MANIFEST SPORT en BEWEGEN
Achtergrond
Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
De Sportraad Wageningen biedt als vertegenwoordiger van de georganiseerde sport in Wageningen
met een breed gedragen vertegenwoordiging vanuit de Wageningse sportgemeenschap een Manifest
Sport en Bewegen aan de Wageningse politieke partijen. Dit manifest is opgesteld met als doel de
politieke partijen van Wageningen te informeren en bewust te maken over wat er speelt in de
Wageningse sportwereld. Dit is weergeven in 8 concrete punten waarop steun van de politiek gewenst
is. Dit manifest kan gezien worden als basis voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Dit Manifest sluit grotendeels aan bij de Programmabegroting 2021-2024, op die punten waar de
Gemeenteraad en Sportraad dezelfde mening zijn toegedaan.
•
•
•
•

Sport als doel geeft jong en oud plezier en ontspanning
De georganiseerde sport leert mensen om te gaan met winst en verlies, met regels, met
anderen
Sport als middel draagt bij aan een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid,
zelfredzaamheid en deelname aan de gemeenschap
Zowel sport als doel als sport als middel is daarom belangrijk voor de Wageningse
gemeenschap

Verwijzend naar onderstaande punten verwoordt de Sportraad de in haar ogen belangrijkste aspecten
welke in de komende periode van groot belang zijn om sporten en bewegen in Wageningen op een
“eerlijke” manier voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te houden dan wel te maken.
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MANIFEST SPORT en BEWEGEN
1. Onafhankelijk onderzoek naar gebruik en behoefte Wageningse Sportaccommodaties
Er moet op zeer korte termijn een onafhankelijk onderzoek komen naar behoefte en gebruik van de
gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. Indien behoefte en gebruik in onbalans zijn,
dient de gemeente (als eigenaar) hierop in te grijpen om de balans te herstellen.
Zowel bij buitensportclubs als binnensportclubs worden knelpunten ervaren (bijlage 1).
Adviezen uit het uit te voeren onderzoek dienen als bindende adviezen te worden overgenomen en
moeten in voorkomende gevallen leiden tot concrete acties.
Bijlage 1a en 1b zijn een ingezonden reacties van een sportclubs, leden van de Sportraad, waarin hun
problematiek wordt weergegeven bij het huidige systeem.
2. Geen bezuinigingen, maar investeringen in een nieuw sportbeleid en faciliteiten
Het huidige Sportbeleidsplan dateert uit 2012 en past niet meer passend binnen de huidige
ontwikkelingen en behoeften. Recente cijfers over de meerwaarde van sport en bewegen vormen de
basis voor passende ambities, waarin het Wagenings Sport- en Beweegakkoord en Visiedocument zijn
opgenomen (bijlage2). Een nieuw sportbeleid zal domein overstijgend moeten zijn, waarbij
samenwerking belangrijk is om kans van slagen te hebben. De ontwikkelingen binnen het sociale
domein/participatiedomein dienen geanalyseerd te worden en moet sport (als middel) een duidelijke
plaats krijgen.
Maak van Sportservice de Vallei de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie m.b.t. alle facetten van de
sport. Dit zal vele voordelen opleveren op gebied van samenwerking, efficiënte bedrijfsvoering,
kennisdeling en (tijdelijke) uitwisseling personeel.
M.b.t. de sportfaciliteiten kan vooruitlopend op het in ad. 1 genoemde onderzoek, kan nu al gesteld
worden dat er behoefte bestaat aan een sporthal/zaal voor het basisonderwijs in Oost-Wageningen,
