Jeugdsportfonds Limburg
Indicatie van de uitgaven van het Jeugdsportfonds in Limburg in de
periode 1 januari 2012 tot en met 11 september 2012
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Introductie
Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds bestaat uit het Jeugdsportfonds
Nederland en 29 lokale en provinciale stichtingen.
Eén daarvan is het Jeugdsportfonds Limburg. Het
Jeugdsportfonds is ontstaan in 1996 en richt zich op
kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 21 jaar,
die om financiële redenen geen lid kunnen worden
van een sportvereniging.
Het Jeugdsportfonds Limburg ontvangt onder andere
subsidie van de Provincie Limburg en uit fondsenwerving. Het totale budget wordt verdeeld onder de
gemeenten in Limburg. Deze verdeling gebeurt o.a.
aan de hand van de inwonersaantallen. Voor iedere
gemeente is er een bepaald bedrag beschikbaar. Legt
een gemeente tenminste eenzelfde bedrag in als het
beschikbare bedrag voor die gemeente, dan krijgt de
gemeente het volledig beschikbare bedrag in het
Jeugdsportfonds. Legt de gemeente een lager bedrag
in, dan is een lager bedrag beschikbaar. De bijdrage
van het Jeugdsportfonds bedraagt maximaal €225,per kind per jaar en het geld wordt rechtstreeks
uitgekeerd aan de sportvereniging en/of sportwinkel.

naar een SPSS-databestand. Vervolgens is bekeken
hoeveel iedere deelnemende gemeente besteed heeft
en aan welke activiteiten. Bij enkele aanvragen is het
totaalbedrag in de administratie niet correct ingevuld.
Om deze reden is gerekend met de som van de
uitgaven aan verenigingen en attributen.

Resultaten
Hoeveel kinderen hebben gebruik gemaakt van
het Jeugdsportfonds Limburg?
Er zijn 616 aanvragen gehonoreerd vanuit het
Jeugdsportfonds Limburg, waarbij in totaal €114.895,is uitgegeven. In totaal hebben 339 van de 616
kinderen het maximum bedrag van €225,- ontvangen.
Opvallend is dat 7 kinderen meer dan het maximum
bedrag hebben ontvangen (6x €226,- en 1x €280,-).
In totaal is 82% aan verenigingen/instellingen
uitgegeven en 18% aan attributen.
Figuur 1. Uitgaven Jeugdsportfonds Limburg
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Vraagstelling
Uitgaven Jeugdsportfonds Limburg
Dit onderzoek richt zich op de vraag: “Wat zijn de
uitgaven van het Jeugdsportfonds Limburg in de
periode 1 januari tot en met 11 september 2012?
Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:
- Hoeveel kinderen maken gebruik van het
Jeugdsportfonds Limburg?
- Aan welke activiteiten wordt het geld van het
Jeugdsportfonds Limburg besteed?
- Op welke leeftijd wordt het meest gebruik gemaakt
van het Jeugdsportfonds Limburg?
- Hoe zijn de uitgaven vanuit het Jeugdsportfonds
Limburg op gemeenteniveau verdeeld?

Methode

Aan welke activiteiten is het geld van het
Jeugdsportfonds Limburg besteed?
In de data is te zien dat het geld van het Jeugdsportfonds Limburg voor 22 verschillende activiteiten is
gebruikt (tabel 1). Het meeste geld is uitgegeven aan
voetbal (25,7%) en zwemles/diplomazwemmen
(20,8%). Ook is er gekeken naar de uitgaven apart
voor verenigingen en attributen. Opvallend hierbij is
dat bij de totale uitgaven aan attributen 71,5%
besteed is aan de activiteit ‘voetbal’. Bij de uitgaven
aan verenigingen is er een betere verdeling met als
top vier: zwemles/diplomazwemmen (25,3%), voetbal
(15,7%), zwemsport (10,6%) en vechtsporten (9,9%).
Tabel 1. Percentage van totale uitgaven voor de top 5 activiteiten (op
volgorde) en opgesplitst voor uitgaven aan verenigingen/instellingen en
attributen

Activiteit

Hoe zijn de gegevens verzameld?
De gegevens over alle aanvragen voor het
Jeugdsportfonds, die gedaan zijn in de periode
1 januari 2012 tot en met 11 september 2012, zijn
bijgehouden door Huis voor de Sport. Deze data zijn
door de GGD Zuid Limburg gecodeerd en omgezet
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Voetbal
Zwemles/diplomazwemmen
Zwemsport
Vechtsporten
Judo

Totaalbedrag
(%)

Besteed aan
verenigingen
(%)

25,7
20,8
9,1
8,3
5,8

15,7
25,3
10,6
9,9
6,6

Besteed
aan
attributen
(%)
71,5
0,2
2,3
1,1
2,1
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Op welke leeftijden is het meest gebruik gemaakt
van het Jeugdsportfonds Limburg?
Gebruikers van het Jeugdsportfonds Limburg zijn
geboren in 1990 t/m 2008, en zijn in de leeftijd van 4
t/m 21 jaar (anno 2012). De meeste aanvragen zijn
ingediend voor kinderen die geboren zijn tussen 1999
en 2006, oftewel de 6- t/m 13-jarigen.

leeftijd van 6 t/m 13 jaar oud. Vooral jongere kinderen
maken blijkbaar gebruik van deze financiële
mogelijkheid. Onduidelijk is waarom de oudere
kinderen achterblijven: sporten ze wel nog maar
betalen zij het zelf met behulp van een bijbaantje of
zijn ze gestopt met sporten omdat ze het niet meer
leuk/aantrekkelijk vinden?

