WIJ VINDEN DAT
ELK KIND MOET
KUNNEN SPORTEN.
JIJ OOK?
JEUGDSPORTFONDS
CREËERT SPORTKANSEN
VOOR KINDEREN DIE
OM FINANCIËLE
REDENEN GEEN LID
KUNNEN WORDEN VAN
EEN SPORTVERENIGING.

SPORTEN
IS MEER
DAN ALLEEN LEUK
Elk kind moet kunnen sporten
niet alleen omdat een kind sociaal,
fysiek en mentaal groeit maar
sporten is vooral ook leuk.
Sporten is goed voor het
zelfvertrouwen en de eigenwaarde
en zorgt voor contact en vriendschap
met andere kinderen. Sporten in
clubverband zorgt voor ontwikkeling
en biedt perspectief op een betere
toekomst.

PLEZIER
ZELFVERTROUWEN
EIGENWAARDE

JEUGDSPORTFONDS
GEEFT KINDEREN EEN SPORTKANS
Helaas kan niet elk kind sporten.
Meer dan 380.000 kinderen onder de
18 jaar groeien op in gezinnen waar te
weinig geld is om lid te worden van
een sportclub. Jeugdsportfonds
brengt daar verandering in door de
contributie en/of sportattributen te
betalen voor die kinderen. Om een
kind een jaar lang te laten sporten is

SMS SPORTKANS
NAAR 4333
EN DONEER
EENMALIG € 2,50

gemiddeld €250 nodig. Het geld gaat
rechtstreeks naar de sportvereniging
en de sportwinkel, niet naar de ouders
of het kind. Zo weten we zeker dat de
bijdrage terecht komt op de juiste plek
en zorgt Jeugdsportfonds op
eﬀectieve wijze dat kansarme
kinderen een kans krijgen.

SPELREGELS VOOR
EEN BIJDRAGE

ONMISBARE
INTERMEDIAIRS

Om in aanmerking te komen voor
een bijdrage van Jeugdsportfonds
moet er voldaan worden aan
bepaalde voorwaarden. Er gelden
basisspelregels en soms aanvullende
regels vanuit een aangesloten
gemeente. Omdat de procedures
helder en eenvoudig zijn kan een kind
vaak al binnen 3 weken sporten bij
een sportvereniging van zijn of haar
keuze.

Intermediairs spelen bij het fonds
een belangrijke rol. Uitsluitend zij
kunnen een aanvraag indienen.
Intermediairs zijn professioneel bij
de begeleiding van een kind
betrokken, zoals docenten,
sportbuurtcoaches en jeugdzorg
medewerkers. Zij kennen de
thuissituatie en sportwensen van de
kinderen.

EEN LANDELIJK
NETWERK
Jeugdsportfonds is een
fondsenwervende instelling met
stedelijke- en provinciale fondsen,
een klein landelijk bureau en werkt
samen met het Jeugdcultuurfonds.

Meer dan 8.000 vrijwilligers zetten zich
in voor het fonds. Momenteel zijn
meer dan 180 gemeenten aangesloten
bij het fonds. Om alle kinderen een
sportkans te kunnen geven is het
belangrijk dat alle gemeenten in
Nederland meedoen.

JEUGDSPORTFONDS.NL

PUBLIEKE EN PRIVATE
PARTNERS
Jeugdsportfonds telt een groot
aantal partners die ﬁnanciële steun
bieden. Landelijke en lokale overheden,
bedrijven, fondsen en particulieren,
iedereen kan een bijdrage leveren.
Hoe meer ﬁnanciële steun we
ontvangen, des te meer kinderen we
kunnen laten sporten.
Het is de ambitie van Jeugdsportfonds
om 40.000 kinderen in 2016 een kans te
geven om hun sportdroom waar te
maken. Wij vinden dat alle kinderen
moeten kunnen sporten. Jij ook?

EEN ANDER
EEN KANS GEVEN...
DAT IS PAS EEN
TOPPRESTATIE!
Geef jij een ander een kans?
Ondersteun Jeugdsportfonds door
een donatie over te maken op
NL26INGB 0000 005275

VOOR MEER INFORMATIE
EN CONTACTGEGEVENS

JEUGDSPORTFONDS.NL