waarvan ook (beginnende) sportclubs gebruik kunnen maken. Tevens hebben meerdere clubs al
aangegeven behoefte te hebben aan meet sportmogelijkheden.
3. Sportaanbod en interventies: van incidenteel naar structureel
Biedt sportaanbieders en de buurtsportcoaches van Sportservice Wageningen, die hun
activiteitenaanbod hebben ontwikkeld t.b.v. doelgroepen die door de Coronapandemie extra
getroffen zijn, de mogelijkheid deze activiteiten uit te bouwen naar structurele activiteiten middels
(extra) financiële ondersteuning. E.e.a. gerelateerd aan de uitkomsten van het SROI-rapport.
4. Continueer relevante projecten uit het Sport- en Beweegakkoord
Continuering van waardevolle projecten uit het Sport- en Beweegakkoord wanneer de reguliere
termijn is afgelopen (>2022) (bijlage 3).
5. Investeren in Sporten en Bewegen in de openbare ruimte
Wageningen kent veel jeugdige inwoners, waarvan de studentenpopulatie een belangrijk deel van is.
Urban Sports is de nieuwe trend onder jeugdige sporters. Ontwikkeling hiervan past in deze trend.
Voor ouderen zijn beweegmogelijkheden dichtbij huis een must. Hier kan de openbare ruimte nog
meer op inspelen.
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Ook andere ontwikkelingen in de sport, al dan niet in de openbare ruimte, bieden kansen om sporters
te binden.
6. Aansluiting bij het Jeugdfond Sport en Cultuur (JFSC)
Wageningen kent het “ik doe mee fonds”. Wij pleiten ervoor om dat deel van dit fonds wat jaarlijks
bestemd is voor de kansarme jeugd te laten beheren door het JFSC (bijlage 4).
7. Meer aandacht voor een gezonde leefstijl
Meer dan 50% van de volwassenen heeft overgewicht. Met de gevolgen van covid-19 in gedachte, is
beweging ter bevordering van een betere (mentale en fysieke) gezondheid van belang. Laat de
gemeente meer aandacht geven aan de GLI. Men kan vanuit basisverzekering gratis deelnemen aan
een 2-jarig leefstijltraject verzorgd door een geaccrediteerde leefstijlcoach. In het Wageningse heeft
Sportservice Wageningen die en zijn er een aantal zelfstandige actief. Echter gaat het nog mis in de
keten. Men heeft geen idee dat het er is, stukje bewustwording, huisarts handelt niet proactief en
verwijst niet door. Op die manier raakt de betrokkene verloren in het systeem en krijgt het geen
aandacht. Hier kan een betere samenwerking komen tussen gemeente, aanbieders (leefstijlcoaches)
en intermediairs (huisartsen, zorgprofessionals, zij die achter de voordeur komen).
8. Inzetten op zwemonderwijs.
Laat jaarlijks scholen deelnemen aan x aantal lessen schoolsurvivalzwemmen/swim2play. Maak
kinderen zwemveilig, spelenderwijs. Een natte z.g. gymles. Vooral belangrijk voor kinderen van nietwesterse komaf en mensen met lage inkomens (bron: Mullier instituut). Maak zwemlessen weer
onderdeel van het onderwijs.
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CONCREET
Op basis van bovenstaand Manifest pleit de Sportraad voor het volgende.
Geen bezuinigingen, maar investeringen in een nieuw sportbeleid waarin recente cijfers zijn
opgenomen en passende ambities staan geformuleerd.
M.b.t. de accommodaties vragen wij het volgende.
o
o
o
o
o

Een sportzaal in Wageningen-Oost t.b.v. (basis)onderwijs. Hier kunnen buiten de
schooluren ook andere sporters gebruik van maken.
Aanpassingen/renovatie Zwembad “De Bongerd”
Denksportcentrum voor schakers, dammers en andere denksporten
Opblaas(sport)hal KV Wageningen
Oplossing voor de capaciteitsproblematiek op Sportcomplex “de Zoom”

