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Stichting Jeugdfonds Almelo omvat

• Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Almelo

• Stichting Leergeld Almelo

• Stichting Verjaardag in de Maak 
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Missie Jeugdfonds Almelo

Van kansarm naar kansrijk.
Alle kinderen mogen meedoen, want:

nu meedoen is straks meetellen

Alle kinderen moeten, ongeacht het inkomen van hun ouders, kunnen 
sporten, deelnemen aan culturele activiteiten, deelnemen aan binnen-
en buitenschoolse activiteiten en een verjaardagsfeestje kunnen vieren



Visie Jeugdfonds Almelo

Onze visie is een Almelose samenleving waarin ieder kind de kans krijgt zich 
fysiek, mentaal en sociaal te ontwikkelen via deelname aan sport in 
verenigingsverband, actieve kunstbeoefening en/of binnen- en 
buitenschoolse activiteiten, ongeacht de financiële omstandigheden waarin 
het kind opgroeit. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en de 
toekomst van het kind, maar ook voor het gezin waarin het kind leeft. En 
daarmee ook voor de hele samenleving in de gemeente Almelo



Wat hebben we in 2020 bereikt?

791 kinderen hebben door het Jeugdfonds Sport en Cultuur hun 
favoriete sport kunnen beoefenen of hebben deelgenomen aan 

culturele activiteiten

714 kinderen hebben deel kunnen nemen aan binnen- of 
buitenschoolse activiteiten (leergeld)

30 kinderen hebben een verjaardagsfeestje kunnen vieren 

Dankzij subsidies van overheid en donaties hebben we 2020 financieel 
positief af kunnen sluiten



Invloed van Covid 19 

• Corona en de noodzakelijke maatregelen die daarvoor zijn getroffen 
hebben grote invloed gehad op de omvang van de ondersteuning van 
kinderen

• Op het onderdeel Sport & Cultuur: 20% minder aanvragen en toekenningen 
dan in 2019

• Bij Leergeld is het bedrag van de goedgekeurde aanvragen 14% lager dan in 
2019; zonder Corona zouden de kosten 30% hoger zijn geweest

• De huisbezoeken zijn grotendeels vervangen door telefonisch intake 
gesprekken

• Bij Verjaardag in de Maak moesten i.v.m. corona 46 kinderen worden 
teleurgesteld; deze worden doorgeschoven naar 2021



Belangrijke mijlpalen 2020

• Doorontwikkeling Leergeld w.o. werving en opleiding vrijwilligers

• Doorontwikkeling Coördinatiefunctie (0,5 fte) en doorontwikkeling back-
office met vrijwilligers

• Doorontwikkeling organisatie in brede zin w.o. aanscherping van 
verantwoordelijkheden bestuursfuncties, regeling AVG organisatie en 
overige onderdelen van good-governance, vernieuwing van de website en 
naar een ander centraal gelegen kantoorpand

• Vertegenwoordiging bij diverse activiteiten en evenementen ter vergroting 
van de bekendheid en/of in ontvangst nemen van donaties

• Onderhouden nauwe relaties met relevante stakeholders (b.v. gemeente 
Almelo, Sportbedrijf Almelo, Almelo Doet Mee)



Aantal kinderen Jeugdfonds Almelo
Sport en Cultuur en Leergeld

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jeugdsportfonds 513 611 739 681 724 754 833

Jeugdcultuurfonds 70 90 107 167 163 166 161

Jeugdfonds Sport & Cultuur 583 701 846 848 887 166 994 791

Leergeld 664 714
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Verdeling Jeugdfonds (top 10 sport)

25 x 25 x

zwemmen

voetbal

kickboksen

teakwondo
fitness

gym/turnen

basketbal
tennis

hockey

9 x



Verdeling Jeugdfonds  (top 7 cultuur)
31 x

6 x

piano Overige instrumenten

zangles

Klassiek ballet

9 x

hiphop

10 x



Verdeling toekenningen Leergeld (top 5)

Educatieve uitstapjes

406 x

Laptop

175 x

Deze foto van Onbekende auteur is 
gelicentieerd onder CC BY-SA-NC

Fiets

84 x

http://letturesenzatempo.blogspot.com/2013/06/pedalare-nelle-citta-e-glam-parliamo.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Financiën (consolidatiestaat)



Financiën – baten/lasten (Sport en Cultuur)





Financiën Leergeld




