
Volwassenenfonds
Sport & Cultuur

Haak aan!



• Demy Weertman – coördinator Volwassenenfonds Sport & Cultuur in provincie Noord-Brabant

Even voorstellen



Hoe staat Nederland ervoor?

1.000.000 volwassenen (18+) in Nederland leeft 
rond het bestaansminimum.

Dat is maar liefst 6% van alle Nederlanders!



Sport en cultuur: ingrediënten voor een gelukkig leven

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur gelooft dat sport en cultuur belangrijke ingrediënten zijn voor een 

gelukkig leven. En daarom willen we dit voor iedereen toegankelijk maken.

Haak ook aan!



Op naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen 

profiteert van sport & cultuur!



Ontmoet het Volwassenenfonds Sport & Cultuur!

In navolging van het succesvolle Jeugdfonds Sport & Cultuur is -sinds januari 2020- ook het Volwassenenfonds Sport & Cultuur 

actief in Nederland. Het fonds zorgt ervoor dat de contributie, het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen (18+ 

jaar) die leven rond het bestaansminimum. 

Op dit moment zijn wij in 19 gemeenten in Nederland actief.

De Alliantie inclusief Sport & Bewegen ondersteunt het initiatief.



Recht op beweging Hulp is onderweg! Aan de slag

Bewegen is leuk, gezond én sociaal.

Alle Nederlanders hebben recht op sporten en 
creatief bezig zijn. Het is leuk, gezond én goed 
voor de sociale samenhang en contacten. In 
beweging zijn zorgt voor een gelukkig leven.

Helaas is sport en cultuur voor mensen met 
weinig inkomen niet vanzelfsprekend. Als leven 
‘overleven’ is, blijft er weinig ruimte over voor 
sport of cultuur. Dat willen we veranderen!

Een netwerk aan intermediairs is actief in de 
gemeenten. Zij doen aanvragen voor 
volwassenen via de website 
volwassenenfonds.nl, zodat ze aan de slag 
kunnen met sport en creativiteit. Yes!



Volwassenenfonds 
Sport & Cultuur 
ontzorgt en faciliteert



Wat is het VF?

 Het Volwassenenfonds maakt sport en cultuur mogelijk voor volwassenen (18+) die leven rond het 

bestaansminimum. 

 Inleg en voorwaarden bepaalt de gemeente.

 Wij zorgen voor de communicatiemiddelen, actueel inzicht, een jaarrekening, de afhandeling van 

aanvragen en de uitbetaling aan de sport- en cultuuraanbieders.

 Een coördinator van het Volwassenenfonds ondersteunt het netwerk aan intermediairs. Hij of zij is het 

vaste aanspreekpunt voor de gemeente.



Hoe werkt het Volwassenenfonds precies?



Welke rollen zijn er? 

• Gemeente 

• Intermediairs

• Sport-/cultuuraanbieder 

• Volwassenenfonds Sport & Cultuur 



Wie is de intermediair? 

Intermediairs zijn onmisbaar binnen het Volwassenenfonds. Zij dienen 
eenvoudig online een aanvraag in voor de contributie/het lesgeld voor de 
volwassene die leeft rond het bestaansminimum. 

Ben (of ken) jij deze verbindende schakel binnen jouw organisatie? 
• Je bent sociaal en gemotiveerd om te helpen.
• Je bent professioneel betrokken bij volwassenen.
• Je bent op de hoogte van de (financiële) thuissituatie.

Voorbeeld functies: Sociaal werkers, schuldhulpverleners, buurtsportcoaches, 
opbouwwerkers enz. 



Rol van de buurtsportcoach

‘Als buurtsportcoach sta ik dichtbij inwoners om hen te helpen bij het vinden van 
passend sport- en beweegaanbod en het wegnemen van drempels. Een grote 
drempel zijn vaak de financiën. Hier biedt het Volwassenenfonds de uitkomst!’ 

Mandy Buijs – Beweegcoach gemeente Roosendaal en Halderberge 



Waarde voor de deelnemer

‘Dankzij het Volwassenenfonds ben ik aan het wandelen in een groep. Ik geniet 
van de natuur en de sociale contacten. Met Daphne, mijn wandelcoach, heb ik 
fijne gesprekken. Hierdoor lukt het me steeds beter om mijn negatieve 
gedachten om te zetten in positieve!’

Deelnemers Liesbeth



Waarom aanhaken?

Als gemeente is het erg aantrekkelijk om aan te haken bij het Volwassenenfonds:

• De gemeente zorgt ervoor dat sport en cultuur voor iedereen binnen de gemeente 

mogelijk wordt gemaakt.

• De gemeente draagt bij aan een gezond en gelukkig leven van de inwoners binnen 

de gemeente.

• De gemeente wordt volledig ontzorgd. Het Volwassenenfonds faciliteert en zorgt 

voor de uitvoering.

• De gemeente bepaalt zelf hoeveel geld er beschikbaar komt in totaal én per 

persoon. Ook de exacte specificaties van de mensen die u wilt helpen (doelgroep), 

bepaalt de gemeente.



Stimuleringsimpuls VWS

Eenmalige stimuleringsimpuls nu beschikbaar om het Volwassenenfonds op te starten 

in gemeenten:

• Ontlasting in opstartkosten activiteiten + inrichten netwerk

• Meer budget blijft beschikbaar voor de doelgroep

• Extra activiteitenbudget voor de uitvoering van sport- en beweegactiviteiten

Budget is voor maximaal 50 gemeenten. Op = op!



Haak ook aan!

Zodat iedereen kan profiteren van 
de positieve effecten 
van sport en cultuur!



www.volwassenenfonds.nl

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Florapark 11, 2012 HK Haarlem 

023 – 205 5000

info@volwassenenfonds.nl


