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Colofon 
De werkzaamheden voor het Jeugdsportfonds Hillegom en Jeugdcultuurfonds Hillegom worden 

uitgevoerd door: 

 Stichting Jeugdsportfonds Zuid-Holland 

 Stichting Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland 

 

Contacten verlopen via: 

 Consulenten (toetst vooral de aanvragen en zorgt dat de aanbieder betaald wordt): 

Linda Hoogervorst, Helen van Vliet en Marina van Gaalen (tel: 0174-244940) 

zuid-holland@jeugdsportfonds.nl en zuidholland@jeugdcultuurfonds.nl  

 Coördinator (vooral voor de contacten met gemeenten, fondsen, sponsors, enz.):  

Harry Akkermans (tel: 0174-244940 / mob: 06-12900270) 

hakkermans@sportzh.nl  

 

 

Nummer: 16.JSF.004/HA/HV 

 

 

Postadres: 

Jeugdsportfonds Zuid-Holland / Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland 

Arckelweg 30 

2685 SN POELDIJK  

mailto:zuid-holland@jeugdsportfonds.nl
mailto:zuidholland@jeugdcultuurfonds.nl
mailto:hakkermans@sportzh.nl
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INLEIDING 
 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds zijn fondsenwervende organisaties met een landelijk bureau 

en 32 lokale fondsen. Beide fondsen zijn in het bezit van CBF-Keur en ANBI-status. Bij het 

Jeugdsportfonds Zuid-Holland en/of Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland zijn achttien gemeenten 

aangesloten.  

 

 Binnenmaas 

 Capelle a/d IJssel 

 Cromstrijen 

 Delft 

 Hillegom 

 Kaag en Braassem 

 Katwijk 

 Korendijk 

 Lansingerland 

 Leiden 

 Leiderdorp 

 Midden-Delfland 

 Nieuwkoop 

 Noordwijk 

 Oud-Beijerland 

 Pijnacker-Nootdorp 

 Strijen 

 Zoetermeer 

 

Op 1 september 2015 is gemeente Hillegom een (pilot) samenwerking aangegaan met het 

Jeugdsportfonds Zuid-Holland en Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland. Deze fondsen hebben de 

uitvoering van de backoffice (verwerken aanvragen) en de coördinatorsrol uitbesteed aan Sportservice 

Zuid-Holland. 

 

In deze jaarrapportage beschrijven we de voortgang van de activiteiten van het Jeugdsportfonds 

Hillegom (JSF) en Jeugdcultuurfonds Hillegom (JCF) in 2015.  
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1. DOELSTELLING, VISIE EN WERKWIJZE 
 

Doelstelling van de fondsen is kinderen die door de financiële situatie van de ouders dreigen 

uitgesloten te worden van sport- of cultuurbeoefening een financiële bijdrage te geven. Kinderen 

kunnen dan alsnog lid worden van een sport- of cultuuraanbieder. De gemeente had voor 1 

september 2015 t/m 31 augustus een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het 

Jeugdsportfonds Hillegom en € 10.000 ten behoeve van het Jeugdcultuurfonds Hillegom.  

 

De aanvragen worden gedaan door intermediairs. Intermediairs zijn professionele krachten die 

beroepsmatig in contact komen met kinderen. Denk aan leerkrachten, hulpverleners en 

combinatiefunctionarissen. Deze intermediairs kennen de jongere en kennen in de meeste gevallen 

de ouders. Zij kunnen een inschatting maken of de betreffende jongere voldoet aan de criteria.  

 

De criteria zijn : 

1.   Leeftijd (4 tot 18 jaar). 

2.   Ingeschreven in de gemeente Hillegom. 

3.   Ouders hebben een minimum inkomen (120% van het minimuminkomen). 

4.   De jongere kiest voor een sport erkend door het NOC/NSF. 

5.     De jongere kiest voor een activiteit die valt onder cultuurbeoefening. 

6.     Maximale bedrag voor sport bedraagt € 225,- 

7.     Maximale bedrag voor cultuur bedraagt € 450,- 

6.  De bijdrage wordt rechtstreeks gestort op de rekening van de aanbieder en sportwinkel.  

 

Het JSF en JCF heeft een manier van aanvragen ontwikkeld die gekenmerkt wordt door 

laagdrempeligheid. De intermediair meldt de jongere via de website www.allekinderendoenmee.nl 

aan. Aanmelden betekent ook dat de intermediair met de jongere zijn keuze doorspreekt, motiveert en 

de ouders betrekt bij de keuze van hun kinderen. 

 

Na goedkeuring van de aanvraag wordt de factuur opgevraagd bij de aanbieder. Na ontvangst van de 

factuur streven wij erna de contributie binnen drie weken uit te betalen aan de aanbieder. Met deze 

werkwijze wordt gestreefd naar een zo efficiënte mogelijk inzet van de middelen. 