M.b.t. het sportaanbod ziet de Sportraad onderstaande zaken als erg belangrijk.
o

o
o
o

Sportaanbieders en de buurtsportcoaches van Sportservice Wageningen, die een
activiteitenaanbod hebben ontwikkeld t.b.v. doelgroepen die door de
Coronapandemie extra getroffen zijn. Geef hen de mogelijkheid deze activiteiten uit
te bouwen naar structurele activiteiten. E.e.a. gerelateerd aan de uitkomsten van het
SROI-rapport (bijlage 1)
Sporten in de openbare ruimte t.b.v. z.g. “urban sports” voor de ongebonden
jeugd/studenten
Sportclubs/sportaanbieders hun activiteiten kunnen voortzetten.
Continueer relevante projecten uit het Sport- en Beweegakkoord wanneer de termijn
voor het Sport- en Beweegakkoord afgelopen is (>2022)
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Toelichting MANIFEST Sport en Bewegen
We kunnen er helaas niet omheen, maar de effecten van Covid, hebben die een grote impact op het
Wageningse Sportclubs en hun leden.
Het Mullier instituut heeft tijdens de eerste pandemie een studie verricht1. De belangrijkste
bevindingen:
•
•
•
•
•
•
•

Het sportaanbod is regelmatig ontwricht. Hoewel de sportverenigingen weer deels open
mogen, betekent dit voor veel verenigingen geen afname van de inkomstenderving
Sociale contacten binnen de sport zijn bijna onmogelijk gebleken
Vrijwilligers stoppen er mee en zijn moeilijk te vervangen
10 procent van de sportverenigingen voelt zich bij sluiting van de sportaccommodatie op
korte termijn (tot de zomer) in haar voortbestaan bedreigd.
Ongeveer een kwart van de sportverenigingen in Nederland geeft aan dat noodmaatregelen,
hulp of ondersteuning essentieel zijn om als vereniging de coronacrisis te kunnen overleven.
Twee op de tien verenigingen (vooral verenigingen met hogere (vaste) lasten) in Nederland
hebben behoefte aan andere dan de bestaande ondersteuning om de vereniging overeind te
houden zoals het opschorten of tegemoetkomen van huurverplichtingen.
Twee op de drie verenigingen geven aan vertrouwen te hebben in de veerkracht van de
vereniging om de gevolgen van de coronacrisis te overleven.

Vanuit de gemeente zijn de nodige maatregelen genomen als verlengstuk van de Haagse regels. Veel
sportclubs en andere sportaanbieders hebben zelf protocollen opgesteld om maatwerk te kunnen
leveren. Een grote extra belasting voor de vrijwilligers.
Hoewel er op dit moment geen plannen liggen om in het kader van de Nieuwe Toekomst te
bezuinigen op Sport en Cultuur, willen wij graag benadrukken dat eventuele bezuinigingen rampzalig
zullen zijn voor de georganiseerde sport. Het voortbestaan van clubs zal nog verder onder druk komen
te staan. Daarnaast zullen veel mensen in het maatschappelijke domein nog minder mogelijkheden
krijgen om sport als (ontspannings)middel te ervaren.
Uiteraard zijn wij vanuit de Wageningse Sportwereld blij met het bericht dat sport (en cultuur)
vooralsnog buiten de bezuinigingsvoorstellen blijven. Echter wij willen nog een stap verder gaan door
via dit document een aantal handvatten aan te reiken en kansen te benoemen, die juist pleiten dat
investeringen in de Sport een wezenlijke bijdrage levert aan het welzijn van de Wageningse bevolking
gepaard gaande met kostenbesparingen in het maatschappelijke domein. 2

1

https://www.mulierinstituut.nl/actueel/zorgen-over-ledenbinding-en-inkomstenderving-bij-sportverenigingen/

2

In de notitie Nieuwe toekomst is de volgende passage opgenomen: “De kosten mogen voor de baten uitlopen, mits de netto
financiële effecten op de lange termijn positief zijn (positieve kostenopbrengsten-analyse).”
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Bijlage 1a. Oproep van Discover Ultimate Frisbee Wageningen
N.a.v. een oproep van de Sportraad om input te leveren aan dit Manifest ontvingen wij onderstaande
reactie van Discover Ultimate Frisbee.
Verander de wijze waarop de gemeentelijke velden worden verdeeld over de clubs. Dit kan via
verschillende wijzen:
1. een specifiek sportveld voor startende clubs die geen behoefte hebben aan een jaarrond eigen veld.
Dit veld moet beschikken over verlichting en een eenvoudige (gedeelde) accommodatie voor douche
en een eenvoudige kantine. Laat de startende clubs zelf onderling de beschikbaarheid verdelen.
2. pas het huidige verhuurbeleid aan en maak het mogelijk om nieuwe clubs toe te laten op de velden,
waarbij ze per wekelijks trainingsmoment een eerlijke prijs betalen (eerlijk t.o.v. de bestaande clubs
die een veld huren voor ca 50 €/week)
Naar onze mening is er netto een krapte aan sportvelden, zowel indoor als outdoor, en is er behoefte
aan uitbreiding met meerdere velden in de gemeente Wageningen om alle clubs voldoende
trainingsruimte te geven.
Achtergrond
Wij zijn een paar jaar geleden begonnen met het zoeken naar sportruimte om onze - toen kersverse frisbeevereniging te laten trainen. Onze zoektocht is via omzwervingen bij de gemeente (openbare
velden in de wijk), via de gebruikers van de gemeentelijke velden (de Zoom, Ketwich), en de velden in
eigendom van clubs (Korfbal) uiteindelijk bij de Bongerd geland. Onze conclusie over deze periode
waarin we veel gesprekken hebben gevoerd over velden en beschikbaarheid ervan is drieledig:
1. Er is een tekort aan sportvelden en sporthallen, en specifiek voor nieuwe en opkomende clubs
2. De wijze van verhuur van velden sluit niet aan bij de behoefte van onze club.
3. Wijzigen in trainingstijd leidt tot ledenverlies
Ad 1:
Alle bestaande gemeentelijke velden (en -hallen) zijn voor lange tijd verhuurd aan de gevestigde clubs.
Het gemeentelijke standpunt is dat een club die een veld al tig jaar gebruikt er meer recht op heeft
dan een nieuwe club. Dit maakt het voor een nieuwe club niet mogelijk om een veld te huren. Toen
we een opening hadden voor onderhuur bij een club, werd deze route door de gemeente
geblokkeerd: dit was niet toegestaan.
Ad 2:
De wijze van verhuur was óf een veld voor een heel jaar (ca 2.500 €/j, met de kanttekening dat er
geen velden verkrijgbaar zijn), óf een huur per dagdeel (à 50 €/dagdeel) aan te gaan via de gemeente.
In deze laatste optie betaalt de club alsnog (52 wkn x 50 €/dagdeel) een som van ca 2.600 €/j. De
behoefte is echter om een anderhalf uur per week te trainen. (De bestaande clubs betalen echter 50
€/wk). Zeker als startende club is het uitdagend om de financiën in de beginperiode dekkend te krijgen
door gebrek aan schaalgrootte.
Ad 3:
Wij merken dat ieder keer als we moesten wijzigen van locatie (en daarmee ook van tijdstip om
ingepast te kunnen worden), verloren wij een deel van onze leden. Dit heeft te maken dat velen
meerdere verplichtingen in de week hebben, variërend van andere sporten tot een gezamenlijke
verantwoordelijkheid over thuiswonende jonge kinderen.
Ondanks dat wij momenteel onderdak hebben op de Bongerd, blijven wij zoeken naar extra outdoor
ruimte (volledig voetbalveld voor 1,5 uur) en indoor ruimte (volledige sporthal).
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Ik hoop van harte dat er een substantiële wijziging mogelijk is in dit stuk van het sportbeleid en ben
meer dan bereid om een toelichting hierover te geven.
Met vriendelijke groet,
Etc.

