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Rotterdamse kinderen

groeit op in armoede.

Dat zijn ruim 28.000

kinderen. 
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Sport

Sport

Elke ouder wil het beste voor zijn kind. Een gezond, gelukkig en sociaal leven en de vrijheid om

ook buiten school activiteiten te ondernemen. Meedoen met sport en cultuur draagt bij aan de

fysieke, mentale en sociale ontwikkeling. Dat is belangrijk voor het welzijn en de toekomst van

het kind, het gezin en uiteindelijk ook de samenleving. Helaas is het niet voor elk kind

vanzelfsprekend om mee te kunnen doen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam maakt het

mogelijk dat ook deze kinderen en jongeren lid kunnen worden bij de sportvereniging of

cultuurlessen kunnen volgen. Voor hen betaalt het fonds de contributie/het lesgeld en soms

attributen of kleding. In 2020 konden dankzij het fonds maar liefst 8070 kinderen meedoen.

2020 in één oogopslag
DE FEITEN EN CIJFERS VAN HET JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR ROTTERDAM

5626
kinderen kregen in

2020 de kans om te

zwemmen, voetballen,

turnen, judoën en meer.

op de

De kinderen die in 2020

sportten of cultuurles

volgden deden dat bij

373 verschillende sport-

en cultuuraanbieders.

Cultuur

Meisjes Jongens
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Werkwijze

Kind wil meedoen

Intermediair dient

online aanvraag in

Jeugdfonds Sport &

Cultuur Rotterdam

beoordeelt aanvraag

Na akkoord melden

ouders het kind aan

bij de sport- 

of cultuuraanbieder

Kind kan 1 jaar

meedoen

Jeugdfonds Sport &

Cultuur Rotterdam

betaalt de

contributie/ 

het lesgeld en de 

eventuele attributen. 

Meer informatie?

jeugdfondssportencultuur.nl/rotterdam

professionals zetten zich

in 2020 vrijwillig in als

intermediair om kinderen

in armoede te helpen.
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SPORT

CULTUUR

voetbal

kickboksen

taekwondo

turnen

hockey
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kinderen kregen in 2020

de kans om te dansen,

muziek te maken,

schilderen en meer.

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland

