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Doel:
Kennis te nemen van het collegebesluit inzake voortzetting Jeugdsportfonds.
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Inleiding:
Eén van de actiepunten van de Kadernota bewegen en sport 2013 – 2016 was aansluiting bij het
Jeugdsportfonds. Dit met als doel dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Vanaf 1 juli 2013 is
gestart met het Jeugdsportfonds Dalfsen, waarbij voor een periode van 2,5 jaar een
samenwerkingsovereenkomst is afgesloten met Jeugdsportfonds Dalfsen. Onlangs heeft er een
evaluatie van het Jeugdsportfonds plaatsgevonden.
Kernboodschap:
Jeugdsportfonds heeft toegevoegde waarde
Uit evaluatie blijkt het aantal kinderen dat gebruik maakt van het Jeugdsportfonds is gegroeid van 15
naar 73 in 2014. De verwachting is dat dit toeneemt naar 100 in 2015. Achtergrondinformatie over
aantallen, bedragen en spelregels treft u in bijgevoegde samenvatting evaluatie Jeugdsportfonds aan.
De algemene conclusie is dat Jeugdsportfonds Dalfsen een toegevoegde waarde heeft. Elk kind kan
sporten. Wij hebben dan ook besloten het Jeugdsportfonds voor een periode van 3 jaar voort te
zetten. Hiertoe wordt gedurende deze jaren een bedrag van € 10.000 per jaar beschikbaar gesteld
vanuit de middelen voor armoedebeleid. Dit is één van de maatregelen voor armoedebestrijding bij
kinderen. Waardering voor de inzet van de ambassadeurs voor het Jeugdsportfonds is hierbij op zijn
plaats. Op verschillende manieren brengen zij het Jeugdsportfonds onder de aandacht en zetten zij
acties in gang. Eerste prioriteit van de ambassadeurs is om te zorgen dat elk kind kan sporten en
waar mogelijk zetten ze zich ook in voor aanvullende activiteiten voor deze doelgroep.
Communicatie:
Naast algemene informatie voor een ieder worden intermediairs, ambassadeurs, St. Sportraad
Dalfsen en sportverenigingen geïnformeerd over voortzetting van het Jeugdsportfonds.
Vervolg:
De uitvoering ligt bij intermediairs (zoals: consulenten inkomen en arbeid, maartschappelijk werk,
vluchtelingenwerk en scholen) die de aanvragen indienen.
Bijlagen:
Samenvatting evaluatie Jeugdsportfonds.
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