 

 

  

http://www.allekinderendoenmee.nl/
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2. SAMENWERKING MET DE GEMEENTE HILLEGOM    
 

Voor het eerste jaar 2015-2016 heeft de gemeente Hillegom een totaalbedrag van € 35.000 

beschikbaar gesteld ten behoeve van het Jeugdsportfonds Hillegom en Jeugdcultuurfonds Hillegom. 

In totaal kunnen ongeveer 100 kinderen aan sport worden geholpen en ongeveer 25 kinderen aan 

cultuur. Deze vorm van cultuurbeoefening zal veelal plaatsvinden in een bepaalde organisatievorm 

zoals muziek- en toneelscholen. Bijdragen aan vormen van particulier onderwijs is mogelijk, mits zij 

gediplomeerd zijn en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. 

 

JSF Zuid-Holland en het JCF Zuid-Holland hebben het afgelopen jaar aanvragen getoetst en de 

aanvragen administratief verwerkt. Aanvragen werden gemonitord en intermediairs werden 

geïnformeerd over de wijze van aanvragen.  

 

In het najaar van 2015 heeft op het gemeentehuis een trainingsavond (zie foto) van intermediairs 

plaatsgevonden.  

Naast de directe uitvoeringskosten van het Jeugdsportfonds Hillegom en Jeugdcultuurfonds Hillegom 

zijn er werkzaamheden uitgevoerd, die samenhangen met de start van het Jeugdsportfonds en 

Jeugdcultuurfonds. Het gaat om de volgende werkzaamheden: 

 

- Algemene publiciteit JSF en JCF 

- Informeren van de sportaanbieders en 

culturele instellingen 

- Werven en informeren van intermediairs 

- Overleg met leveranciers van materialen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

Foto 1 
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3. DEELNEMERS 2015  
 

In de laatste drie maanden van 2015 hebben 60 kinderen via het JSF de kans gekregen om te kunnen 

sporten. Via het JCF waren dit 9 kinderen. 

 

In de tabel hieronder wordt het aantal aanvragen, uitgekeerde bedragen aan contributie en attributen 

en het totale bedrag wat daarmee gemoeid is beschreven. 

 

 Goedgekeurde 

aanvraag 

Bedrag 

contributie  

Bedrag 

sportattributen 

Totaal bedrag 

Sport 2015 60 aanvragen € 14.878,00 
 

€ 1.523,70  € 16.401,70 

Cultuur 2015 9 aanvragen €   3.522,50  €    296,00  €   3.818,50 
 

Tabel 1 

 

Uit de bovenstaande tabel wordt opgemaakt dat ongeveer 8% van het totale bedrag wordt 

aangevraagd voor attributen, bij zowel sport als cultuur. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op 

verdeling in geslacht en de activiteit van de deelnemers.  

 

3.1 Geslacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemers die een bijdrage hebben gekregen via het JSF zijn onder te verdelen in 65% jongens (39) 

en 33% meisjes (21). Bij het JCF is dit 12% jongens (2) en 78% meisjes (7). De verschillen ten 

opzichte van het Zuid-Hollandse beeld zijn gering. Binnen JSF Zuid-Holland is 62% jongen (en 38% 

2

7

JCF

Man

Vrouw

39

21

JSF

Man

Vrouw

Figuur 1 Figuur 2 
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meisje) en bij JCF Zuid-Holland is 69% meisje (en 31% jongen). 

 

3.2 Activiteit en geslacht 

 

Sport Man Vrouw Totaal Cultuur Man Vrouw Totaal 

voetbal 17 2 19 klassiek ballet 0 3 3 

diplomazwemmen 8 10 18 drums 1 0 1 

fitness 3 4 7 gitaar (klassiek) 1 0 1 

judo 3 0 3 hiphop 0 1 1 

kickboksen 3 0 3 streetdance 0 1 1 

overig 2 1 3 zangles 0 1 1 

aikido 2 0 2 jazzdance 0 1 1 

paardrijden 1 1 2         

handbal 0 1 1         

hockey 0 1 1         

korfbal 0 1 1         

Eindtotaal 39 21 60 Eindtotaal 2 7 9 

Tabel 2 

 
Voetbal is de meest populaire sport met 19 kinderen, waarbij opvalt dat vooral jongens (17) hier veel 

gebruik van maken. Diplomazwemmen is met 18 kinderen ook bijzonder populair in Hillegom. Deze 

trend is ook in Zuid-Holland te zien waar beide sporten het populairst zijn. Het is opvallend dat voor 

gymnastiek, een sport die vooral bij meisjes populair is, geen aanvragen gedaan zijn. 

Bij cultuur is klassiek ballet met 3 kinderen het populairst in Hillegom. In Zuid-Holland bestaat de top-3 

van cultuuractiviteiten uit algemene dansvorming, klassiek ballet en streetdance. 

 
3.3 Leeftijden 
 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Man 1 3 2 4 7 2 6 4 1 2 2 1 3 1

Vrouw 1 2 1 2 4 1 1 2 5 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8
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Man

Vrouw
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Figuur en tabel 1 

 
 

 
Figuur en tabel 2 

 

Van het JSF maken vooral kinderen van 8 tot en met 13 jaar gebruik. Bij het JCF valt hier vanwege 

het geringe aantal kinderen weinig van te zeggen. 

