen in 2020.
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8. Stand van zaken per gemeente

Gemeente Alphen-Chaam heeft zich eind 2018 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur
Brabant, voor een periode van twee jaar. De overeenkomst is met onbepaalde tijd
verlengd.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

9.525
1.621
0,0099
32

Overzicht inkomsten en uitgaven
Saldo 2019
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

In euro’s
12.401

Aantal kinderen 2020 (‘19)

198

0 (1)

12.599
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Gemeente Baarle-Nassau heeft zich eind 2018 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur
Brabant, voor een periode van twee jaar. De overeenkomst is met onbepaalde tijd
verlengd.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

6.722
896
0,0087
16

Overzicht inkomsten en uitgaven
Saldo 2019
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

In euro’s
12.500

Aantal kinderen 2020 (‘19)

0

0 (0)

12.500

14

Gemeente Bergeijk heeft zich eind 2017 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur
Brabant. De samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 januari 2018 tot en met 31
december 2021.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

18.123
3.233
0,0125
81

Overzicht inkomsten en uitgaven
Saldo 2019
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

In euro’s
16.134

Aantal kinderen 2020 (‘19-‘18)

0

0 (0-12)

16.134
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Gemeente Bernheze heeft zich in 2015 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur
Brabant. De huidige samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 januari 2020 tot en met
31 december 2020. De samenwerking is verlengd met drie jaar.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

29.802
5.634
0,0156
176

Overzicht inkomsten en uitgaven
In euro’s
Saldo 2019

8.078

Inleg gemeente 2020

2.500

Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

-5.956

Aantal kinderen 2020
(‘19-‘18-‘17-‘16)

18 (22-16-8-6)

5.332
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Gemeente Bladel heeft zich eind 2017 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur
Brabant. De samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 januari 2018 tot en met 31
december 2021.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

19.582
3.444
0,0094
65

Overzicht inkomsten en uitgaven
Saldo 2019
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

In euro’s
17.485
0

Aantal kinderen 2020 (’19)
0 (1)

17.485
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Gemeente Eersel heeft zich eind 2017 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur
Brabant. De samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 januari 2018 tot en met 31
december 2021.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

18.166
3.079
0,0129
79

Overzicht inkomsten en uitgaven
In euro’s
Saldo 2019
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

17.893
-176

Aantal kinderen 2020
(‘19-‘18)
1 (1-2)

17.717
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Gemeente Etten-Leur heeft zich eind 2016 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur
Brabant. Er is sinds 2019 geen samenwerkingsovereenkomst met de gemeente meer.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

42.048
6.998
0,0403
564

Overzicht inkomsten en uitgaven
In euro’s
Saldo 2019

22.340

Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

-4.826

Aantal kinderen 2020
(‘19-’18-‘17)

11 (11-3-7)

17.514
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Gemeente Geldrop-Mierlo heeft zich in 2015 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur
Brabant. De samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 juli 2015 tot 1 januari 2021.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

38.671
6.416
0,0385
494

Overzicht inkomsten en uitgaven
In euro’s

Saldo 2019
Inleg gemeente
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

68.576
20.000
-11.073

Aantal kinderen 2020
(’18-‘17-’16-‘15)

46 (59-55-39-38-25)

77.503
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Gemeente Gilze en Rijen heeft zich in 2018 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur
Brabant. De samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 april 2018 tot en met 31
december 2020. De overeenkomst is met onbepaalde tijd verlengd.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

25.589
4.394
0,0268
236

Overzicht inkomsten en uitgaven
In euro’s
Saldo 2019
Inleg gemeente
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

13.114
5.000
-11.124

Aantal kinderen 2020
(’19-‘18)

46 (38-9)

6.990
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Gemeente Heeze-Leende heeft zich in 2016 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur
Brabant. Vanaf maart 2019 is de samenwerking vastgelegd in een gemeentelijke
subsidiebeschikking. In 2020 is geen subsidie aangevraagd in verband met voldoende
budget voor aanvragen.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

15.352
2.611
0,0155
81

Overzicht inkomsten en uitgaven
In euro’s
Saldo 2019
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

11.494
-528

Aantal kinderen 2020
(’19-’18-’17-‘16)
2 (6-5-4-4)

10.966
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Gemeente Helmond heeft zich in 2017 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur
Brabant. De samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 oktober 2017 tot en met 31
december 2020. De samenwerking is verlengd door een subsidiebeschikking.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

88.801
15.815
0,0661
1.045

Overzicht inkomsten en uitgaven
In euro’s
Saldo 2019
Inleg gemeente
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

23.828
75.000
-65.088

Aantal kinderen 2020
(’19-’18-’17)

262 (273-196-58)

33.740
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Gemeente Heusden heeft zich in 2015 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur
Brabant. De huidige samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 januari 2019 tot en met
31 december 2020. De overeenkomst is met twee jaar verlengd.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

43.112
7.482
0,0241
361

Overzicht inkomsten en uitgaven
In euro’s
Saldo 2019
Inleg gemeente
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

13.668
20.000
-11.832

Aantal kinderen 2020
(’19-’18-’17-‘16-‘15)

40 (42-43-39-34-5)

21.836
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Gemeente Hilvarenbeek heeft zich in 2017 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur
Brabant. De samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 juni 2017 tot en met 31
december 2019. De samenwerking is met een jaar verlengd.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

15.047
2.741
0,0088
48

Overzicht inkomsten en uitgaven
In euro’s
Saldo 2019
Inleg gemeente
Donatie
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

1.329
10.000
2.000
-9.112

Aantal kinderen 2020
(’19-’18-’17-’16)

43 (25-26-14-5)

