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Voorwoord 

Wij hebben de organisatie Jeugdsportfonds gekozen omdat wij alle vier volledig achter het doel van 

deze organisatie staan. Wij ervaren zelf hoe leuk en goed sporten is en zijn van mening dat ieder kind 

een kans moet hebben om te sporten.  

Vooraf willen wij in het bijzonder Yanna van Tol bedanken. We mochten langskomen bij 

Jeugdsportfonds Friesland en hebben een open en leuk interview met haar gehad. Wij willen ook 

elkaar bedanken voor de goede samenwerking waarin we uiteindelijk dit verslag tot een goed verslag 

hebben gemaakt. Daarnaast hebben wijde feedback van het eerste beoordelingsmoment als zeer 

waardevol beschouwd en daar zijn we mee aan de slag gegaan.  

De taken hebben wij goed verdeeld. We kregen allemaal onze eigen deelvraag die we moesten 

onderzoeken en beantwoorden. Daarna hebben we ieder ons stukje laten lezen, alle informatie bij 

elkaar gezet en er een mooi verslag met inleiding, inhoudsopgave en nawoord van gemaakt. 
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Inleiding 

Nederland is een rijk en welvarend land, toch is er ook een grote groep die moet rondkomen van 

heel weinig geld. En in deze moeilijke financiële situaties staat sporten zeker niet boven aan het 

lijstje. Eigenlijk zou toch iedereen moeten kunnen sporten? Voor velen is die droom er wel, maar 

ontbreken de financiële middelen?  

Hiervoor is de organisatie Jeugdsportfonds opgericht. Jeugdsportfonds geeft gezinnen met een 

moeilijke financiële situatie een bijdrage om de contributie van een vereniging te betalen, de 

sportkleding en andere sportbenodigdheden aan te schaffen. 

Wij alle vier, vinden het een hele goede organisatie en staan er volledig achter het Jeugdsportfonds. 

Daarom willen we ons ook inzetten om meer sponsors te werven die geldbedragen, sportkleding of 

andere sportbenodigdheden willen doneren.  

Als eerst moeten wij de organisatie Jeugdsportfonds beschrijven aan de hand van algemene 

informatie, de missie/visie, het verzorgingsgebied, de besturing/organisatiestructuur, de huidige 

diensten/klantgroepen en een beschrijving van de SGM beroepsrol. Daarnaast moeten we een 

promotiecampagne houden waarin we ons evenement gaan promoten en de sponsors daadwerkelijk 

te enthousiasmeren om naar ons evenement te komen. En als laatst het evenement/de dienst 

uitvoeren.  

In dit verslag kunt u de beschrijving van Jeugdsportfonds lezen. 

 

Heel veel leesplezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Algemene Informatie 

Ieder weekend zijn er ontzettend veel kinderen aan het sporten op bijvoorbeeld het voetbalveld, 

hockeyveld, in het zwembad etc. Toch zijn er 367.000 kinderen die uit een gezin komen waar het 

inkomen onder het sociaal minimum is. De ouders van deze kinderen hebben vaak geen geld het 

lidmaatschap van een club of een vereniging te kunnen betalen.  

Deze groep kinderen mist veel kansen ten opzichte van andere leeftijdsgenoten. Daarnaast is sport 

goed voor de ontwikkeling van het kind en draagt het bij aan een gezonde levensstijl. Het 

Jeugdsportfonds creëert kansen voor deze kinderen. 

Het Jeugdsportfonds wil minimaal 10% van de kinderen die vanwege het geld geen sport kunnen 

beoefenen, ondersteunen. Het Jeugdsportfonds wil dus in staat zijn om ten minste 40.000 kinderen 

te helpen. Hierbij levert het Jeugdsportfonds een financiële bijdrage van maximaal € 225 per kind aan 

sportattributen en contributiegelden. 

Kinderen en ouders kunnen zichzelf niet aanmelden bij het Jeugdsportfonds. Indien een intermediair 

(bijv. Leerkracht, hulpverlener, huisarts etc.) signaleert dat een kind vanwege de financiële situatie 

niet kan sporten, kan deze professional een aanvraag indienen. Via het de website van het 

Jeugdsportfonds kan de intermediair zich aanmelden en een verzoek indienen. Later in dit verslag zal 

hier meer over verteld worden.  