Bijlage 1b. Reactie Wageningse Golfclub
(bewerkte versie)
Wij hebben dit in ons bestuur besproken op 5 augustus en daar werden de volgende knelpunten
benoemd:
• de faciliteiten: door het groeiend aantal sporters in Wageningen, en op de Zoom in het
bijzonder, wordt het steeds lastiger om alle clubs voldoende ruimte te geven. De gemeente
Wageningen promoot sporten en bewegen, maar moet wel zorgen voor voldoende
accommodatie;
• bij de ingang van het sportpark “de Zoom” staat dat sporten buiten verenigingsverband niet is
toegestaan. Voor zover wij kunnen nagaan is daar geen toezicht op. Toezicht is wel wenselijk /
noodzakelijk;
In de hoop dat dit meegenomen wordt richting de gemeente Wageningen,
Met vriendelijke groet,
Peter Oomens, secretaris Wageningse Golfclub
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Bijlage 2. Social Return of Investment Sport en Bewegen (SROI)
De SROI van sport en bewegen waardeert de kosten en opbrengsten en helpt gemeentelijk beleid te
onderbouwen, verantwoorden en verbeteren.
Sporten en bewegen heeft maatschappelijke waarde. Het maakt gezond en gelukkig, dat staat niet ter
discussie. Maar hóe gezond en hóe gelukkig? En weegt het op tegen de investering die we ervoor
doen? Dat is nu nog niet duidelijk genoeg. Daarom heeft Kenniscentrum Sport aan Rebel en Mullier
Instituut gevraagd de Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen in Nederland zo goed
mogelijk te berekenen. Deze SROI geeft de maatschappelijke kosten en opbrengsten weer die
gerelateerd zijn aan mensen die sporten en bewegen, en weegt ze tegen elkaar af. Het streven hierbij
is om de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk in euro’s uit te drukken.
“Sport en bewegen levert meer geld op dan het kost, echter de kosten gaan voor de baten.”
De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in het rapport “De Social Return On Investment
(SROI) van sport en bewegen.”
De maatschappelijke waarde van sport en bewegen is onder te verdelen in de categorieën
gezondheid, sociaal (incl. welzijn/geluk) en arbeid. Hierin zijn de belangrijkste conclusies:
•
•
•

Gezondheid: sport en bewegen leidt tot minder zorgkosten, hogere kwaliteit van leven en een
hogere levensverwachting, maar leidt ook tot meer blessures.
Sociaal (incl. welzijn/geluk): sport en bewegen kan leerprestaties verbeteren, schooluitval
verminderen, sociaal kapitaal versterken, criminaliteit reduceren en leiden tot plezier.
Arbeid: sport en bewegen vermindert ziekteverzuim en verhoogt de arbeidsproductiviteit.

De Sportraad is van mening dat op basis van bovenstaande conclusies, dat sport & bewegen van grote
meerwaarde kan zijn op meerdere vlakken. Daarbij zijn wij van mening dat inzet op domeinoverstijgend beleid kan zorgen voor een grotere impact in Wageningen.
Het ook door de Sportraad ondertekende preventieakkoord3 biedt kansen tot verdere samenwerking.
Ons inziens een prima voorbeeld van domein-overstijgende activiteiten

