
Sport- en Cultuur Vught
Iedereen moet mee kunnen doen

28 januari 2021

• Graag camera en microfoon uit
• Vragen? Zet ze in de chat



Ambities

• Sportnota 2012-2023: In 2023 moet iedereen in Vught sporten. In 
2012 is 83% van Vughtenaren al aan het sporten.

• Cultuurnota 2020-2023: Inwoners en organisaties geven zelf inhoud 
aan het cultuuraanbod. Jeugd extra betrekken om betrokkenheid te 
vergoten.

• Kabinet: “Ieder kind dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit, 
kan meedoen. In 2021 wordt 100% van de kinderen met ouders in de 
bijstand bereikt en 70% van de kinderen van de werkende gezinnen 
met een laag inkomen.”



Ellen Huinink
Coördinator kinderarmoede

Gemeente Vught

mail@ellendoet.nl

06-10939996

mailto:mail@ellendoet.nl


Life events (gevaarmomenten)

• Scheiding

• Overlijden

• Langdurig ziekte

• Detentie

• Opname in kliniek

• Baanverlies

• Faillissement

• Langdurig geen inkomen

Heel actueel in deze crisis!



Signalen 

• Kleding die niet passend is

• Geen passend materiaal

• Ontwijken van activiteiten die geld kosten

• Te laat komen

• Smoesjes verzinnen waarom ze niet mee 
kunnen doen

• Niet meegaan naar de kantine

• Geen traktaties

!! Afmelding sport- of cultuuractiviteit



Het gesprek aangaan

“In Vught zijn er veel mensen die door 
financiële problemen niet mee kunnen 
doen. Is dat misschien bij jou ook het 
geval?”



Waarde van meedoen

• Gezien worden

• Gehoord worden

• Geholpen worden

• Iedere burger, vrijwilliger, aanbieder

• Speciale commissie, 
vertrouwenspersoon, begeleider

• Instanties die hulp bieden

Je hoeft dus niet zelf hulp te verlenen, maar wel oog hebben voor iemand die 
(tijdelijk) niet mee kan doen.



omarmenvught@gmail.com

Welzijn Vught: 073-6565350 

Yvonne Kolmans geeft je graag 
uitleg!





Terugblik op “coronajaar” 2020  (Vught)

▪ In 2019 ontvingen we 111 sport- en cultuuraanvragen.

▪ In 2020 ontvingen we 75 sport- en cultuuraanvragen. 

▪ In 2020 zijn er 54 sportaanvragen gedaan (35 voetbalaanvragen)

▪ In 2020 zijn er 21 cultuuraanvragen gedaan (9 dansaanvragen)



Het Jeugdfonds werkt samen met (veel) professionals, want,

betrokken bij het gezin, op de hoogte van de financiële situatie en ouders kunnen zelf geen aanvraag 

indienen.

Onze intermediairs zijn professionals die onder andere werkzaam zijn in;

het onderwijs, de gezondheidszorg, de gemeente, de schuldhulpverlening, de advocatuur, etc

Hoe meer intermediairs, hoe meer gezinnen (kinderen) we samen kunnen bereiken! 

Meld jij je aan?



Intermediairschap, jij kunt het verschil maken!

- actief gaan bewegen (gezond, voorkomen obesitas, etc.)

- andere kinderen gaan ontmoeten (sociale vaardigheden, uit isolement)

- kunnen ontspannen

- leren omgaan met winnen en verlies

- een uitlaatklep hebben (de thuissituatie is vaak niet erg gezellig)

- ze voelen zich “ergens bij horen” (niet uitgesloten)

- lopen geen achterstand op (ten opzichte van andere kinderen), etc. 



• Gezin heeft financiële problemen/zorgen.

• Een aanvraag wordt ingediend via een van onze intermediairs.

• Sportaanvraag maximaal 225 euro

• Cultuuraanvraag maximaal 425 euro.

• Is er financiële ruimte “over” dan kan er een waardebon worden verstrekt om noodzakelijke attributen aan te schaffen.

• Aanvraag komt binnen bij de coördinator van het JF.

• Coördinator keurt deze goed of af. 

• De intermediair en de aanbieder van sport/cultuur ontvangen een bevestiging.

• De aanbieder mailt een factuur, gericht aan het Jeugdfonds, als PDF-bestand naar de coördinator. 

• De factuur wordt binnen 3 weken voldaan.

• Uitgebreide spelregels zijn terug te vinden op website: 

• https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/s-hertogenbosch-vught/





Meer informatie, vragen?

Coördinator JF Sport & Cultuur 's-Hertogenbosch-Vught
Carmen Nijssen

shertogenbosch@jeugdfondssportencultuur.nl
Maandag, dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar van 

9.00 uur tot 12.00 uur op 06-15642732

Handige tools:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/toolkit-sport/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/toolkit-cultuur/



Stof tot 
nadenken 

voor thuis, 
op de club 

of in de 
organisatie

• Ik ga het gesprek over financiële problemen niet 
aan, omdat ik me er eigenlijk niet mee wil 
bemoeien.

• Vraag eens aan iemand (in je omgeving) die iets in 
zijn leven heeft meegemaakt of hij/zij het financieel 
wel redt.

• Wat ga ik doen, vanuit mijn rol, om bij te dragen 
aan bewustwording omtrent armoede en 
signalering daarvan?

• Bij het werven van nieuwe leden moet ik altijd 
aandacht besteden aan gelijke kansen voor 
iedereen.



Volgende 
keer

• Interactieve sessies

• Met elkaar in gesprek

• Welke thema’s? Dat horen we graag van jullie

NB:
Presentatie wordt gedeeld
Vragen, die via de chat zijn gesteld, worden allemaal beantwoord