Geschiedenis Jeugdsportfonds 

Het jeugdsportfonds is in 1996 opgezet door Harrie Postma. Hij was jeugdhulpverlener en hij was als 

hulpverlener betrokken bij slachtoffers van de Bijlmerramp. Hier werkte hij onder andere met een 

getraumatiseerd jongetje, Humprey. Het beste hulpmiddel voor deze jongen was voetballen. Lid 

worden van een voetbalvereniging was niet mogelijk, zijn ouders hadden hier geen geld voor. Dit 

bracht Harrie Postma op het idee voor het Jeugdsportfonds.  

Officieel is het Jeugdsportfonds op 3 juni 2003 opgericht in Amsterdam.  Het Jeugdsportfonds is 

inmiddels uitgegroeid tot 32 lokale afdelingen door heel Nederland. Er komt meer informatie over de 

ontwikkeling en verdeling later in het verslag.   
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Huidige Situatie 

Uit hoofdstuk 2 van het regeerakkoord 'Bruggen slaan'. Het regeerakkoord is de leidraad voor het 

beleid van de kabinet-Rutte-Asscher. 

“De individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten wordt verruimd. Extra 

aandacht is er voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een 

klein pensioen. De mogelijkheden voor bijzondere bijstand in de vorm van een aanvullende 

zorgverzekering of een pas voor culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen worden ruimer. 

Het is belangrijk dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen sporten. Daarom wordt de 

subsidie aan Jeugdsportfonds Nederland verlengd en de Sportimpuls verhoogd. Mensen die langdurig 

van een laag inkomen rond moeten komen zonder zicht op verbetering, krijgen op individuele basis 

een toeslag. Categoriale bijzondere bijstand voor aannemelijke kosten wordt beperkt. Voor dit hele 

pakket wordt structureel 100 miljoen vrijgemaakt.” 

(Bron: http://www.rijksoverheid.nl/regering/regeerakkoord/sociale-zekerheid-en-inkomensbeleid) 

De noodzaak om kinderen te laten sporten wordt ingezien, ook door ons huidige kabinet. Doordat 

het jeugdsportfonds subsidie krijgt maar ook veel geld vanuit donaties en acties heeft het fonds veel 

ruimte om uit te breiden.  

Eind 2012 waren in totaal met 166 gemeenten subsidieafspraken gemaakt en in totaal werden er 

kinderen uit 252 woonplaatsen ondersteund. In totaal zijn er zo’n 31 Jeugdsportfondsen door heel 

Nederland (exclusief Jeugdsportfonds Nederland). Deze fondsen zijn zowel lokaal als provinciaal. 

De missie 

Het Jeugdsportfonds heeft een hele duidelijke missie en dat is de volgende: 

“Alle kinderen moet kunnen sporten” 

(Bron: http://www.jeugdsportfonds.nl/index.jsp?id=72) 

Het jeugdsportfonds zet zich in voor kinderen tot 18 jaar die niet kunnen sporten omdat hun ouders 

hier niet genoeg financiële middelen voor hebben. Als het verzoek van een intermediair voldoet aan 

de eisen wordt er voor een kind een budget beschikbaar gesteld. Dit budget is maximaal €250,- per 

jaar. Daarvan gaat €225,- naar het kind en €25,- wordt gebruikt voor administratiekosten.  

De visie/doelstelling 

Het lijkt zo vanzelfsprekend, ieder kind die wil, kán ook sporten. Sport is niet alleen leuk maar ook 

belangrijk in de ontwikkeling van het kind zowel op fysiek, mentaal als sociaal vlak. De reden waarom 

Jeugdsportfonds is opgericht, is omdat er een grote groep kinderen in Nederland bestaat die graag 

wil sporten. Dit is niet mogelijk bij een sportvereniging omdat hun ouders geen geld hebben om de 

contributie te betalen, sportkleding of andere sportbenodigdheden aan te schaffen. Het 

Jeugdsportfonds wil er voor zorgen dat ieder kind een paar uur per week een potje kan tennissen of 

achter een bal aan kan lopen en zet zich daarom in voor deze kinderen.  
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Daarbij heeft sport verschillende functies die een positieve uitwerking heeft op een kind. Het heeft 

veel invloed op het socialiseringsproces van een kind. Daarbij draag het zeker bij aan de gezondheid 

van een kind  

(bron: boek de sportwereld van het hbo, de Leeuw / http://www.jeugdsportfonds.nl/index.jsp?id=72) 

Verzorgingsgebied 

Het verzorgingsgebied is het gebied dat gebruikt maakt van een bepaalde voorziening, in ons geval 

het Jeugdsportfonds. Jeugdsportfonds is een landelijke organisatie met verschillende vestigingen in 

verschillende plaatsen. 

