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Help het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur helpen
“In de gymsport is een redelijk 
grote groep kinderen die tot 
onze doelgroep behoort” 
Je vereniging zal ze wel kennen; 
kinderen die heel enthousiast zijn 
over gymnastiek, maar van wie de 
ouders niet de middelen hebben 
om de contributie te betalen. 
Voor hen is er het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur. Het fonds betaalt 
de contributie, zodat ook jouw 
vereniging toch deze kinderen kan 
verwelkomen. 

DOOR: MARK VAN DER HEIJDEN

Het is mooi werk, dat Monique Maks als directeur 

van het Jeugdfonds Sport & Cultuur mag doen, als je 

afgaat op de reacties die zij krijgt. “Nog vandaag kreeg 

ik een mail van een meisje dat nu op voetbal zit. Ze 

was zo dankbaar dat haar leven is veranderd. Dat is 

natuurlijk helemaal te gek”, vertelt Maks. 

Dat is precies wat het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

nastreeft. Het fonds helpt dit meisje en ongeveer 

82.000 andere kinderen die heel graag willen sporten, 

maar van wie de ouders de kosten niet kunnen dra-

gen. Nadat een intermediair – daarover later meer – 

een kind bij het Jeugdfonds heeft gemeld, betaalt het 

fonds de contributie rechtstreeks aan de vereniging. 

En ja, dan krijg je dus positieve reacties als van het 

voetballende meisje. Stel je zelf de vreugde van de 

kinderen voor als ze, misschien onverwacht, toch 

in een gymzaal kunnen turnen en je begrijpt die 

positieve reacties wel. “We maken een heel groot 

verschil. We horen verhalen als ‘hier word ik echt 

gewaardeerd’. Ook van leraren vernemen we vaak dat 

het beter gaat met deze kinderen. Ze worden weer 

gezien. Voorheen had iedereen iets leuks gedaan in 

het weekeinde, behalve de kinderen zonder sport. 

Het is een enorme verrijking, ook voor het gezin. Deze 

mensen hebben vaak heel smalle sociale netwerken, 

omdat ze niet in verenigingen zitten. Nu doen ze door 

sport toch sociale contacten op.”

Hulp inschakelen via intermediair
Hoe werkt het Jeugdfonds Sport & Cultuur dan? Kin-

deren van wie de ouders onder het sociaal minimum 

zitten, kunnen voor de contributie van een sportver-

eniging of een culturele instelling aankloppen bij een 

intermediair. De intermediair beoordeelt de situatie. 

Als hulp geboden is, geeft de intermediair dit door 

aan het Jeugdfonds, dat daarna binnen drie weken 

de contributie voor een seizoen betaalt en eventueel 
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SANNE WEVERS, OLYMPISCH KAMPIOENE EN AMBASSADEUR JEUGDFONDS 
SPORT & CULTUUR:
“MIJN OUDERS HADDEN HET NIET BREED. DAAR HEB IK ALS KIND NIET ECHT IETS VAN GEMERKT, DAT HEB 

IK PAS OP LATERE LEEFTIJD GELEERD. EN DAT WAARDEER IK ENORM. HET IS HEEL BELANGRIJK DAT JE ALS 

KIND NIET DE ZORGEN OVER GELD KENT. DAAROM IS HET INSCHAKELEN VAN HET JEUGDFONDS SPORT 

& CULTUUR EEN GEVOELIG ONDERWERP. NIEMAND WIL IN DAT HOKJE GEPLAATST WORDEN, NIEMAND 

WIL DAT EEN KIND ZIJN OUDERS IN DIE SITUATIE ZIET. IK KAN ME GOED VOORSTELLEN DAT OUDERS EEN 

BARRIÈRE VOELEN OM HULP TE VRAGEN. WE ZOUDEN DE OUDERS DAAROM MOETEN UITLEGGEN DAT 

GEBRUIKMAKEN VAN HET JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR NIET GEZIEN WORDT ALS EEN ZORG, MAAR 

ALS EEN KANS.” (BRON: JEUGDFONDSSPORTENCULTUUR.NL)
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ook voorziet in tegemoetkoming van de kosten voor 

sportkleding. Het volgende jaar kan opnieuw hulp 

gevraagd worden.

De intermediairs zijn professionals die bij het 

Jeugdfonds staan ingeschreven. “Buurtsportcoaches, 

leraren, medewerkers van het wijkteam of van 

schuldhulpverlening. Zij kennen het gezin en weten 

in welke situatie dit gezin zit. Daardoor weten ze 

ook of het kind tot de doelgroep behoort. Ze hebben 

geen andere belangen, ze doen het voor het kind”, 

zegt Maks. “En als een van deze professionals nog 

niet ingeschreven staat, het is in vijf minuten gedaan 

waarna ze alsnog een aanvraag kunnen indienen.”

De 9.000 intermediairs helpen op deze manier nu 

zo’n 82.000 kinderen, die door hen en het Jeugdfonds 

toch kunnen sporten. Desondanks kan het nog altijd 

beter. Maks schat dat gemiddeld per schoolklas drie 

kinderen opgroeien in armoede en daardoor niet naar 

een gymsportvereniging of andere club kunnen. Met 

alleen al bijna anderhalf miljoen basisschoolleerlin-

gen moeten er nog tienduizenden kinderen zijn die 

daardoor geen lid zijn.

Bekendheid
Een probleem is dat nog niet iedereen het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur kent. “Onze grootste uitdaging is 

overal bekend worden. Bij basisscholen voeren we 

grote campagnes om tegen alle docenten te zeggen 

dat ze in de klas moeten rondkijken en met kinderen 

het gesprek aangaan om ze te helpen. Ook bij ouders, 

die zelf de intermediair kunnen aanspreken.”

Verenigingen kunnen daarbij eveneens helpen. 

“Verenigingen kunnen in alle wervingsteksten, overal 

waar ze communiceren naar nieuwe leden of bij de 

informatie over contributie melden dat wanneer 

de ouders de contributie niet kunnen betalen, ze 

daarvoor naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen 

gaan.”

Als ouders voor hun kind(eren) de contributie hebben 

opgezegd, zou de club kunnen informeren naar de 

reden waarom het lidmaatschap is stopgezet, zegt 

Maks. “Hoe erg is het dat een kind van zijn passie 

afgehaald wordt, als geld het probleem is? Dan kan de 

link met het Jeugdfonds worden gelegd.”

Het Jeugdfonds heeft een Toolkit Sport die verenigin-

gen kunnen downloaden met kant en klare teksten 

voor de website of nieuwsbrieven, flyers of posters. 

Dat is ook nuttig voor gymnastiekverenigingen. “In de 

gymsport is best een redelijk grote groep kinderen die 

tot onze doelgroep behoort”, waarschuwt Maks. Ze 

besluit: “Sporten en gymmen is zo leuk, we willen dat 

alle kinderen dat kunnen. Het mooiste is als daar het 

accent op ligt.” ❚

De Toolkit Sport is te downloaden op  

jeugdfondssport encultuur.nl/voor-wie/toolkit-sport/. 

LOKALE SPELREGELS
WELKE ACTIVITEITEN VERGOED WORDEN EN WELK 

CONTRIBUTIEBEDRAG HET JEUGDFONDS SPORT & 

CULTUUR BETAALT, VERSCHILT PER GEMEENTE. WIL JE 

WETEN WELKE LOKALE SPELREGELS ER BIJ JOU GELDEN? 

GA DAN NAAR JEUGDFONDSSPORTENCULTUUR.NL/MIJN-

FONDS/ EN VUL JE GEMEENTE IN. HET JEUGDFONDS 

SPORT & CULTUUR IS ER OOK VOOR KINDEREN DIE 

VOLGENS GEMEENTELIJKE MINIMAREGELINGEN NÉT 

BUITEN DE BOOT VALLEN. ALS EEN INTERMEDIAIR INSCHAT 

DAT EEN GEZIN DE CONTRIBUTIE VAN HET KIND NIET KAN 

BETALEN EN DE AANVRAAG VERVOLGENS MOTIVEERT, 

WORDT HET VERZOEK VRIJWEL ALTIJD ALSNOG 

GEHONOREERD.

We maken een heel groot verschil. 
Het is een enorme verrijking, ook 
voor het gezin”
MONIQUE MAKS (DIRECTEUR JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR)




