
EEN ANDER 
EEN KANS GEVEN... 
DAT IS PAS EEN 
TOPPRESTATIE!

SPREEKBEURTPAKKET



INTRODUCTIE

MAAK JE SPREEKBEURT

   Wat een goed idee dat je een spreekbeurt wilt houden over 
Jeugdsportfonds. We hebben al veel belangrijke informatie voor je 
verzameld. Natuurlijk kun je nog veel meer informatie op de website 
jeugdsportfonds.nl vinden en kun je altijd bellen als je folders wilt 
hebben om uit te delen in de klas. 

Het is belangrijk dat veel kinderen, maar ook je leraar weten dat 
Jeugdsportfonds bestaat en dat we kinderen uit armoedegezinnen 
helpen om te kunnen sporten. Door een spreekbeurt op school te 
houden help je ons om Jeugdsportfonds bekender te maken. 

Maak voordat je je presentatie gaat maken een stappenplan en werk 
dat stappenplan vervolgens verder uit. Onderstaand een aantal 
stappen die je kunt volgen en een aantal tips om je spreekbeurt nog 
leuker te maken.  

   Zet je spreekbeurt in een aantal stappen uit en kijk daarna 
naar de tips om je spreekbeurt éxtra leuk te maken!

1 Zoek informatie op www.jeugdsportfonds.nl

2 Stuur een e-mail naar communicatie.nederland@jeugd-sportfonds.nl en vraag om een informatie folder

3 Maak je spreekbeurt (zie tips!)

4 Bedenk hoe je wilt gaan presenteren

5 Bereid je goed voor!

6 Stuur je spreekbeurt op naar communicatie.nederland@jeugd-sportfonds.nl en ontvang een 
 echt Jeugdsportfonds tattoo vel!

KLIK op de links om wat filmpjes te bekijken over Jeugdsportfonds:

  Commercial Jeugdsportfonds 

  Introductiefilmpje Bert van Marwijk  



TIPS

  Zorg voor een ‘spiekbriefje’ met duidelijke kernwoorden
  

  Oefen voor je ouders/broertje/zusje of voor een spiegel

  Begin je spreekbeurt met de ‘geschiedenis’ van het Jeugdsportfonds
 

  Maak een mooie PowerPoint, zet deze op een USB-stick of mail het naar je juf/meester en 
presenteer het op een digibord

 
  Laat voor of na je spreekbeurt wat filmpjes zien over Jeugdsportfonds 

 
  Vertel wat kinderen kunnen doen om Jeugdsportfonds te steunen, laat wat acties op de website zien

 
  Sluit je spreekbeurt af met vragen van de klas en laat wat spullen rondgaan (niet tijdens de 

spreekbeurt, dat zorgt voor afleiding)



WAT IS JEUGDSPORTFONDS?

WAT WE DOEN

   De titel van dit stuk is ook meteen de missie van
 Jeugdsportfonds. Vind jij ook dat alle kinderen 
 moeten kunnen sporten? 

Sporten met elkaar is het fijnste wat er is. Jeugdsportfonds wil 
graag dat elk kind lekker kan sporten. Maar helaas is dat nog niet zo 
eenvoudig. Wist je dat er in Nederland heel veel kinderen zijn die geen 
lid kunnen worden van een sportvereniging? En dat alleen omdat hun 
ouders er niet genoeg geld voor hebben. 

Jeugdsportfonds steunt kinderen die niet kunnen sporten omdat 
hun ouders het  geld niet hebben en Jeugdsportfonds helpt ze met 
het betalen van het lidmaatschap van de sportvereniging en hun 
sportattributen. Dat kost zo’n €250,- per kind per jaar. 

In Nederland groeien meer dan 384.000 kinderen op in armoede. 150.000 kinderen van deze groep 
doet helemaal niet mee met activiteiten en dat zijn er best veel. Jeugdsportfonds heeft ervoor 
gezorgd dat in 2014 er 36.224 kinderen zijn gaan sporten bij een sportvereniging.  In 2016 wil het 
Jeugdsportfonds ieder jaar 40.000 kinderen laten sporten. Afgelopen jaren is er steeds een sterke 
stijging van armoede (Bron: CBS). Maar wat betekent het nou eigenlijk als je in armoede leeft?  
Dat betekent dat je ouders weinig geld hebben om te besteden nadat alle vaste lasten zijn betaald. 
Hoe komt het dat je iedere maand niet genoeg geld hebt om rond te komen? Dat kan komen omdat 
ouders geen werk hebben, een bijstand uitkering ontvangen of dat komt doordat een van je ouders 
ziek is geworden, er veel kosten gemaakt moeten worden voor een broertje of zusje met een 
handicap, ontslagen is of het bedrijf van je ouders failliet is gegaan. Het geld dat binnenkomt wordt 



dan alleen gebruikt om de huur van het huis en alle vaste lasten te betalen. Soms is er zelfs geen 
geld meer om boodschappen te betalen. En dan is sporten bij een sportvereniging al helemaal niet 
mogelijk. Terwijl het juist heel goed is voor je mentale, sociale en fysieke ontwikkeling. Sporten is 
gezond, sporten geeft zelfvertrouwen, sporten is leuk. 

Jeugdsportfonds bestaat uit 31 vestigingen in Nederland die door middel van een franchise 
overeenkomst verbonden zijn aan een klein landelijk bureau dat in Amsterdam is gevestigd. De 
vestigingen zorgen voor het afhandelen van alle aanvragen die binnen komen en proberen fondsen 
te werven (geld in te zamelen) bij gemeenten, bedrijven uit de omgeving en particulieren. 

