
     
 

 
 
 
 
Vacature vrijwilliger Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg 
 
 
In Nederland groeien 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Wij betalen de 
contributie of het lesgeld voor deze kinderen. Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg wil dat alle 
kinderen lid kunnen worden en blijven van een sportclub, of dans-, muziek-, theater- of kunstlessen 
kunnen volgen. Wekelijks bewegen of creatief zijn, houdt kinderen gezond en helpt hen zich optimaal 
te ontwikkelen. In Limburg laten we op dit moment circa 6.500 unieke kinderen meedoen aan sport, 
cultuur en/of zwemles. Er ligt echter nog een potentieel aantal kinderen tussen de 8.000 en 10.000 die 
we nu niet bereiken maar die wel graag willen meedoen mits iemand dit voor ze kan regelen en 
financieel mogelijk kan maken.    
   
Wij zijn een hecht, dynamisch en enthousiast team dat bestaat uit 2 coördinatoren, een back office 
medewerker en 3 vrijwilligers, gesteund door een betrokken bestuur. Wij zijn op zoek naar een 
enthousiaste vrijwilliger die ons team komt versterken.  
  

 

Functie   
Het laten sporten van kinderen/jongeren begint bij een aanvraag die is ingediend door een 
intermediair (denk dan bv. aan maatschappelijk werk, jeugdzorg, onderwijs, etc.). Voordat deze 
aanvragen definitief worden goedgekeurd moeten deze getoetst worden aan een aantal criteria. Dit is 
de taak van de vrijwilliger. Door een goedkeuring krijgt een kind bevestiging dat het een jaar lang lid 
kan worden van een sport- of cultuuractiviteit naar keuze. Ook kan in de aanvraag een verzoek tot 
kleding/attributen worden ingediend. Ook dit zal getoetst moeten worden. Het wel of niet goedkeuren 
van een aanvraag ligt dus in handen van de vrijwilliger. 
 
In ons digitale aanvraagsysteem moet je communiceren met de aanvrager bij eventuele 
onduidelijkheden of vragen. Op deze wijze hebben we per aanvraag een compleet dossier 
voorhanden.    
 
Naar inschatting zal de vrijwilligerstaak circa 5-7 uur per week in beslag nemen. Dit kan per week 
verschillen. Uren kunnen flexibel ingevuld worden. Je werkt nauw samen met en wordt ondersteund 
door de teamleden. Het werk kan vanuit thuis worden uitgevoerd. Werken vanaf kantoor is ook 
mogelijk (locatie Sittard). Een aantal keren per jaar zal er een afspraak plaatsvinden met het hele 
team waarbij we kennis delen en teambuilding met elkaar verenigen. Tussentijds is er altijd telefonisch 
contact, overleg via Teams of per mail. 
   

 

Competenties en vaardigheden 
▪ Groot enthousiasme en affiniteit met de doelstelling van het Jeugdfonds 
▪ Je bent bereid om in tijden van drukte iets meer uren te maken (bv. bij start nieuwe 

contributieseizoen) maar je mag je eigen tijd blijven indelen. 
▪ Ervaring met het gebruik van geautomatiseerde systemen en databases (AFAS Software is een 

pré)   
▪ Je hebt beschikking over een eigen computer met internetverbinding en bent bereid deze te 

gebruiken 
▪ Je hebt beschikking over een eigen telefoon en bent bereid deze te gebruiken indien nodig 

(telefonisch contact met team) 
▪ MBO+  
▪ Klantgericht/omgevingsgericht handelen: behandelt iedereen met respect en neemt diens vragen 

serieus, beantwoordt vragen tijdig en geeft daarbij voldoende informatie, maakt duidelijke 
afspraken en komt gemaakte afspraken na   

▪ Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk (ook met 
anderstaligen)   

▪ Proactief, flexibel, creatief, alert en zelfstandig    



     
 

   
 
 
 
Ons aanbod   
▪ Klein team waar snel geschakeld wordt  
▪ Informele non-profit organisatie  
▪ Vrijwilligerswerk voor onbepaalde tijd 
▪ Omvang 5 – 10 uur per week, werktijden, thuiswerken en welke dagen je wilt werken in overleg     
▪ € 150,00 per maand conform vrijwilligersvergoeding 
    
  
Interesse   
Herken jij jezelf in dit profiel, dan zoeken wij jou! Schrijf een korte motivatiebrief met CV en stuur 
deze naar limburg@jeugdfondssportencultuur.nl. Gesprekken vinden zo snel mogelijk plaats.  
  
Meer weten? Kim Wijnants, coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg, vertelt je graag meer 
over deze functie. Zij is bereikbaar op 06-18408188 of via bovenstaand mailadres. Appen mag ook!   
   
Meer informatie over het Jeugdfonds vind je op de website www.jeugdfondssportencultuur.nl.   
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