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Betreft:

Aandacht bij de voorjaarsnota voor participatie van kinderen in armoede

Geachte heer/mevrouW

Vanaf 1 januari 2017 ís er structureel 85 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding

van kinderarmoede, Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

heeft de middelen verdeeld via een decentralisatie-uitkering naar rato van het aantal

kinderen in de gemeente dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen (totaal

400.000 kinderen in Nederland ,212 euro per kind). Het doel is om met behulp van de

extra middelen meer kinderen mee te laten doen en hen ontwikkelingskansen te

bieden, o,a. met sport en cultuur.

Binnenkort bespreekt u de voorjaarsnota in uw gemeenteraad, Via de voorjaarsnota

bepaalt u waar eventueel extra geld aan uit wordt gegeven' U kunt daarbij uw wensen

meegeven voor de besteding van de middelen voor de bestrijding van

kinderarmoede.

Mulier lnstituut heeft kinderen die via het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds aan

activiteiten deelnemen gevraagd wat sporten en cultuur voor hen betekent. Wanneer

de thuissituatie instabiel of onveilig is, betekent het welkom zijn en thuis voelen op de

vereniging extra veel voor een kind. Kinderen geven vaak aan dat ze leren om samen

te werken en op de vereniging of het cultureel centrum nieuwe vrienden maken. Ook

kunnen ze in sport en cultuur hun emoties kwijt. Sport en cultuur biedt hen een

uitlaatklep, afleiding en leert ze doelen te stellen en door te zetten'

Wij vragen u de extra middelen te investeren in de ontwikkeling van kinderen. ln de

b'¡'lage vindt u een aantal concrete van hoe u dit kunt aanpakken. Wij

e voorjaarsnota.u veel succes met d eling van d
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Bilage: Kansen met sport en cultuur voor kinderen in ormoede



BIJLAGE: Kansen met sport en cultuur voor kinderen in armoede

Er zijn verschillende mogelijkheden om kinderen in een achterstandssituatie te

ondersteunen om te gaan sporten of deelnemen aan culturele activiteiten.

1. Weten wat de wensen van kinderen zijn.
- Vraag kinderen naar wat ze graag doen of zouden willen doen. Diverse

gemeenten doen dat met behulp van ConsultingKids of de Missing Chapter

Foundation (Raad van Kinderen).

2. Aanwezigheid van voorzieningen in de buurt waar kinderen wonen.

- Check de aanwezigheid van faciliteiten op het gebied van sport en cultuur in

de buurten waar kinderen uit de doelgroep wonen en match die met hun

wensen. Pas waar nodig het aanbod aan of breid het uit.

- Creëer bij gebrek aan accommodaties Cruyff Courts, Krajicek Playgrounds,

culturele 'trapveldjes' en buurtpodia. Dit zijn ook vaak vindplaatsen voor

kinderen en jongeren om hen door te verwijzen naar structureel sport- en

cultuuraanbod.

3. Kosten voor het lidmaatschap, lessen en materialen vergoeden.

- Vergoed kosten voor het lidmaatschap of lessen via het Jeugdsportfonds of
jeugdcultuurfonds of de gemeentepas voor de minima' Vaak is er ook een

combinatie van beide voorhanden.

- Richt een Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds op als dit er nog niet is. Een

van de belangr'ljkste redenen om met deze organisaties te werken is dat zij de

kinderen weten te bereiken via intermediairs (leerkrachten,

jeu gdzorg medewerkers, w'1j ktea ms etc.).

4. Bekendheid van het sport- en cultuuraanbod bij kinderen en ouders uit
de doelgroep.

- lnformeer ouders over de mogelijkheden die er zijn voor hun kinderen zodat

zij hun kinderen kunnen stimuleren om naar een vereniging te gaan'

- Benader kinderen en jongeren ook via professionals bij w'ljkcentra, jeugdzorg,

buurtsportcoaches, cultuurcoaches, sportverenigingen en scholen'

5. Opleiden van de vrijwilligers/trainers/docenten van

club/vereniging/cultureel centrum.
- Ondersteun vrijwilligers, trainers en docenten met een goede opleiding voor

het begeleiden van (kwetsbare) kinderen en jongeren en zorg voor

(co)financiering van de opleidingen.

6. Sport- en cultuuraanbod aanbod op school.

- Maak samen met scholen een sport- en cultuurplan zodat alle kinderen met

sport en cultuur in aanraking kunnen komen. Zo wordt de drempel om na

schooltijd cultureel of sportief actief te zijn verlaagd.