Het verzorgingsgebied van Jeugdsportfonds is dus heel Nederland. Alle provincies maken gebruik van 

het Jeugdsportfonds en de aanvragen van intermediairs komen uit elke provincie (zoals je ziet in bron 

1).  

Het Jeugdsportfonds Nederland is één grote organisatie maar is verdeeld onder provinciale en 

jeugdsportfondsen. Daaronder vallen weer lokale – en gemeentelijke Jeugdsportfondsen. Onder het 

kopje ‘structuur’ op blz. 8  een model waarin dat uitgelegd is. 

 

 

 
Bron 1: http://www.jeugdsportfonds.nl/files/11273/jsfnl+jaarverslag+2012+definitief+met+controleverklaring.pdf 

 

 

http://www.jeugdsportfonds.nl/index.jsp?id=72
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Organisatie & bestuur van het Jeugdsportfonds Nederland 

Structuur 

In Nederland zijn er in totaal 31 Jeugdsportfondsen (dit is exclusief het Jeugdsportfonds Nederland). 

Hierbij gaan wij uit van het aantal fondsen per 31 september 2012. Het Jeugdsportfonds Nederland is 

een overkoepeling van de Provinciale Sportfondsen (dit zijn alle provincies behalve Flevoland). En van 

hieruit zijn de Provinciale Sportfondsen weer onderverdeeld in lokale Sportfondsen. 

Dit zijn van A t/m Z de Lokale Sportfondsen: 

Aalsmeer - Alkmaar – Almelo – Almere - Alphen aan den Rijn – Amsterdam – Arnhem - Den Helder – 

Eindhoven – Enschede – Haarlem - Hengelo/Borne - ’s-Hertogenbosch – Nijmegen – Rotterdam – 

Tilburg – Venlo - West- Friesland – Zaanstreek - Zwolle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierboven is ook een afbeelding gegeven van hoe de organisatiestructuur van het Jeugdsportfonds 

Nederland er in zijn geheel (schematisch) uit ziet.  

Bron: Jaarverslag 2012 Jeugdsportfonds 

http://www.jeugdsportfonds.nl/files/11273/jsfnl+jaarverslag+2012+definitief+met+controleverklaring.pdf 

 

 

 

 

http://www.jeugdsportfonds.nl/files/11273/jsfnl+jaarverslag+2012+definitief+met+controleverklaring.pdf
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Organogram 

Binnen het Jeugdsportfonds Nederland ziet de ‘dagelijkse’ structuur er als volgt uit: 

 

In het grotere geheel ziet de organogram er zo uit: 
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Beschrijving Organogram 

Zoals hierboven te zien is momenteel de directrice Monique Maks. Zij is sinds 1 februari 2013 

directrice bij het Jeugdsportfonds. 

Onder Maks zijn de volgende afdelingen te vinden: Financiën, Marketing & Communicatie, 

Fondsenwerving & public affairs en Accountmanagement Fondsen.  

Er zijn verschillende vormen van organisatiestructuren. Zo is er de lijnorganisatie, de 

lijnstaforganisatie en de lijn- en functionele staforganisatie. Het Jeugdsportfonds Nederland maakt 

duidelijk gebruik van een lijnorganisatie. Dit wil zeggen dat de hiërarchie binnen het bedrijf 

uitsluitend via een lijn van boven naar beneden loopt. Dit wil zeggen dat de afdelingshoofden alleen 

zeggenschap hebben over hun eigen afdeling. De organisatiestructuur is dus een lijnorganisatie, er 

zijn geen staffuncties binnen het bedrijf. Hierbij moet wel vermeld worden dat het Jeugdsportfonds 

Nederland een raad van advies heeft. Dit zijn mensen die de zelfde taken verrichten als een 

eventuele stafafdeling, maar dan niet binnen de afdelingen van het bedrijf.  

