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Gemeente Woudenberg
T.a.v. politieke partijen gemeente Woudenberg
Postbus 16
3930 EA Woudenberg
Vianen , 14 maart 2022

leder kind in Woudenberg moet kunnen sporten of iets aan en kunst en cultuur doen !
Beste politieke partij,
Over twee dagen is het zover, de gemeenteraadsverkiezingen ! Daarna zit u wellicht aan de
onderhandelingstafel van een nieuw collegeakkoord. We wensen u daarbij veel succes en
willen u vooral vragen om onderstaande informatie mee te nemen.
Wist u dat in Nederland ongeveer 1 op de 11 kinderen opgroeit in armoede en moet
rondkomen van een bestaansminimum? ( Armoede in kaart 2019 , SCP) . Door de coronacrisis
lijken deze cijfers alleen maar te zijn toegenomen . De coronacrisis heeft ook duidelijk
gemaakt dat verschillende mensen in de armoede terecht kunnen komen . Het gaat hier om
onder andere zzp'ers , flexwerkers en bijstandsgerechtigden . Gevolg is dat er thuis geen geld
is voor voetbal , muziekles , turnen , streetdance , judo , theaterles of een andere sportieve of
creatieve activiteit . Kinderen lopen daardoor allerlei kansen mis die voor andere
leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn , want door te sporten of creatief bezig te zijn ,
ontwikkelt een kind zich beter op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is niet alleen belangrijk
voor de ontwikkeling en toekomst van het kind , maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor
de samenleving . Dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen kinderen en jongeren uit
gezinnen waar weinig geld is , wèl sporten of zich creatief ontwikkelen . Als er thuis geen geld
is , betalen wij de sportclub of de creatieve lessen .
Sluit Woudenberg bij ons aan !
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een landelijk netwerk van stedelijke en provinciale
fondsen , ondersteund door een landelijk bureau. De werkwijze is eenvoudig , snel en niet
bureaucratisch . In 2021 werkten we samen met 232 gemeenten. Dat aantal groeit
voortdurend. In provincie Utrecht zijn 17 gemeenten aangesloten bij het Jeugdfonds Sport &
Cultuur.
Jeugdfonds Sport & Cultuur...
Is de uitvoeringspartner van de gemeente bij armoedebestrijding onder kinderen .
Onze focus ligt op het vinden van de doelgroep en het realiseren van sport-/
cultuurdeelname binnen 3 weken .
Bereikt kinderen en jongeren door onze unieke werkwijze met intermediairs (0.a.
onderwijs, wijkteams, buurtsportcoaches, schuldhulpverlening en voedselbanken) .
We richten ons ook op de minder zichtbare groepen , zoals werkende armen of
zzp'ers
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Realiseert een lage overhead van 12%, voldoet ruim aan CBF-norm en
heeft de ANBI-status.
Maakt gebruik van landelijke faciliteiten en dienstverlening, zoals financiële
jaarrekening controle, communicatie en PR.
. administratie,
Brengt financiële middelen in (publiek en privaat) via eigen lokale fondsenwerving en
vanuit ons landelijk bureau .
. Is onderdeel van SAM& : één platform met méér voorzieningen en de mogelijkheid om
de achterliggende voorzieningen van de gemeenten hierop aan te haken .

Wilt u zich met uw gemeente bij ons aansluiten? Wij zoeken met elkaar naar de beste manier
om het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht in Woudenberg toegankelijk te maken . Neem
contact op met onze coördinator van het fonds (zie onderstaande gegevens) . Mocht u
overwegen de doelen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur op te nemen in uw gemeentelijk
raadsprogramma, dan doen wij u in de bijlage graag een tekstvoorstel.
Veel succes met de verkiezingen !
Met vriendelijk groet ,

Joscha de Vries
Voorzitter Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht
Contactgegevens coördinator:
Arianne Niks
E-mail : arianne niks@jeugdfondssportencultuur.nl
Telefoon :
Bijlage:
Factsheet cijfers 2021 inclusief tekstvoorstel