Hoe zijn de uitgaven vanuit het Jeugdsportfonds
Limburg op gemeenteniveau?
Er zijn in totaal 16 van 33 Limburgse gemeenten die
gebruik maken van het Jeugdsportfonds Limburg. Van
de 18 gemeenten in Zuid-Limburg zijn er maar vijf die
gebruik maken van het Jeugdsportfonds. De vijf
gemeenten met de hoogste uitgaven zijn weergegeven in tabel 2. Tevens zijn de overige deelnemende
Zuid-Limburgse gemeenten toegevoegd. Opvallend
hierbij is de gemeente Venray, die bovenaan staat en
meer dan éénderde van het totale budget van het
Jeugdsportfonds Limburg heeft besteed. Op de
plaatsen 2 t/m 5 staan vervolgens de vier grootste
gemeenten van Zuid-Limburg (Sittard-Geleen,
Maastricht, Roermond en Heerlen).

Verder is het opmerkelijk dat de gemeente Venray
meer dan één derde van het totaalbedrag van het
Jeugdsportfonds Limburg heeft uitgegeven. Dit komt
doordat deze gemeente zelf veel geld bijlegt en
daardoor meer kinderen kan helpen. Ook zullen hier
de intermediairs, degenen die de aanvragen doen,
goed op de hoogte zijn van dit fonds. In de overige
participerende gemeenten is wellicht een grotere
bekendheid bij de intermediairs nodig voor een
optimaler gebruik van deze voorziening.

Tabel 2. De vijf gemeenten met de hoogste uitgaven vanuit het
Jeugdsportfonds, aangevuld met de overige Zuid-Limburgse gemeenten

Gemeente

1. Venray
2. Sittard-Geleen
3. Maastricht
4. Roermond
5. Heerlen
6. Stein
14. Valkenburg a/d Geul

Uitgaven
sportfonds
(€)
€ 41.414
€ 15.997
€ 10.312
€ 9.123
€ 5.809
€ 5.745
€ 1.520

Percentage
van totaal
(%)
36,0
13,9
9,0
7,9
5,1
5,0
1,3

Aantal
aanvragen
(N)
190
87
52
55
52
30
8

Conclusies

Overigens nemen niet alle gemeenten deel aan het
Jeugdsportfonds. Dit heeft voornamelijk als reden dat
ze al een eigen regeling hebben voor het armoedebeleid, waar ze niet van willen of kunnen afwijken.
Toch zijn er ieder jaar weer nieuwe gemeenten die
zich aansluiten bij het Jeugdsportfonds Limburg,
doordat Huis voor de Sport ieder jaar opnieuw alle
gemeenten benadert voor deelname.

Aandachtspunten bij dit onderzoek
Beperkingen van het onderzoek
Doordat de uitgaven van het najaar 2012 niet zijn
meegenomen, is het mogelijk dat het geschetste
beeld in deze factsheet niet volledig actueel is.
Daarnaast is het onderzoek uitgevoerd op basis van
een bestaande dataset. Voor diepgaandere analyses
is uitgebreider onderzoek in de vorm van interviews
wenselijk.

Gebruik Jeugdsportfonds meer stimuleren
Deze factsheet geeft een indicatie van het gebruik van
het Jeugdsportfonds Limburg. In de resultaten is te
zien dat het merendeel van het budget besteed wordt
aan contributies van verenigingen. Een klein deel
wordt gebruikt voor attributen, en dan vooral voor de
activiteit ‘voetbal’. Voetbal is in het geheel gezien ook
de activiteit waar het meeste geld naar toe gaat, met
op een duidelijke tweede plaats de zwemles (diplomazwemmen).
Een groot deel van de kinderen die gebruik maken
van het Jeugdsportfonds Limburg is geboren in de
jaren 1999 t/m 2006. Zij zijn (anno 2012) in een
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Aanbevelingen
Middels deze factsheet informeert de GGD de gemeenten over mogelijkheden
en kansen ten aanzien van lokale inzet van het Jeugdsportfonds.
Aanbevolen wordt de bekendheid van het bestaan van het Jeugdsportfonds
bij gemeenten en intermediairs, zoals sportverenigingen en sportwinkels, te
vergroten.

Colofon

Meer info?

Deze uitgave is tot stand gekomen in
nauwe samenwerking met Huis voor de
Sport en Jeugdsportfonds.

Kijk op www.academischewerkplaatslimburg.nl,
www.ggdzl.nl of schrijf naar
academischewerkplaats@ggdzl.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met
secretariaat, afdeling Kennis en Innovatie van de
GGD Zuid Limburg, telefoon: 046 - 850 5505

Dit onderzoek is uitgevoerd door de
GGD Zuid Limburg, Nina Bartelink en
Nicole Boot, mede gebaseerd op de
regionale afspraken met de ZuidLimburgse gemeenten voor de
beleidsperiode 2012-2015.
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