Deze raad van advies bestaat uit de volgende mensen:  

Kete Kervezee (voorzitter PO Raad) 

Gerard Dielessen (directeur NOC*NSF) 

Sadik Harchaoui (directeur Forum) 

Ton Nelissen (voorzitter Kamer van Koophandel Brabant/ KvK NL) 

Jan Petit (oprichter/partner Profonte) 

Dit zijn dus veelal mensen van andere grote organisaties die kunnen helpen bij strategisch advies etc.  

 

Cultuur 

Volgens het boek “Sportmanagement” van Beech & Chadwich is de cultuur van een organisatie het 

beste te bepalen door te kijken naar bepaalde punten. Hier onder staat de cultuur van het 

Jeugdsportfonds Nederland beschreven volgens deze punten.  

 

Symbolen 

Als eerste moet er gekeken worden naar symbolen. Symbolen de meest simpele 

uiting van de cultuur van een organisatie en is daardoor ook het makkelijkste te 

herkennen en beoordelen. Het symbool van het Jeugdsportfonds ziet er als volgt 

uit:  

 Bron: Jeugdsportfonds www.jeugdsportfonds.nl  

Het symbool is typerend omdat het een ten eerste de naam en slogan van de 

organisatie geeft. Ten tweede is het typerend omdat het erg kleurrijk en kinderlijk 

uit ziet. Het is immers ook bedoeld voor kinderen.  

 

http://www.jeugdsportfonds.nl/
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Helden 

Helden, ook wel rolmodellen genoemd zijn belangrijk voor een organisatie. Dit zijn meestal mensen 

die iets belangrijks hebben bereikt voor de organisatie. En daardoor bij de cultuur van de organisatie 

horen. Dé held bij het Jeugdsportfonds zou Bert van Marwijk moeten zijn. Hij is het gezicht van het 

Jeugdsportfonds en heel Nederland kent hem. Denk aan het WK voetbal van 2010, waar hij de finale 

haalde met Oranje. Daarom hoort Van Marwijk bij de cultuur van het Jeugdsportfonds. 

Rituelen 

Rituelen zijn activiteiten of gewoontes van een organisatie die eigenlijk niet horen bij de normale 

bezigheden van de organisatie. Het zijn meer activiteiten die passen bij de organisatie en de leden 

hier van. Dit zijn meestal bepaalde feesten of bijeenkomsten. Voor ons was het niet duidelijk wat 

voor rol dit heeft binnen het Jeugdsportfonds.  

Waarden 

Waarden zijn meestal niet direct te zien bij een organisatie, zoals bij de helden en de symbolen. De 

waarden zijn eigenlijk wat de leden van de organisatie belangrijk vinden. De belangrijkste waarde bij 

het Jeugdsportfonds is vanzelfsprekend: kinderen laten sporten is belangrijk. Dit is waar het om 

draait en is daardoor ook de grootste waarde. Nog meer belangrijke waarden zijn: sportiviteit, 

samenhorigheid, gezondheid en plezier. Het sportfonds is niet prestatie gericht of iets dergelijks. Het 

gaat erom dat ze samen zorgen dat kinderen op een goede manier allemaal tot sporten komen. 

(Bron: Boek ‘Sportmanagement’  Beech & Chadwick) 
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Huidige diensten/klantgroepen 

De doelgroep van het Jeugdsportfonds zijn kinderen van 4 tot 18 jaar waarvan de ouders niet aan de 

sportieve behoeften van het kind kunnen voldoen wegens financiële redenen. De sportdienst die 

aangeboden wordt door het Jeugdsportfonds is bedoeld voor deelname aan sport door deze 

kinderen. Door deze kinderen een kans te geven om te sporten zie je al snel alle voordelen die dit 

met zich meebrengen. Zoals het sociale aspect van het sporten door nieuwe vriendjes te leren 

kennen en ook echt bij het team te horen. Ook heb je het dan natuurlijk al snel over verbeterde 

schoolprestaties, gezondheid, zelfvertrouwen, discipline en minder hangen op straat, verveling, 

overgewicht en schooluitval. (Bron: Boek ‘Sportmanagement’ Beech & Chadwick, hoofdstuk 8) 