3

Bij het lokaal preventieakkoord wordt er breder gekeken naar partijen die vanuit hun expertise kunnen bijdragen aan onder
andere een gezonde leefomgeving, goede sociale basisinfrastructuur en goede samenwerking tussen maatschappelijke en
commerciële organisaties.
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Bijlage 3. Wagenings Sport- en Beweegakkoord
In navolging op het Nationaal Sportakkoord en het Gelders Sportakkoord is het Wagenings Sport- en
Beweegakkoord met vele betrokkenen tot stand gekomen.
De droom die we samen hebben geformuleerd: een Wageningen waarin écht iedereen met plezier
kan sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Alleen of samen. Als sporter, als betrokkene
vrijwilliger bij sport en bewegen of als toeschouwer langs de lijn.
In juli 2020 is het Wagenings Sport- en Beweegakkoord ondertekend door meer dan 40 partijen uit de
sport, maatschappij, politiek en bedrijfsleven. In het akkoord zijn ruim 30 projecten beschreven,
onderverdeeld in 4 thema’s met elk een ambassadeur. Onder supervisie van de regiegroep zijn
belanghebbenden begonnen met de uitwerking van de projecten.
Het sportakkoord bestaat uit ideeën en projecten die vanuit de Wageningse gemeenschap zijn
gekomen. Het is gemaakt door inwoners, organisaties uit de sport, welzijn, zorg etc.
Als voorbeeld: een van de projecten is het uitbouwen van een 3-tal sportlocaties naar z.g. “Open
Clubs”, waar niet alleen sport wordt bedreven, maar ook andere (buurt)ontmoetingen kunnen
plaatsvinden.
De projecten kunnen opgestart worden met behulp van een “startsubsidie” vanuit het Sport en
Beweegakkoord. Een aantal projecten hebben na de opstartfase verdere (financiële) ondersteuning
nodig. Wij noemen als voorbeeld de geplande projecten t.b.v. mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt, waarbij “sport als middel” wordt ingezet.
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Bijlage 4. Jeugdfonds Sport & Cultuur
Verslag overleg met Merlin Bos (Projectcoördinator; Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland)
Datum: 9-feb-2021
Onderwerp: inventarisatie (on)mogelijkheden m.b.t. aansluiting gemeente Wageningen bij Jeugdfonds
Sport & Cultuur
Stand van zaken
-

-

-

In 2017 heeft Jeugdfonds een brief/mail gestuurd aan (toenmalig) wethouder Lara de Brito
Wageningen kent het “Ik-doe-mee-fonds” of http://www.ikdoemeefonds.com/wpcontent/uploads/2020/02/IkDoeMeeFonds-flyerA6-2020-1.pdf
Bekend is dat de gemeente Wageningen ook zg. Klijnsma-gelden ontvangt. Waar worden deze
voor ingezet??
In 2019 hebben een aantal personen/instanties geïnformeerd naar het Jeugdfonds
o Sportservice Wageningen; Rinske Bakker
o Petra van Amersfoort (PvdA)
o Haico van Dijk (Bransz Dansschool),
o Buurtgezinnen Wageningen
Er zijn wat incidentele aanvragen geweest o.a. door de CIZA-zorggroep
Het Sportakkoord is een kans voor aansluiting bij Jeugdfonds
Artikel Omroep Gelderland ‘2800 Wageningers leven in armoede’. Interview wethouder
Bosland:
o Het aantal mensen dat maandelijks niet of nauwelijks kan rondkomen, is al jaren
stabiel. Maar de cijfers moeten omlaag, de gemeente denkt daar een plan voor uit.
o De gemeente gaat nu kijken hoe het armoedebeleid in Wageningen verbeterd kan
worden.
o De steun die er nu is, is nog te veel gericht op de regeltjes en systemen, staat in het
onderzoek van de gemeente.
Intermediairs JFSC uit Wageningen: st. Buurtgezinnen en Siza. Voorgaande jaren is er
incidenteel een aanvraag bij JFSC ingediend die vanuit landelijke gelden gefinancierd kon
worden.

Ik doe mee fonds
• € 250 per jaar kind
• Brede regeling voor bv. abonnement dagblad, sportverenigingen, bioscoop, schoolkosten,
kinderkleding en schoeisel
• Inkomensnorm = minimuminkomen.
• Gebruiker ontvangt het geld binnen 5 dagen na ontvangst van uw bonnen en betalingsbewijs
Doelgroep Wageningen (Stimulanz scan 2019)
• Aantal kinderen totaal: 5.946
• Aantal kinderen minimuminkomen: 236
• Aantal kinderen 120% minimuminkomen: 523
Werkwijze Jeugdfonds
- Gemeente dient zich aan te sluiten bij JFSC o.b.v. een 4-jarig contract (is onderhandelbaar).
- Gemeente brengt jaarlijks een budget in.
- Binnen de gemeenten moeten er intermediairs en een lokaal aanspreekpunt gevonden
worden (Sportraad wil in deze wel aanspreekpunt zijn).
- De intermediair heeft een belangrijke functie. Aanvragen voor een bijdrage uit het Jeugdfonds
Sport & Cultuur kunnen namelijk alleen worden ingediend door intermediairs. Intermediairs
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-

