
Jij weet hoe belangrijk het is dat elk 
kind gelijke kansen heeft...

De Welk Kind Kan Scan helpen om 
signalen die kunnen wijzen op armoede
te herkennen (jeugdfondssportencultuur.nl).

Als intermediair doe je 
eenvoudig online een aanvraag. Na 

goedkeuring van je aanvraag maken 
we de contributie of het lesgeld direct 

over aan de sport- of cultuurclub. 
De Elk Kind Kan Handleiding geeft je 

tips om een aanvraag te doen. Een 
kind kan binnen drie weken al op z’n 

nieuwe clubje zitten!  

Heb je een vraag? Neem contact op met een fonds bij jou in de buurt 
Meer weten? Kijk op jeugdfondssportencultuur.nl/elk-kind-kan

Jij hebt hart 
voor kinderen!

Maar dat is niet altijd zo. Niet elk kind kan aan voetbal, judo, dans 
of muziek doen. Voor gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas is hier 
thuis geen geld voor. Juist deze kwetsbare kinderen waar thuis 
fi nanciële zorgen, spanningen en stress toenemen, zijn gebaat bij 
sport en cultuur als uitlaatklep. Daar kunnen ze hun emoties kwijt 
en vinden ze afl eiding. Kinderen worden vrolijker, rustiger, kunnen 
zich beter concentreren en krijgen meer zelfvertrouwen. Dat merk 
je in de klas ook: je ziet een kind veranderen. 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maak samen 

met jou mogelijk dat kinderen uit gezinnen met 

weinig geld toch kunnen sporten of meedoen aan 

cultuuractiviteiten. Voor deze kinderen betaalt het 

Jeugdfonds de contributie of het lesgeld en de 

benodigde attributen zoals kleding en schoenen. 

Wil jij kinderen 
meer kansen geven 

op het gebied van 
sport & cultuur? 

Maak het verschil en 
word intermediair!

Meld �  
      aan!

Tip!
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KOPIEERBLAD

Voetbal, theater, 
judo, muziek, balet.... 

waar denk jij aan? 

Ontwerp je mooiste 
geluks t-shirt en wie 

weet brengt hij zoveel 
geluk dat je jouw 

droom ook echt gaat 
waarmaken. 

Ontwerp je eigen 
               geluks t-shirt

Wat zou jij heel graag 
willen of wat doe je 
heel graag op het 
gebied van sport en/
of cultuur? Alles kan!

Teken en 
knutsel er 
op los!

Mijn naam is:

Wat ik graag 
zou willen:


