
Van: zuid-holland@jeugdsportfonds.nl [mailto:zuid-holland@jeugdsportfonds.nl]  

Verzonden: vrijdag 13 mei 2016 15:39 
Aan: zuid-holland@jeugdsportfonds.nl 

Onderwerp: Brief aankondiging Rijksimpuls Jeugdsportfonds 

 
Geachte raadsleden, 
  
Vanuit het Rijk komt er extra geld beschikbaar voor het Jeugdsportfonds. Met bijgaande brief 
informeer ik u graag over deze Rijksimpuls. Om de aanvraag voor een financiële bijdrage vanuit de 
Rijksimpuls tijdig in te dienen verzoeken wij u uiterlijk vrijdag 27 mei te reageren. Mocht u meer 
vragen hebben, kunt u contact met mij opnemen. 
  
Met sportieve groet, 
  
Harry Akkermans, 
Consulent Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland 
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Aan colleges en gemeenteraden in Zuid-Holland 

 

 

 

Datum:  13 mei 2016 

Nummer: 16.JSF.019/HA 

Betreft:  Aankondiging Rijksimpuls Jeugdsportfonds t.b.v. voorjaarsnota gemeente 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

 

Om meer kinderen uit armere gezinnen de kans te geven aan sport te doen, komt er voor 2016 en 

2017 in totaal vijf miljoen euro extra beschikbaar vanuit het Rijk voor het Jeugdsportfonds. De 

Rijksimpuls is bestemd voor kinderen waarvan de ouders/verzorgers te weinig geld hebben om een 

lidmaatschap voor een sportvereniging en de benodigde sportattributen te kunnen betalen. 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma maakte dit op 15 april bekend. Ook het Jeugdcultuurfonds draagt bij 

aan de doelstelling om meer kinderen te laten bewegen, specifiek door middel van dans.  

Kansen voor +25.000 kinderen  

De  Rijksimpuls vanuit SZW en VWS is bedoeld om in 2 jaar tijd 25.000 extra kinderen in Nederland de 

kans te geven om te sporten en te dansen, boven de 50.000 kinderen die Jeugdsportfonds en 

Jeugdcultuurfonds al in 2015 hebben bereikt.   

De Rijksimpuls biedt ook voor uw gemeente kansen! 

De Rijksimpuls biedt de mogelijkheid voor uw gemeente om samen met ons te werken aan het bereik 

van meer kinderen dan nu al gebeurt. Hierdoor kan een nog groter aantal kinderen in uw gemeente 

de kans krijgen om mee te doen aan sport en dans waardoor zij zich fysiek, sociaal en mentaal verder 

kunnen ontwikkelen net als hun leeftijdsgenoten.    

Staatssecretaris Jetta Klijnsma stimuleert gemeenten en het Jeugdsportfonds om samen ambities te 

formuleren om deze extra groei te realiseren. Waarbij de Rijksimpuls ingezet kan worden als 

hefboom, naast extra gemeentelijke en mogelijk private middelen.  

De kosten om één kind een jaar lang te laten sporten betreft: € 250,- per jaar1  en de kosten voor 

dansvormen betreft € 300,- per jaar. De financiering wordt op basis van matching als volgt voorzien:  

• bijdrage Rijksimpuls € 100,- voor sport en € 120,- voor dans.  

• bijdrage gemeente en mogelijk private middelen € 150,- voor sport en € 180,- voor dans. 

  

                                                           
1 totaal van contributie/lesgeld, sport-/culturele attributen en administratieve afhandeling aanvraag 



 

 

 

We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden en kansen die de Rijksimpuls kan bieden 

voor kinderen in de gemeente. 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 

 

 

 

Bijlage: Persbericht Rijksoverheid – Ministerie van SZW, 15-04-2016 
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Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Vijf miljoen voor activiteiten Jeugdsportfonds 

Om meer kinderen uit arme gezinnen de kans te geven om aan sport te doen, komt er dit jaar en 

volgend jaar in totaal vijf miljoen euro extra beschikbaar. Deze impuls is bestemd voor het 

Jeugdsportfonds (JSF), een organisatie die zich richt op kinderen wiens ouders te weinig geld hebben 

om een lidmaatschap voor een sportvereniging te kunnen betalen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma 

maakte dit besluit van de ministeries van SZW en VWS vandaag in aanwezigheid van JSF-

ambassadeurs Kees Jansma en Erben Wennemars bekend, tijdens een bezoek aan de 

voetbalvereniging Groen Wit in Breda. 

"Alle kinderen moeten de kans krijgen om te sporten. Het mag niet uitmaken uit wat voor een gezin 

je komt. In de praktijk zie je jammer genoeg toch dat kinderen wiens ouders geldproblemen hebben 

letterlijk aan de zijlijn staan. Ik hoop dat met deze steun nóg meer gemeenten de samenwerking 

gaan zoeken met het Jeugdsportfonds die zich juist voor deze kinderen inzet”. 

Internationaal bezien geldt Nederland als een welvarend land. Desondanks komt uit SCP-onderzoek 

naar voren dat ruim 400.000 kinderen opgroeien in een gezin waar risico op armoede of sociale 

uitsluiting bestaat. Veel kinderen uit die groep participeren niet of nauwelijks. Zij kunnen niet 

meedoen aan activiteiten die voor andere kinderen heel vanzelfsprekend zijn. 

Het besluit om vijf miljoen euro voor de activiteiten van Jeugdsportfonds beschikbaar te stellen, 

vloeit rechtstreeks voort uit een amendement dat de PvdA- Kamerleden Van Dekken en Yücel 

indienden tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. 

Op dit moment bereiken de activiteiten van het Jeugdsportfonds en het daarmee samenwerkende 

Jeugdcultuurfonds zo’n 50.000 jongeren. Met de door Klijnsma aangekondigde Rijksimpuls wil het 

fonds de komende twee jaar nog eens 25.000 kinderen extra uit gezinnen met een laag inkomen 

bereiken door hen een sportlidmaatschap aan te bieden. 

15-04-2016   
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