Het Jeugdsportfonds biedt vooral een algemene dienst (diensten ten behoeve sportparticipatie), dit 

komt doordat er weinig sprake is van vakkennis in de sportcontext. Het gaat hier namelijk vooral om 

een organisatie die financiële steun biedt bij het beoefenen van een sport, dus niet over het 

aanbieden van sporten zelf met de benodigde vakbekwame trainers, leiders en bestuurders. Ook 

kunnen we het hier hebben over routinematig werken doordat alle intermediairs hun vraag voor 

steun via één en dezelfde formulier moeten opgeven. Bij dit formulier is ook maar een beperkte 

hoeveelheid informatie nodig bij de opgave, het Jeugdsportfonds vertrouwt namelijk op het inzicht 

van de intermediairs in de situatie van de hulpbehoevende familie. 

Deze algemene dienst draait vanuit het oogpunt van het Jeugdsportfonds voornamelijk om de 

gezondheid en zo ook het tegen gaan van overgewicht en de balans tussen lichaam en geest te 

vinden. Op deze manier wordt het zelfvertrouwen en discipline vergroot van de deelnemende 

kinderen. Vanuit dit opzicht kun je dus zeggen dat het Jeugdsportfonds een algemene dienst ten 

behoefte van klantfitheid en gezondheid geeft. Hierbij gaat het dus om het gezond voelen van het 

kind en de motivatie om mee te doen vanuit het kind zelf. 

Het fonds wijst er ook op dat sporten belangrijk is voor het contact leggen tussen kinderen om 

nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te kunnen maken op hun nieuwe sportvereniging. Op deze 

manier brengt het Jeugdsportfonds dus ook een algemene dienst ten behoefte van klantplezier en 

vermaak met zich mee. Dit door het beschikbaar stellen van geld voor lidmaatschap bij een 

zelfgekozen sportvereniging waar kinderen dan plezier kunnen maken met nieuw ontmoeten 

leeftijdsgenootjes. (bron: artikel Sportdiensten Chelladurai, A. Broeke/G. van Dalfsen) 

Het motief voor deelname van de doelgroep is natuurlijk om hun sport te kunnen beoefenen op een 

georganiseerde manier. De kinderen mogen op deze manier hun eigen sportvereniging uitzoeken en 

van daaruit kunnen ze het plezier van het spel beleven met anderen. Daarbij stimuleert het de 

gezondheid, maar ook technische en tactische vaardigheden van het kind in de gekozen sport. Op 

deze manier kunnen kinderen zo goed gecoacht worden in hun sport dat ze gaan uitblinken, ze 

beleven veel plezier en het is goed voor het zelfvertrouwen van het kind.  

Jeugdsportfonds helpt zo dus niet alleen de gezondheid van kinderen, maar natuurlijk vooral ook het 

plezier maken met nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. (bron: website www.jeugdsportfonds.nl) 

 

 

http://www.jeugdsportfonds.nl/
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Beschrijving van de SGM-beroepsrol 

Sportmanagers zijn er op verschillende niveaus en verschillend van persoon. Over het algemeen 

wordt de volgende definitie voor een sportmanager aangehouden: 

‘’Iemand die in een sportorganisatie werkt en die doelstellingen van de organisatie weet te realiseren 

door werknemers en werkzaamheden te coördineren.” 

Op organisatiegebied kan er onderscheid worden gemaakt maar er kan ook onderscheid gemaakt 

worden in functionele sportmanagers en algemene sportmanagers. De functionele manager is 

verantwoordelijk voor een specifiek deelgebied van een organisatie. De algemene daarentegen is 

verantwoordelijk voor alle werkzaamheden binnen de organisatie of grote afdeling.  

