
 
Zie jij verstopte armoede?  
 
Alle kinderen moeten kunnen sporten. Maar soms kan dat simpelweg niet. Omdat de financiële 
middelen er niet zijn bijvoorbeeld. Het Jeugdsportfonds geeft dan graag een steuntje in de rug door 
gezinnen die het minder hebben financieel te ondersteunen. Jeugdsportfonds betaalt de contributie 
van de sportvereniging en/of sportattributen. Het signaleren en aanvragen van bijdragen voor kinderen 
gebeurt via intermediairs. Tussenpersonen waar een beroep op gedaan kan worden om kinderen die 
sportkans te geven die ze verdienen.  
 
In Nederland groeien 423.000 kinderen op in armoede en 150.000 kinderen van deze groep kunnen niet 
aan sport doen vanwege gebrek aan financiële middelen van hun ouders. Om een kind een jaar lang 
te laten sporten is gemiddeld € 250,- nodig. Maximaal wordt € 225,- uitgekeerd (€25, 
administratiekosten). Om in aanmerking te komen moeten de ouders/verzorgers en het kind voldoen 
aan basisspelregels en in sommige gevallen aanvullende regels vanuit de gemeente. In 2014 heeft 
Jeugdsportfonds voor 38.574 kinderen een bijdrage betaald.  
 
Onderzoek wijst uit dat door te sporten een kind zich sociaal, fysiek en mentaal beter ontwikkelt. Dat is 
belangrijk voor de toekomst van het kind, maar ook voor het gezin waarin het kind leeft. Met sporten in 
clubverband komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe 
sociale omgeving, om te gaan met andere regels en omgangsvormen. Zeker voor (kwetsbare) 
kinderen uit minimagezinnen is dit van grote betekenis omdat ze daarmee hun horizon en sociale 
context verbreden. 

 
 

Werving intermediairs 
Om meer kinderen te bereiken/vinden is Jeugdsportfonds op 
zoek naar nieuwe intermediairs. Professionals uit het onderwijs, 
jeugdhulpverlening, schuldhulpverlening, humanitaire hulp en 
gezondheidszorg die kinderen in een kansarme thuissituatie 
en een sportkans willen bieden. Doordat zij samenwerking 
met de kinderen kennen zij de thuissituatie en weten wat de 
kinderen beweegt.  
Intermediairs worden door ons gevraagd om pro-actief 
kinderen te vinden en ouders/verzorgers te informeren op de 
mogelijkheid om te sporten via een bijdrage van het 
Jeugdsportfonds. Een intermediair is voor Jeugdsportfonds 
onmisbaar en een belangrijke schakel 
tussen ouders/verzorgers en Jeugdsportfonds. 
Ouders/verzorgers zelf kunnen niet rechtstreeks een aanvraag 
indienen.  
 
Hoe makkelijk is het om als juf of meester bij een 10 minuten 
gesprekje met de ouders te laten vallen dat er ondanks de 
lastige thuissituatie, mogelijkheden zijn voor het kind om aan sport te doen. Niet alleen leuk voor het 
kind maar ook de omgeving van het kind is er bij gebaat dat het kind zich positief ontwikkelt. Het kind zit 
lekker in zijn vel en zelfs de leerprestaties gaan omhoog. 
 
Vanaf februari 2016 start Jeugdsportfonds met het werven van professionals. Meld je aan als 
intermediair en geef kinderen de kans die ze verdienen.  
 
Voor meer informatie: www.jeugdsportfonds.nl 
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