
Uitwerking bijeenkomst Sport, Cultuur en armoede d.d. 6 april 2021 

Thema: Volwassenfonds 

 

In het verkennende rondje kwamen de volgende aandachtspunten aan bod: 

• Er is door corona veel verborgen armoede bij ondernemers. Hoe kunnen wij hen helpen, wat 

kunnen wij tegen hen zeggen als ze toch willen blijven sporten, maar daar eigenlijk niet meer 

het geld voor hebben? 

• De kinderen die nu via JFSC bij ons sporten zijn straks, als ze 18 jaar worden, de doelgroep 

voor het Volwassenfonds. 

• De ouders van deze kinderen zijn nu waarschijnlijk al de doelgroep. Die kunnen we actief 

benaderen (als dat AVG proof is). 

• De aanbieder kan ook zelf oplossingen aandragen voor zittende leden, zoals betalen in 

termijnen of uitstel van betaling geven. 

• Fitness voor kinderen kan niet via JFSC, maar wellicht wel via de verzekering. Zijn alle opties 

bij iedereen bekend? 

• Het doel van een sportclub is iedereen aan het sporten krijgen, zij willen een contactmoment 

creëren voor iedereen. Dan moet het ook voor iedereen mogelijk zijn om te sporten en dit 

moet makkelijk te regelen zijn. 

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

Vughtenaren al aan het sporten. 

 

Wat is er al? 

Op dit moment kunnen kinderen sporten en cultuuractiviteiten volgen via Jeugdfonds Sport en 

Cultuur. Die betalen de contributie en eventueel aanvullende materialen: €225,- voor sport, €450,- 

voor cultuur. Per seizoen kan per kind één aanvraag ingediend worden voor sport en één voor 

cultuur. Aanvraag gaat via intermediairs, zoals school, welzijn vught, gemeente, coördinator 

kinderarmoede, MOVE e.d. 

Volwassenen kunnen een beroep doen op de Meedoenregeling van de gemeente Vught. Dit is 

jaarlijks een bedrag van €155,-. Hiervoor kom je in aanmerking als je inkomen niet boven de 110% 

van het sociaal minimum komt. Wat in de praktijk betekent dat veel mensen hier geen gebruik van 

kunnen maken. 

 

Landelijk Volwassenfonds (www.volwassenenfonds.nl/) 

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald 
voor volwassenen die leven rond het bestaansminimum.  
Het Volwassenenfonds richt zich op het faciliteren. Dit doen ze bijvoorbeeld door financiële 

rapportages te draaien, te ondersteunen bij de administratie en inrichting van het fonds, 

communicatiemiddelen te ontwikkelen en te helpen bij het werven van intermediairs. Als gemeente  

Bepaal je zelf het beschikbare budget, evenals de spelregels die gelden binnen de gemeente. 

Servicekosten zijn ongeveer €4000,00 per jaar. 

 

http://(www.volwassenenfonds.nl/


De werkgroep Volwassenfonds vraagt zich af of het niet beter is dit geld zelf in een fonds te stoppen. 

De vraag van deze ochtend is: welke voor- en nadelen zien jullie van een Volwassenfonds t.o. het zelf 

opzetten van een fonds? 

 

Landelijke Volwassenfonds Eigen fonds 

+ alle PR en communicatie gaat via hen + de contacten met de gemeente zijn goed 

+ expertise op dit gebied + ‘mensen’ hebben participatie hoog in het 

vaandel staan 

+ juridisch afgedekt + mensen uit Vught zijn al bekend met de 

samenwerkingen die er zijn 

+ neemt alle administratie uit handen + kennis van het dorp 

+ het is een officieel fonds, waarmee je de 

noodzaak beter uitdrukt naar de burger 

− werken met vrijwilligers maakt het ook 

kwetsbaar 

− staat verder af van de aanbieders  en burgers 

in Vught 

 

+ dat het anoniemer is maakt het voor 

sommigen makkelijker om aan te vragen 

 

 
 

Tips 

- Dat contributie én materialen betaald worden 

- Moet het helemaal gratis? Misschien een kleine bijdrage van volwassenen vragen, zodat er 

een prikkel is om ook daadwerkelijk te gaan. 

- Zorg voor 1 ingang, dat maakt het overzichtelijk. Bijv. via MOVE 

- Laagdrempelig, weinig tot geen bureaucratie 

- Kunnen we aanhaken bij JFSC? Deze bestaat al, heeft kennis van Vught en haar aanbieders.  

- Het is belangrijk dat, naast een fonds, alle partijen bereid zijn om mensen te signaleren die 

hiervoor in aanmerking komen. We moeten hier met elkaar aandacht voor blijven houden, 

zodat dit zich als een olievlek verspreidt. 

 

Alle input nemen we mee in de werkgroep van maandag 12 april. 

We houden jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Heb je zelf nog aanvullingen, opmerkingen o.i.d? Mail mij dan gerust: mail@ellendoet.nl 

 

 

mailto:mail@ellendoet.nl

