Alle kinderen
moeten kunnen sporten

ONS DOEL
Het Jeugdsportfonds wil financiële drempels weghalen om zo ook kinderen in achterstandsposities de
kans te geven mee te doen aan sport en bewegen. Het Jeugdsportfonds stimuleert daarmee de
persoonlijke ontwikkeling van kinderen in achterstandsposities. Bovendien draagt het
Jeugdsportfonds zo bij aan een gezonde en sportieve samenleving.

VAN KANSARM NAAR KANSRIJK
Sporten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Volgens schattingen zijn er in Nederland zo’n 311.000
kinderen en jongeren die om financiële redenen niet mee kunnen doen. Hun ouders hebben te weinig
geld voor de sportvereniging, om een keertje naar een sportwedstrijd te gaan, voor sportkleding of
voor een ander leuk uitje.
Het Jeugdsportfonds biedt uitkomst. Het fonds betaalt de contributie en de sportattributen voor
kinderen waarvan de ouders dat niet zelf kunnen. Dat is de kern van het Jeugdsportfonds: kinderen
die gemotiveerd zijn een sportkans bieden. Een eenvoudig en effectief middel om kansarme kinderen
en jongeren kansrijk te maken.

EFFECTEN VOOR KINDEREN
Elk kind zou de gelegenheid moeten hebben om te sporten. Waarom? Omdat sporten leuk is, omdat
je er fysiek en mentaal van groeit, omdat je al sportend zelfvertrouwen en eigenwaarde kunt
ontwikkelen en omdat sporten je in contact brengt met andere kinderen. Sporten in
verenigingsverband bevordert bovendien de individuele, sociale en maatschappelijke integratie.
Daarom vindt het Jeugdsportfonds dat alle kinderen moeten kunnen sporten!
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HET JEUGDSPORTFONDS: EFFICIËNTE ORGANISATIE
Het Jeugdsportfonds is een kleine, maar professionele organisatie met een groot netwerk. Voor de
organisatie geldt: effectief, efficiënt, korte lijnen, lage kosten, direct resultaat, transparant, integer
en een no-nonsense mentaliteit. Het Jeugdsportfonds maakt gebruik van de bestaande infrastructuur
zoals Bureau Jeugdzorg, maatschappelijk werk en scholen. Niemand hoeft het wiel opnieuw uit te
vinden, alle opgebouwde kennis wordt gedeeld. Een groot aantal vrijwilligers is betrokken bij het
indienen van aanvragen en de verwerking ervan. Omdat de procedures helder en eenvoudig zijn, is er
nauwelijks overhead.

JEUGDSPORTFONDS OVERIJSSEL
Op veel plaatsen in Nederland zijn inmiddels lokale fondsen op franchisebasis opgezet, zo ook in
Overijssel. De vijf grote steden (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) hebben de
mogelijkheid om een plaatselijk Jeugdsportfonds op te zetten of hebben dit inmiddels gedaan. De
overige gemeenten in Overijssel kunnen zich aansluiten bij het Jeugdsportfonds Overijssel.
Voor een actueel overzicht: www.jeugdsportfonds.nl

ONMISBARE INTERMEDIAIRS
Intermediairs spelen in de opzet van het fonds een cruciale rol. Zij zijn op professionele wijze
betrokken bij scholing, opvoeding en begeleiding van kinderen, waardoor deze intermediairs een
onmisbare schakel vormen tussen kind en club, tussen kansarm en kansrijk. Het Jeugdsportfonds kiest
er bewust voor om alleen via intermediairs te werken en aanvragen van ouders of sportverenigingen
niet te honoreren. Zo komt de bijdrage zeker op de juiste plek terecht. Bovendien hecht het fonds
aan het professionele oordeel van de intermediair, die als geen ander thuis is in de leefomgeving van
het kind. Denkt u ook in aanmerking te komen voor de functie van intermediair? Neem dan contact
op met de consulent van Jeugdsportfonds Overijssel.
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WANNEER EEN BEROEP DOEN OP HET JEUGDSPORTFONDS
Op het Jeugdsportfonds kan een beroep worden gedaan als andere voorliggende
financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput. De bijdrage (maximaal 225 euro per kind per
jaar) wordt verstrekt om kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen deel te laten nemen aan
een sportactiviteit. De intermediair zal door middel van een korte rapportage moeten kunnen
aantonen dat de ouders over onvoldoende financiële draagkracht beschikken.

PROBLEEM OPGELOST (IN DRIE STAPPEN)
Eenvoud is de kracht van het Jeugdsportfonds. Binnen drie weken is normaal gesproken alles
geregeld:
1. Een intermediair dient een gemotiveerde aanvraag in (ouders/sportverenigingen kunnen geen
aanvraag doen);
2. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en de sportattributen;
3. De intermediair ziet er op toe dat het kind deelneemt aan de activiteiten waarvoor de contributie
is betaald.

FONDSENWERVING EN PUBLICITEIT
Het Jeugdsportfonds telt een groot aantal sponsoren en partners die financiële en/of publicitaire
bijdragen leveren. Politici, bekende sporters, bedrijven, stichtingen, particulieren: iedereen kan
meedoen. Graag zelfs. Hoe meer fondsen, des te meer kinderen kunnen sporten. Voor een actueel
overzicht van sponsoren en partners in Overijssel: www.jeugdsportfonds.nl
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DIT IS HET HELE VERHAAL
Het kind: het Jeugdsportfonds wil kinderen (tot 18 jaar) uit gezinnen met een minimum inkomen
laten sporten bij verenigingen. Voor de spelregels in uw gemeente kijk op www.jeugdsportfonds.nl.
De intermediair: het Jeugdsportfonds werkt alleen via professionals die betrokken zijn bij de
scholing en begeleiding van het kind (leraren, jeugdhulpverleners, artsen, buurtwerkers).
250 euro: dit bedrag is nodig om een kind een jaar lang te laten sporten. Daarvan is 225 euro
gemiddeld nodig voor contributie, kleding en eventuele attributen. Het geld gaat direct naar de
sportvereniging en de sportwinkel, niet naar de ouders of het kind. De resterende 25 euro is nodig om
het Jeugdsportfonds als organisatie te laten bestaan.
De sportvereniging: het kind moet lid worden van een, door het NOC*NSF erkende, sportvereniging
of op een andere wijze in georganiseerd groepsverband gaan deelnemen aan sport.

CONTACTGEGEVENS
Jeugdsportfonds Overijssel
Hogeland 10
8024 AZ Zwolle
Consulent
Telefoon
E-mail
Internet

Jeugdsportfonds Overijssel
: 038 — 457 77 77
: consulent.overijssel@jeugdsportfonds.nl
: www.jeugdsportfonds.nl

WWW.JEUGDSPORTFONDS.NL

