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Onderwerp  

Bekendheid geven aan Jeugdfonds Sport en Cultuur en stimuleren zwemdiploma 

 

Kennisnemen van 
1. De informatienota over communicatie van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het stimuleren van 

het behalen van het zwemdiploma.  

 

Inleiding 

Bij de behandeling van het minimabeleid in de raadsvergadering in 2019 heeft de raad aangegeven dat 

hij door middel van een informatienota op de hoogte wil worden gehouden van de voortgang rond het 

Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC) en het stimuleren van behalen van zwemdiploma A voor kinderen 

en volwassenen. Door de Corona-crisis zijn er geen bijeenkomsten met intermediairs geweest en heeft 

het sporten lange tijd stilgelegen. In het seizoen 2020-2021 is er wel getraind, maar is er na september 

2020 geen competitie geweest voor buitensporten. En binnensporten is pas sinds eind juni 2021 weer 

mogelijk. Er zijn dus geen zwemlessen voor volwassenen georganiseerd in deze periode. De intentie is 

om na de zomer van 2021 met stichting Welzijn West Betuwe en stichting Integreren doe je samen 

zwemlessen te organiseren. 

Ook lessen en bijeenkomsten op het gebied van onder andere cultuur, theater, muziekles en dans 

hebben lange tijd stilgelegen.  

Toch zijn er wel verschillende acties uitgevoerd om het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC) onder de 

aandacht te brengen van de inwoners van West Betuwe. 

 

1. Verbeteren toegang 

In 2020 zijn de aanvraagmogelijkheden voor verschillende minimaregelingen verbeterd door het 

opzetten van één portal voor aanvragen van JFSC, Stichting Jarige Job, Stichting kinderfonds en 

Stichting Leergeld. Dit platform heet ‘samenvoorallekinderen’, ook wel SAM&. Het JFSC en Stichting 

Leergeld worden gesubsidieerd door de gemeente West Betuwe. Stichting Jarige Job en Stichting 

Kinderfonds worden financieel niet ondersteund door de gemeente. Deze vier organisaties zijn door 

het ministerie van SZW genoemd als organisaties die kinderen uit minimagezinnen ondersteunen.  

Samen met de afdeling communicatie is er een brief gemaakt die aan alle intermediairs (totaal 56 in 

West Betuwe) van de vier organisaties is gestuurd om bekendheid aan het nieuwe portal te geven. 
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2. Communicatie 

In 2020 en 2021 zijn er ieder kwartaal mails met informatie aan de huidige intermediairs verstuurd 

vanuit de Gelderse Sport Federatie. 

Daarnaast wordt er ieder begin van het sportseizoen informatie gedeeld onder intermediairs en onder 

alle scholen. 

In 2020 is een handleiding voor intermediairs verspreid naar aanleiding van de verbeterde toegang (het 

portal Sam&).  

De tekst over de nieuwe aanmeld mogelijkheden (het nieuwe portal) op de website van Welzijn West 

Betuwe is toegevoegd. 

De tekst over de nieuwe aanmeld mogelijkheden (het nieuwe portal) op gemeentelijke website van 

West Betuwe is toegevoegd. 

Communicatiemiddelen zijn bij JFSC besteld en verspreid. 

 

3. Extra acties in 2020 en 2021 

Door Welzijn West Betuwe is door middel van twee statiegeldacties bij twee supermarkten en bij twee 

basisscholen aandacht gegeven aan het JFSC.  

Via de Gelderse Sportfederatie zijn er extra financiële mogelijkheden beschikbaar gesteld om sporten 

voor kinderen met een beperking mogelijk te maken. Hier is via de intermediairs en via sociale media 

en via de website van Welzijn West Betuwe aandacht aan gegeven.  

In 2021 is er een Jeugdfondslied gemaakt door een aantal West Betuwse musici en artiesten. Ook 

hebben een aantal kinderen van de musicalklas Vuren meegedaan met de clip.    

Het Jeugdfondslied is op sociale media gedeeld: (https://www.youtube.com/watch?v=EO-p4AU57PU) 

door Welzijn West Betuwe, gemeente West Betuwe en alle meewerkende partijen en partners. 

Daarnaast is nog een aparte actie geweest om het lied te promoten in Vuren, door de musicalklas 

Vuren. 

Er is in het Weekblad West Betuwe aandacht voor het lied geweest over de ontwikkeling van het 

Jeugdfondslied. https://www.weekbladwestbetuwe.nl/nieuws/algemeen/1065996/west-betuwse-jeugd-maakt-

videoclip. 

Ook heeft er een artikel in Koetjong gestaan: https://koetjong.nl/sporten-bewegen-en-verbinden/ 

 

4. Cijfers 
In 2019 zijn er 233 aanvragen voor sport en cultuur voor inwoners uit de gemeente West Betuwe onder 
de 18 jaar toegekend. 
In 2020 zijn er 170 aanvragen voor sport en cultuur voor inwoners uit de gemeente West Betuwe onder 
de 18 jaar toegekend.  
 

Kernboodschap 

Door de coronabeperkingen waardoor sportverenigingen en cultuurorganisaties grote beperkingen 

opgelegd kregen zijn er minder kinderen gaan sporten. Er zijn wel een aantal acties uitgevoerd om 

bekendheid aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC) en het zwemmen voor volwassenen te geven.  

 

Consequenties 

Er zijn geen consequenties.  

https://www.youtube.com/watch?v=EO-p4AU57PU
https://www.weekbladwestbetuwe.nl/nieuws/algemeen/1065996/west-betuwse-jeugd-maakt-videoclip
https://www.weekbladwestbetuwe.nl/nieuws/algemeen/1065996/west-betuwse-jeugd-maakt-videoclip
https://koetjong.nl/sporten-bewegen-en-verbinden/
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Financiën 

Niet van toepassing. Jaarlijks wordt er een bedrag in de begroting opgenomen voor het JFSC 

 

Vervolg 

De verwachting is dat het aantal aanmeldingen in 2021 voor zowel het JFSC als voor het zwemmen 

voor volwassenen weer toe zal nemen in 2021.  

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

 

 


