
 
ZUID-HOLLAND 

Arckelweg 30 

2685 SN Poeldijk 

Telefoon: 0174-244940 

www.jeugdsportfonds.nl 

zuid-holland@jeugdsportfonds.nl 

 
Aan de Gemeenteraden in Zuid-Holland 
  
 
 
Nummer:  15.JSF.079 
Onderwerp: Alle kinderen moeten kunnen meedoen! 
Datum: 15 december 2015 
 
 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
Ondanks een inzettend economisch herstel is er nog steeds een groeiend aantal Nederlandse 
gezinnen dat bij de sociale dienst voor ondersteuning aan moet kloppen.  
 
Het beleid van de regering besteedt veel aandacht aan kinderen in armoede. Niemand mag buiten de 
boot vallen, zeker kinderen niet. Effectief armoedebeleid is daarom noodzakelijk. Ook de kinderen uit 
gezinnen met een minimum inkomen hebben er recht op om bijvoorbeeld aan sport te kunnen doen 
of muziekles te volgen.  
 
Aan de gemeenten wordt gevraagd extra aandacht te besteden aan kinderen die onvoldoende 
kunnen meedoen aan o.a. sport en cultuur en om mee te werken en het versterken van een 
preventieve aanpak. 
 
Maatschappelijke organisaties zoals het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds spelen een 
belangrijke rol bij het bestrijden van armoede. Het kabinet steunt daarom beide fondsen en het 
kabinet doet de aanbeveling aan gemeenten om samen te werken met (onder andere) deze fondsen. 
 
Klijnsma gelden 
 
Vanaf 2015 is jaarlijks 90 miljoen euro per jaar aan extra middelen beschikbaar voor gemeenten, 
voor de armoede- en schuldenaanpak. Deze gelden, ‘Klijnsma gelden’, kunnen  de gemeente helpen 
om aansluiting te zoeken bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.   
 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 
 
Missie  
 
De missie van het Jeugdsport en Jeugdcultuurfonds  is helder in al zijn eenvoud: wij laten kinderen 
waarvan de ouders niet genoeg geld hebben sporten bij een sportvereniging en bieden de benodigde 
sportattributen of laten ze deelnemen aan kunstbeoefening. We werken met een beperkt aantal 
professionals en vele vrijwilligers en zijn aanwezig in de haarvaten van de samenleving. Dit doen wij 
omdat we vinden dat: 

Alle kinderen moeten kunnen meedoen! 
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Wij betalen de contributie en de benodigde attributen voor kinderen wiens ouders of verzorgen dat 
niet kunnen. Aanvragen worden gedaan door professionals uit onder andere het onderwijs, 
hulpverlening en de gezondheidszorg (zogenaamde intermediairs).  
 
Door het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds worden jongeren lid van een vereniging. Het 
deelnemen in verenigingsverband biedt een socialiserend kader en heeft niet alleen voor het 
betreffende kind, maar ook voor het thuisfront positieve effecten.  
 
Argumenten voor een gemeente om aan te sluiten bij de fondsen zijn: 
 

 Een laagdrempelige en efficiënte uitvoering, waarbij ondersteuning veelal in natura 
(contributies, sportkleding, muziekinstrument e.d.) plaatsvindt; 

 Inbreng van particuliere financiële middelen uit het bedrijfsleven, private fondsen en 
donateurs; 

 Versterken sociale samenhang: breed draagvlak in de lokale samenleving door het betrekken 
van talloze vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en intermediairs. 
 

In Zuid-Holland sluiten steeds meer gemeenten zich aan bij het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds 
Zuid-Holland. Het zijn er inmiddels achttien (zie onderstaand overzicht). Daardoor ontstaat er naast 
een herkenbaar en effectief beleid binnen de gemeente ook een bepaalde herkenbaarheid en 
uniformiteit op regioniveau.  
 
Graag gaan wij met u in gesprek om de kansen en mogelijkheden van het Jeugdsportfonds en 
Jeugdcultuurfonds voor uw gemeente te bespreken. Voor het maken van een afspraak kunt u contact 
opnemen met Harry Akkermans van Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland via 
telefoonnummer 0174-244940. 
 
Wij horen graag van u! 
 
Vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
André de Jeu en     Margriet Gersie 
 
Voorzitters van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland 
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Bijlage 1. 
 
De aangesloten gemeenten in Zuid-Holland 
 
Aangesloten gemeenten bij het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland per december 2015 
 

1. Binnenmaas 

2. Capelle aan den IJssel 

3. Delft 

4. Kaag en Braassem 

5. Katwijk 

6. Lansingerland 

7. Leiden 

8. Nieuwkoop 

9. Pijnacker-Nootdorp 

10. Zoetermeer 

11. Cromstrijen 

12. Hillegom 

13. Korendijk 

14. Leiderdorp 

15. Midden-Delfland 

16. Noordwijk 

17. Oud-Beijerland 

18. Strijen 



 
 