Het is heel makkelijk om een aanvraag voor een bijdrage in te dienen. Als ouder of kind ga je op zoek 
naar een intermediair. Een intermediair is iemand die professioneel met kinderen samenwerkt, 
zoals een docent, jeugdhulpverlener, sportbuurtcoach of een maatschappelijk werker. Ouders 
kunnen zelf dus geen rechtstreekse aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dat kan alleen door een 
intermediair gedaan worden. De aanvraag indienen kan heel gemakkelijk online. 

Als een aanvraag voor een bijdrage wordt goedgekeurd betaalt Jeugdsportfonds de contributie 
direct aan de sportvereniging en ontvang je een waardebon om sportspullen te kopen (als ook 
een verzoek voor kleding is ingediend). Niemand op de sportclub weet dat een kind sport via 
Jeugdsportfonds. Soms schamen kinderen zich er voor dat hun ouders geen geld hebben. 
Het is niet zo dat als een aanvraag gedaan wordt er altijd betaald wordt. Als kind kom je alleen in 
aanmerking voor een bijdrage als er wordt voldaan de spelregels van Jeugdsportfonds. En natuurlijk 
moet er genoeg geld beschikbaar zijn bij Jeugdsportfonds. 

VRAAG EENS OP SCHOOL OF JOUW JUF OF MEESTER ZICH AL (VRIJWILLIG) HEEFT 
AANGEMELD ALS INTERMEDIAIR BIJ HET JEUGDSPORTFONDS.



WAAR HET GELD VANDAAN KOMT

ORGANISATIE

   Jeugdsportfonds krijgt geld van de landelijke, lokale en provinciale 
overheid (landelijk: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Ook krijgt 
Jeugdsportfonds geld van partners uit het bedrijfsleven of de sport zoals 
VriendenLoterij, Achmea, Rabobank Foundation en de hockeybond (KNHB).

Maar ook van particulieren die een donatie doen of een actie organiseren om 
geld in te zamelen. Er zijn ook veel kinderen die samen met hun klasgenootjes 
een actie op school organiseren zoals bijvoorbeeld een sponsorloop. Als je 
meer wilt weten over het organiseren van een actie bezoek dan de speciale 
actiewebsite www.mijnjeugdsportfondsactie.nl daar kun je tips vinden 
voor het organiseren van een actie. 

   Het landelijk bureau opereert onder de naam Jeugdsportfonds Nederland en heeft een bestuur dat een 
warm hart heeft voor jeugd en sport en zich inzet om Jeugdsportfonds te helpen met de organisatie en om 
nog bekender te worden. Het werk dat zij verrichten doen zij op vrijwillige basis.

Directeur Monique Maks
Bestuursvoorzitter Kees Jansma
 Ambassadeurs Bert van Marwijk, Joep van Deudekom, Erben Wennemars, Marianne Vos,  
 Dex Elmont, Elisabeth Willeboordse, Pieter Jan Postma, Dione de Graaff, 
 Robert Meeuwsen, Alexander Brouwer, Viggo Waas en Peter Heerschop
Bestuur  Kees Jansma, voorzitter
 Lex Bogaarts, penningmeester
 Ruth van Andel
 Jörg Plönissen
 Marcel Beerthuizen
 Christa Compas



MISSIE

JEUGDSPORTFONDS

   Toont echte betrokkenheid;
  

   Stelt het kind centraal;

   Geeft duurzame relevantie;
 

   Maakt duidelijk wat de opdracht/oplossing is.

SPORTEN

   Kinderen die kunnen sporten dankzij een bijdrage van 
Jeugdsportfonds mogen zelf kiezen welke sport zij het liefst willen 
beoefenen. Ze mogen van iedere vereniging lid worden mits deze is 
aangesloten bij het NOC*NSF. De meest populaire sporten zijn: voetbal, 
zwemles, gymnastiek/turnen, kickboksen en fitness. 



SAMENWERKING

   Onderstaand enkele partners waar Jeugdsportfonds mee samenwerkt. 

Overheid Ministerie van VWS
 Ministerie van Justitie
 Ministerie van SZW
 Gemeenten en provincies (er zijn momenteel afspraken met 
 197 gemeenten van de 408 in Nederland)
 
Bedrijven Achmea
 BeGreen 
 Coca-Cola
 Menzis
 Rabobank Foundation
 Vriendenloterij

Leveranciers  Perry Sport
 AFAS Software
 E&Y

Sport(bonden)  NOC*NSF
 KNVB
 KNHB
 Judo Bond Nederland 
 KNWU
 Nederlandse Rugby Bond

Maatschappelijke partners Jeugdcultuurfonds, Leergeld en Sport & Zaken

FEITJES

In 1999  Is Jeugdsportfonds Amsterdam opgericht

In 2003  Is het hoofdkantoor Jeugdsportfonds Nederland opgericht

Er zijn 31  Franchisefondsen (vestigingen) 

En 180  Aangesloten gemeenten in heel Nederland

36.224  Kinderen die dankzij Jeugdsportfonds zijn gaan sporten in 2014

40.000   Aantal kinderen als ambitie voor 2016

€ 250,-  Per kind per jaar (contributie en sportattributen)



PLAATJES

✂



MEER INFORMATIE?

Wil je thuis Jeugdsportfonds informatie folders ontvangen? 
Mailtje naar communicatie.nederland@jeugdsportfonds.nl

Wil je een Jeugdsportfonds keycord thuis gestuurd krijgen?
Stuur je spreekbeurt naar bovenstaand e-mailadres.