Een typerende beroepshouding voor een sportmanager is dat hij hart voor en verstand van de sport 

heeft. Een sportmanager kan inspelen op de belangen van een breed publiek. Een sportmanager is 

de schakel tussen belangengroepen, sportorganisaties en hun omgeving. De sportmanagers is 

ondernemend, sociaal vaardig een heeft een goed gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen.         
(Bron: boek ‘Sportmanagement’, Beech& Chadwick blz. 10 t/m 13) 

 

Afgestudeerde sportmanagers werken bij sportbonden, sport-adviesorganisatie, gemeenten, 

commerciële sportorganisaties, welzijnsorganisaties en evenementenbureaus. Er is een 

kwalificatieprofiel voor de sportmanagers opgezet waaraan zij horen te voldoen als zij de opleiding 

afgerond hebben. Dit kwalificatieprofiel bestaat uit kerntaken en kernopgaven. Daarnaast zijn er een 

aantal competenties waaraan de sportmanagers hoort aan te voldoen.                                                     

(Bron: Kwalificatieprofiel Spormanagers, Blackboard) 

Dit bovenste stuk gaat vooral over sportmanagers. Het Jeugdsportfonds heeft ook vooral met 

sportmanagers te maken. Het is vanzelfsprekend dat sporten gezond is, maar er zijn geen mensen 

met betrekking tot beweeg, leefstijl en gezondheid aan het werk voor het Jeugdsportfonds. Daarom 

zal een sportmanager eerder aan de slag gaan bij het Jeugdsportfonds dan een beweeg- en 

leefstijladviseur. Wat de exacte beschrijving van een SGM-beroepsrol bij het Jeugdsportfonds is, 

wordt duidelijker in ons interview op blz. 14.  
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Interview 

Op woensdag 9 oktober zijn Henriet en Ilse naar Heerenveen gegaan. Om 14.00 uur hadden zij een 

interview met Yanna van Tol, consulent bij het Jeugdsportfonds Friesland. 

Het Jeugdsportfonds is onderdeel van Sport Fryslân. Je zou het kunnen zien als een soort project. 

Sport Fryslân is hét sportkenniscentrum van Friesland. Zij zetten zich er voor in om sporten & 

bewegen toegankelijk te maken voor alle Friezen. Het jeugdsportfonds zit nu zes jaar in Friesland. 

Vanuit heel Friesland komen er aanvragen voor een budget voor een kind. 

Hieronder zullen wij een aantal interviewvragen behandelen. Wij hadden een aantal vragen op papier 

maar we wilden vooral een leuk gesprek met veel nieuwe informatie, en dat is gelukt! 

Hoe bent u bij het Jeugdsportfonds terecht gekomen? 

Yanna van Tol heeft sportmanagement bij de Johan Cruyff academie 

gestudeerd. Daarna is zij voor een detacheringsbedrijf gaan werken. Na zes 

jaar dat gedaan te hebben, is zij voor Sport Fryslân gaan werken. Toen het 

Jeugdsportfonds als project erbij kwam, is zij gevraagd of ze dit erbij wilde 

doen.  

Omdat het Jeugdsportfonds zoveel mogelijk kinderen wil laten sporten van het 

geld dat zij binnenkrijgen, is er minimaal budget beschikbaar voor betaald 

personeel. Yanna van Tol werkt dan officieel vijf uur per week voor het 

Jeugdsportfonds. Wel gaf ze aan dat ze er vaak meer tijd aan kwijt is. Daarnaast 

is werkzaam als verenigingsadviseur voor Sport Fryslân. Hiermee is zij betrokken 

bij verenigingen door heel Friesland en geeft zij veel advies m.b.t. rechtelijke 

zaken, werknemerschap en organisatiebeleid.  

Zij is vrijwel de enige die werkt bij onderdeel Jeugdsportfonds Friesland, soms is er een stagiaire die 

helpt. Haar functie wordt omschreven als consulent bij het Jeugdsportfonds.  

Waarom heeft u er voor gekozen om bij het Jeugdsportfonds te gaan werken? 

Als kind had Yanna van Tol alle mogelijkheden om te sporten. Zij mocht op veel sporten en is nu nog 

steeds actief binnen het schaatsen. Zij wil er alles aan doen om andere kinderen te kunnen laten 

sporten. En daarnaast spreekt het haar aan om voor zo’n goed doel te werken. 

Welke kwaliteiten heb je nodig voor deze functie? 

We hebben het met Yanna gehad over de opleiding SGM in het algemeen. Waar kun je terecht kom? 

Zou het een geschikte studie zijn voor het werk dat zij uitvoert? 

Zij gaf aan dat veel oud medestudenten allerlei verschillende functie uitvoeren maar wat wel te 

maken heeft met sport. Ze gaf een voorbeeld van iemand die bij KPN werkt maar dan wel bij de 

afdeling sponsoring, van het schaatsen. 