 

3.4 Afgekeurde aanvragen 

 

In 2015 is er 1 aanvraag afgekeurd. 

 
3.5 Zwemregeling 

 

Met ingang van 1 september 2015 hebben Fonds1818, de gemeente Hillegom, sportcentrum De 

Vosse en zwembad De Waterkanten in Lisse en Stichting Jeugdsportfonds Zuid-Holland een speciale 

zwemregeling onder het Jeugdsportfonds laten vallen. In deze zwemregeling wordt de bijdrage van 

het Jeugdsportfonds voor kinderen uit Hillegom verdubbeld van € 225 naar € 450. Fonds1818 staat 

garant voor de verdubbeling van het bedrag. 

De verdubbeling is alleen voor kinderen van 6 jaar en ouder. Sportcentrum De Vosse en zwembad De 

Waterkanten in Lisse garanderen dat het kind een zwemdiploma-A behaalt. 
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4. INTERMEDIAIRS 
 

De belangrijkste personen van het JSF en JCF zijn de intermediairs. Afhankelijk van het aantal 

intermediairs wat zich inzet om kinderen aan te melden bij het JSF en JCF zal ook de doelstelling van 

de fondsen gehaald worden, namelijk voorkomen van het uitsluiten van kinderen als het gaat om 

sport- en cultuurbeoefening. Intermediairs zijn beroepskrachten die in hun werk contact hebben met 

kinderen en zijn afkomstig uit het onderwijs, welzijnswerk, medische wereld en de 

combinatiefunctionarissen.  

Zij vragen niet alleen een bijdrage aan, maar motiveren de kinderen om zich aan te melden en 

stimuleren deze als zij dreigen af te haken. Gebleken is dat een groot aantal kinderen afkomstig uit de 

groep van minima niet altijd een beroep kunnen doen op hun ouders als het gaat om morele en 

sportieve ondersteuning. 

 

Een andere reden dat het JSF en JCF gekozen heeft voor het werken met intermediairs is dat hij/zij 

op de hoogte is van de financiële omstandigheden van de jongere en dat hij kan inschatten wat het 

inkomen is van de ouders. Als dit niet het geval is, dan verwacht het JSF en JCF dat hij/zij onderzoekt 

of de ouders behoren tot de groep waarop het JSF en JCF Hillegom zich op richt, namelijk de minima 

tot 120%. In 2015 waren intermediairs afkomstig uit de volgende maatschappelijke sectoren van 

Hillegom: 

 

Maatschappelijke sector Aanvragen sport Aanvragen cultuur 

Overige(n) 4 0 

Jeugdzorg 0 0 

Buurtsportcoach 20 4 

Welzijn 0 0 

Onderwijs 0 0 

Gezondheidszorg 2 0 

Voedselbank 34 5 

Totaal 60 9 

Tabel 3 
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5. FINANCIËLE VERANTWOORDING 2015 
 

Aanvragen en kosten 

 

In de onderstaande tabellen staan de kosten van de verwerkte aanvragen, uitgesplitst per fonds. 

 

Jeugdsportfonds 

60 actieve aanvragen € 16.401,70 

60 à € 35,- voor de administratieve verwerking €   2.100,00 

Kosten van het JSF Hillegom in 2015 € 18.501,70 

Tabel 4 
 

Jeugdcultuurfonds 

9 actieve aanvragen €   3.818,50 

9 à € 35,- voor de administratieve verwerking €      315,00 

Kosten van het JCF Hillegom in 2015 €   4.133,50 

Tabel 5 
 

Dekking van de kosten Sport 

 

In de onderstaande tabellen staat de financiering  van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in 

de gemeente Hillegom. 

 

Jeugdsportfonds 

Budget gemeente 2015-2016 € 25.000,00 

Fonds1818 zwemmen € 1.800,00 

Totaal budget € 26.800,00 

Besteed € 18.501,70 

Restant JSF 2016 € 8.298,30 

Tabel 6 
 

Jeugdcultuurfonds 

Budget gemeente 2015-2016 € 10.000,00 

Totaal budget € 10.000,00 

Besteed € 4.133,50 

Restant JCF 2016 € 5.866,50 

Tabel 7 
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6. BIJDRAGE 2016-2017 
 

Na het pilotjaar 2015-2016 zal de gemeente besluiten of zij de samenwerking met Stichting 

Jeugdsportfonds Zuid-Holland en Stichting Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland wil voortzetten. In 2016 

zijn er extra inkomsten te verwachten van de landelijke fondsen. Voor Jeugdsportfonds betreft een 

aanvulling vanuit de TAC-gelden en bij het Jeugdcultuurfonds vanuit de vijfde kind regeling. 

De hoogte van deze bijdragen zijn nog niet bekend. 

 