-

-

zijn bij het kind betrokken professionals, die werkzaam zijn bij een erkende instelling of
organisatie en van wie uit hoofde daarvan mag worden verwacht dat zij zicht hebben op de
financiële (on)mogelijkheden van het gezin. Ouders van kinderen en medewerkers/vrijwilligers
van sport- of cultuuraanbieders kunnen geen intermediair zijn.
De gemeenten zijn zelf eindverantwoordelijk voor de werving van en voorlichting aan de
intermediairs. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland heeft hierin een ondersteunende
rol (voorlichtingsbijeenkomst, nieuwsbrieven en persoonlijk contact).
Aanvragen worden op laagdrempelige manier beoordeeld. Er zijn voorwaarden voor
toekenning voor zowel Sport als Cultuur.
Cofinanciering door andere partijen is zeker toegestaan.
Er is geen inkomenstoets. De intermediair doet de aanvraag en het geld gaat direct naar de
sport- of cultuuraanbieder. Ouders van de kinderen hoeven het bedrag niet voor te schieten
en bonnetjes zijn niet nodig.
Zie onderstaande bijlagen voor algemene info JFSC.

Uit te zoeken
- SR wil graag de activiteiten/geldstromen van het Ik-doe-mee-fonds inzichtelijk hebben om
daarmee de mogelijkheden voor aansluiting bij het jeugdfonds na te gaan. Kijkend waar JFSC
iets kan betekenen en bijv. als vangnet kan aanvullen.
- Standpunt gemeente m.b.t. aansluiting bij JFSC
Vervolgtraject
- Bij politieke partijen navragen hoe zij staan t.o.v. Jeugdfonds
- Zoeken naar intermediairs
- Ambassadeurs vragen (voorstel: Annemiek van Vleuten en Jan Groenendijk)
- Mogelijkheden nagaan om Jeugdfonds-project aan te vragen via Sportakkoord
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Bijlage 5.
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Bijlage 2

W a t is

W a t is

SPORT?

C U LT U U R ?

Sport is voetbal, judo, zwemmen, karate, turnen,
volleybal, tennis, hockey, basketbal, schaatsen en
nog veel meer...

Cultuur is ballet, streetdance, hiphop, muziek maken,
schilderen, rap, musical, fanfare, toneel en nog
veel meer...

“ Ik k a n n u b e t e r v o o r m e z e lf o p k o m e n w a n t
je m o e t b e s t s t e r k z ijn v o o r ijs h o c k e y . H e t
m a a k t m e o o k n ie t z o u it o f w e w in n e n o f
v e r lie z e n , d a t h o o r t e r g e w o o n b ij.”
Emily (10) zit op ijshock ey

“ E e n a a n v r a a g d o e n , is e e n v a n d e b e la n g r ijk s t e
d in g e n d ie ik v o o r e e n k in d k a n d o e n . Ik z ie
w a t h e t m e t k in d e r e n d o e t a ls z e s p o r t e n o f
d a n s e n . Z e k r ijg e n m e e r z e lf v e r t r o u w e n ,
je z ie t h e t p le z ie r e r a f s p a t t e n .”
Menco is gymleerkracht en intermediair

K o m in a c t ie !
Wil je ons helpen? Je kunt heel gemakkelijk een actie starten en geld
inzamelen of een eenmalige donatie doen. Samen z orgen we ervoor dat alle
kinderen mee kunnen doen.
Kijk op ons Actieplatform

mijnjeugdfondsactie.nl

voor inspiratie!

P ar tn e r s

jeugdfondssportencultuur.nl
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door
de ministeries van Volksgezondheid en Welzijn,
Sociale zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.
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