4.217
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Gemeente Landerd heeft zich in 2015 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur Brabant.
De samenwerkingsovereenkomst loopt tot en met 31 december 2021.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

15.066
2.772
0,0118
65

Overzicht inkomsten en uitgaven
In euro’s
Saldo 2019
Inleg gemeente
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

8.466
1.500
-587

Aantal kinderen 2020
(’19-’18-’17-’16)

4 (24-30-4-1)

9.379
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Gemeente Meierijstad heeft zich in 2015 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur
Brabant. De samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 januari 2018 tot en met 31
december 2020 en is verlengd tot en met 31 december 2024.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

79.980
14.200
0,0203
577

Overzicht inkomsten en uitgaven
In euro’s
Saldo 2019
Inleg gemeente
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

14.973
7.500
-11.477

Aantal kinderen 2020
(’19-’18-’17-’16)

39 (49-45-24-8)

10.996
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Gemeente Moerdijk heeft zich in 2014 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur Brabant.
De samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december
2020. De samenwerking is verlengd door middel van een subsidiebeschikking.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

36.522
6.092
0,0218
266

Overzicht inkomsten en uitgaven
In euro’s
Saldo 2019
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

16.917
-6.045

Aantal kinderen 2020
(’19-’18-’17-’16-‘15)
25 (28-18-8-4-2-2)

10.872
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Gemeente Oirschot heeft zich eind 2017 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur
Brabant. De samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 januari 2018 tot en met 31
december 2021.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

17.861
3.224
0,0075
48

Overzicht inkomsten en uitgaven
In euro’s
Saldo 2019
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

13.041
0

Aantal kinderen 2020
(’19-’18)
0 (1- 1)

13.041
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Gemeente Oss heeft zich in 2015 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur Brabant. De
samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks op basis van een subsidiebeschikking
verlengd.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

84.639
14.350
0,0327
938

Overzicht inkomsten en uitgaven
In euro’s
Saldo 2019
Inleg gemeente
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

43.243
20.000
-21.096

Aantal kinderen 2020
(’19-’18-’17-’16-‘15)

65 (67-61-66-44-12)

42.147
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Gemeente Reusel-De Mierden heeft zich eind 2017 aangesloten bij het Jeugdfonds
Cultuur Brabant. De samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 januari 2018 tot en met
31 december 2021.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

12.654
2.006
0,0193
77

Overzicht inkomsten en uitgaven
In euro’s
Saldo 2019
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

17.500
0

Aantal kinderen 2020
(’19-’18)
0 (0, 0)

17.500
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Gemeente Roosendaal heeft zich in 2014 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur
Brabant. De samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks middels een
subsidiebeschikking verlengd. Voor 2020 is geen subsidie aangevraagd.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

77.426
12.514
0,0411
1.029

Overzicht inkomsten en uitgaven
In euro’s
Saldo 2019
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020*

141.840
-17.102

Aantal kinderen 2020
(’19-’18-’17-’16-‘15)
68 (74-114-84-101-58-61)

124.378

*) Restant niet bestede middelen 2019 ad € 32.886 is in januari 2021 geboekt. Is niet in dit saldo verrekend.
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Gemeente Uden heeft zich in 2017 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur Brabant .
De samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks middels een subsidiebeschikking
bestendigd.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

40.805
7.103
0,0314
446

Overzicht inkomsten en uitgaven
In euro’s
Saldo 2019
Inleg gemeente*
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

47.337
20.000
-10.617

Aantal kinderen 2020
(’19-’18-’17)

39 (37-35-29)

56.720

*) Inclusief restitutie van € 13.276.
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Gemeente Valkenswaard heeft zich in 2016 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur
Brabant. De samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks middels een
subsidiebeschikking verlengd.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

30.666
4.633
0,0391
362

Overzicht inkomsten en uitgaven
In euro’s
Saldo 2019
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

11.477
-6.895

Aantal kinderen 2020
(’19-’18-’17-‘16)
27(32-24-31-6)

4.582
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Gemeente Waalre heeft zich in 2015 aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds Brabant.
De samenwerkingsovereenkomst loopt 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020 en
is met een jaar verlengd.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

16.503
2.931
0,0239
140

Overzicht inkomsten en uitgaven
In euro’s
Saldo 2019
Donatie (van?)
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

5.974
2.000
-8.351

Aantal kinderen 2020
(’19-’18-’17-’16-‘15)

27 (21-57-2-11-3)

-377
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Gemeente Waalwijk heeft zich in 2016 aangesloten bij het Jeugdfonds Cultuur
Brabant. De samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.
Indicatie doelgroep
Aantal inwoners
Aantal 4- t/m 17-jarigen
Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen
Potentieel aantal kinderen

46.422
7.359
0,0343
505

Overzicht inkomsten en uitgaven
In euro’s
Saldo 2019
Inleg gemeente 2020
Besteed aan doelstelling incl. overhead en
AKDM
Eindsaldo 2020

4.424
17.500
-18.134

Aantal kinderen 2020
(’19-’18-’17-’16-‘15)

(67-66-57-4-3)

3.790
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Aanvragen witte vlekkenplan

Uitgaven niet aangesloten
gemeenten
Inkomsten AKDM

Bergen op Zoom
Boxtel
Cranendonck
Haaren
Mill en St. Hubert
Oosterhout
Rucphen
Sint-Michielsgestel
Woensdrecht

In euro’s
3.480

Aantal kinderen 2020)
13

3.575

1
1
1
2
1
1
2
1
3
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Bijlage 1. Aantal aangevraagde bijdragen per cultuuractiviteit
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Bijlage 2. Aanvragen verdeeld naar geslacht en leeftijd
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