Ze gaf aan dat je er tijdens de opleiding vaak wel achter komt wat je meer trekt; non-profit 

(gemeenten/provincies) of profit (commercie) organisaties. Het Jeugdsportfonds is een non-profit 
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organisatie, als je daarvoor werkt moet je wel bepaalde eigenschappen hebben. Je komt veel 

verschillende mensen tegen, van laag opgeleid tot hoog opgeleid. Je zult dus sociaal moeten zijn 

maar ook empatisch vermogen moeten hebben. Je moet de belangen in kunnen schatten van een 

breed publiek. En wat soms ontzettend belangrijk is, is geduld. Het Jeugdsportfonds is zeker niet 

commercieel maar toch moet je wel commercieel ingesteld zijn. 

De conclusie is de opleiding SGM geschikt zou zijn om aan het werk te gaan bij Jeugdsportfonds. 

Daarbij zou je ook bij het Jeugdsportfonds stages kunnen lopen, als dit vanuit school toegelaten 

wordt. 

Heeft u vaak bijeenkomsten van het Jeugdsportfonds Nederland? 

Twee keer per jaar is een bijeenkomst. Hier wordt kennis gedeeld met andere Jeugdsportfondsen. 

Vaak zijn betrokken organisaties ook aanwezig bij zo’n bijeenkomst. Verder zijn er geen rituelen of 

andere dingen die kenmerkend zijn voor de bedrijfscultuur.  

Zijn ambassadeurs, raad van advies etc. op vrijwillige basis betrokken bij het Jeugdsportfonds? 

Het Jeugdsportfonds heeft het CBF-Keurmerk (Centraal Bureau Fondsenwerving). Dit wil zeggen dat 

een bepaald percentage gebruikt wordt voor vaste kosten als loon etc. maar dat het grootste 

gedeelte daadwerkelijk bij het goede doel terecht komt. In dit geval de kinderen die een budget 

krijgen.  Dit zorgt ervoor dat het budget voor betalend personeel minimaal is. Daardoor zijn er veel 

mensen die op vrijwillige basis bij het Jeugdsportfonds werken. De ambassadeurs, comité van 

aanbeveling en de raad van advies is dus op vrijwillige basis bij het Jeugdsportfonds betrokken.  

(meer informatie over het CBF hebben wij opgezocht op de volgende website: http://www.cbf.nl/Instelling/4412/Jeugdsportfonds-

Nederland-St) 

Wat gaat het Jeugdsportfonds Friesland in zijn werk? 

Het Jeugdsportfonds Friesland zorgt er momenteel voor dat ongeveer 450 kinderen in Friesland 

kunnen sporten, terwijl de ouders daar geen geld voor hebben. Een intermediair schakelt het 

Jeugdsportfonds in en dan wordt er gekeken of het kind in aanmerking komt voor een budget. Het 

gaat om kinderen die opgroeien in gezinnen onder de armoedegrens en tegenwoordig zijn gezinnen 

die in de schuldsanering zitten, ook veel voorkomend.  

Er is €250,- beschikbaar. Daarvan wordt €225,- aan de sport besteed en €25,- zijn administratie- en 

verwerkingskosten. Daarnaast heeft Yanna met veel sportzaken in Friesland contact en soms komt 

het voor dat een kind ook benodigdheden kan ophalen bij een sportzaak. De ouders krijgen dan een 

cheque, daarop staat waar het kind recht op heeft, bijvoorbeeld een trainingspak en 

voetbalschoenen. De sportzaak krijgt ook een cheque en als de ouders komen, dan weet de 

sportzaak precies waar zij recht op hebben. Er wordt namelijk wel eens misbruik van de situatie 

gemaakt, daarom krijgen ouders in geen geval geld. Daarnaast is er vaak een afspraak met sportzaak 

dat het Jeugdsportfonds het met 10% of 20% korting kan inkopen (ook weer sponsering).  

Er zijn wel een aantal regels bij de sporten waar een kind uit kan kiezen. In principe mogen alle 

sporten die aangesloten zijn bij het NOC*NSF. Fitness wordt daarom niet toegestaan maar ook 

zwemmen kan niet. Dit is vanwege het budget. Daarnaast is paardrijden ook niet ideaal, want dat is 

een dure sport. Dat zou betekenen dat een kind de sport maar drie of vier maanden kan beoefenen. 

http://www.cbf.nl/Instelling/4412/Jeugdsportfonds-Nederland-St
http://www.cbf.nl/Instelling/4412/Jeugdsportfonds-Nederland-St


 

16 

Doet het Jeugdsportfonds veel aan acquisitie (sponsoren zoeken etc.)? En hoe zit het met subsidies? 

Het Jeugdsportfonds doet er alles aan om zo veel mogelijk geld binnen te krijgen uit sponsoracties, 

donaties etc. Daarvoor is naambekendheid erg belangrijk. Het Jeugdsportfonds krijgt tot 2014 nog 

subsidie van de provincie Friesland. Daarna zullen zij meer subsidie moeten vragen van gemeentes. 

Yanna vertelde ons, als er in een bepaald gemeente veel aanvragen binnenkomen, dat zij dan de 

gemeente benadert of zij financieel willen steunen. Daarbij is naamsbekendheid erg belangrijk, maar 

daar wordt druk aan gewerkt. 

Kunnen tot nu toe alle aanvragen behandeld worden? 

Dit is niet het geval. In 2011 moest er een stop worden ingelast omdat er niet genoegd budget was 

om alle aanvragen te behandelen. Daarbij willen ze niet dat kinderen die al budget krijgen, moeten 

stoppen met de sport omdat er nieuwe aanvragen zijn. Nu gaat het weer de goede kant op maar 

door de crisis zijn er meer aanvragen. Het Jeugdsportfonds blijft dus op zoek naar (grote) sponsoren. 

 

Voor zover ons interview. Yanna van Tol heeft een uur voor ons vrij kunnen maken en gelukkig viel dit 

buiten de vijf uren die zij betaald krijgt vanuit het Jeugdsportfonds. Wij vonden het erg leuk om even 

in de praktijk te staan en waren soms zeer verast over bepaalde gang van zaken bij het 

Jeugdsportfonds.  
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Nawoord 

Toen we in de eerste week de opdracht kregen waren we eigenlijk gelijk enthousiast. Het leek ons 

een leuke, maar wel een moeilijke opdracht. We hadden gelijk veel ideeën over de dienst die we 

gingen uitvoeren en ook over hoe we dit gingen promoten. Maar eigenlijk hadden we geen concrete 

organisatie. Hier zijn we veel te laat achter gekomen en liepen daardoor al snel achter de feiten aan. 

Uiteindelijk hebben we besloten om eerst een organisatie te kiezen en het evenement kwam later 

wel.   

We hadden de taken/deelvragen goed verdeeld en iedereen wist welk deel hij of zij moest maken. 

Maar omdat we pas in de laatste week een organisatie hadden en ook allerlei andere opdrachten 

hadden, kwamen we al snel in tijdnood. We hadden allemaal gelijk het idee van: we doen ons best, 

leveren in wat we hebben en gaan het bij de herkansing wel helemaal in orde maken. We wilden een 

interview met iemand die dichtbij de organisatie Jeugdsportfondsstond en ook dat lukte niet meer 

voor het eerste inlevermoment en wisten dus zeker dat we helemaal moesten gaan voor de 

herkansing.  

En dat is volgens ons ook zeker gelukt. De taken werden goed verdeeld én we begonnen op tijd! We 

verbeterden allemaal onze eigen deelvraag en maakten nog tijd vrij om elkaars stuk door te lezen en 

eventueel iets te verbeteren/er aan toe te voegen. Ook hebben we vaak bij elkaar gezeten om te 

overleggen, hoe en wat nou precies het beste was, en welke informatie zeker in het verslag moest 

staan. Uiteindelijk is alles goed gekomen en zijn we als groepje erg blij met het eindresultaat. 

Van dit plannen hebben wij als groepje echt geleerd en we gaan bij verslagen en opdracht voor de 

rest van het jaar ook werken aan een goede planning.  

De samenwerking verliep ook soepel. We hielpen elkaar als we er even niet uitkwamen en hadden 

eigenlijk altijd wel contact via de groepsapp. Op deze manier wisten we van elkaar waar we bezig 

waren en was alles snel duidelijk. 

 

 

 

 

  


