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Aan: de gemeenteraad van Beemster
Betreft: Kansen voor alle Kinderen

Diemen,3 april 2018

Geachte leden van de gemeenteraad,

Gefeliciteerd met uw verkiezing tot raadslid!

Uw gemeente ontvangt sinds 2OI7 extra middelen, de zogenaamde Klijnsma-middelen,

specifiek voor de bestrijding van kinderarmoede in uw gemeente. De gemeenteraad praat

mee over de besteding daarvan. Als wij samen de Klijnsma-middelen en onze particuliere

middelen combineren, kunnen we nog meer kinderen bereiken. En: kunnen wij de kinderen

een breed pakket aan voorzieningen bieden.

Hoe doen we dit?

Door als samenwerkende organisaties samen een platform op te richten: Kansen voor alle

Kinderen. Dit is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport &

Cultuur (voorheen bekend als Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds) , Stichting Jarige Job

en Nationaal Fonds Kinderhulp. Onze organisaties werken aljaren aan het ondersteunen van

kinderen in armoede. Onze gezamenlijke ambitie is zorgen dat in alle gemeenten alle

kinderen en jongeren in gezinnen met minder geld mee kunnen doen met hun

leeftijdgenoten door een breed pakket aan voorzieningen te verstrekken in natura. Op de

langere termijn leidt dit voor deze kinderen ook tot een beter toekomstperspectief. De

kindertijd moet een onbezorgde tijd zijn, een tijd van spelen, vriendjes maken, leren

zwemmen, lid worden van een sportclub, de verjaardag vieren, op muziekles gaan, mee

kunnen op schoolreisjes en op de fiets naar school kunnen komen. Kinderen die opgroeien in

armoede krijgen deze kansen veelal niet.

Om onze gezamenlijke ambitie te bereiken hebben wij met gemeenten een gedeeld

aanvraagsysteem ontwikkeld en in de praktijk getest onder gebruikers. Via

www.kansenvoorallekinderen.nl wordt nu de ouder, intermediair, betrokkene of jongere

gelijk doorverwezen naar de juiste organisatie om een aanvraag in te dienen. Voor de zomer

gaat het nieuwe aanvraagsysteem online en kunnen er via één aanvraag meerdere

voorzieningen worden aangevraagd.



Samen meer bereiken

Als gezamenlijke organisaties hebben we jarenlange ervaring met het bereiken van kinderen

via meerdere partners zoals professionele intermediairs uit onder andere het onderwijs,

wijkteams, schuldhulpverlening, jeugdzorg en een groot netwerk van onze bevlogen

vrijwilligers en maatschappelijke partners. Hierdoor bereiken wlj ook kinderen die niet direct

in beeld zijn, zoals gezinnen met schulden en 'onzichtbare' gezinnen waarvan ouders

bijvoorbeeld ZZP-er of ondernemer zijn. Wij leveren een waardevolle aanvulling op de

gemeentelijke regelingen en voorzieningen.

Wij vragen u als gemeenteraadslid aandacht te houden voor alle kinderen en jongeren die in

uw gemeente opgroeien in armere gezinnen. En voor hen de komende vier jaar middelen

beschikbaar te blijven stellen, zodat zij ook de kans hebben op een goede start net als hun

leeftijdsgenoten. Uw gemeente heeft met één of meer organisaties binnen Kansen voor alle

Kinderen nog geen samenwerking. Graag nodigen wij u uit voor een gesprek over hoe wij

samen alle kinderen in uw gemeente kunnen laten meedoen met hun leeftijdsgenoten.

Tekstvoorstel programmakkoord/col legeprotramma

Als Kansen voor alle Kinderen denken wij graag met u mee en zijn wij altijd bereid een

toelichting te verschaffen. Mocht u overwegen de doelen van Kansen voor alle Kinderen op

te nemen in uw gemeentelijk programmakkoord/collegeprogramma dan doen wij u deze

tekstsuggestie:

"ln onze gemeente willen wij alle kinderen laten meedoen. Ook kinderen van wie de

ouders/verzorgers niet voldoende geld hebben. Daarom werken wij samen met de

organisaties van Kansen voor alle Kinderen. Kinderen uit minimagezinnen bieden wij
hiermee aanvullende voorzieningen op het gebied van educatie, sport, cultuur,
verjaardag en recreatie. Hierdoor werken wij laagdrempelig en snel en kunnen wij
maatwerk bieden om te zorgen dat ieder kind erbij kan horen. Voor de toekomst van het
kind, het gezin en uiteindelijk ook de samenleving is het heel belangrijk dat ieder kind de
kans krijgt om mee te doen met leeftijdsgenoten."

Wij zijn altijd bereid meer informatie te geven. U kunt hiervoor contact met ons opnemen

via onderstaande contactgegevens.

Namens de samenwerkende

Erik Boog

Voorzitter Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland

Meer informatie via : noord-holland @ ieuedsportfonds. n l, tel : 06-2007 4L6I
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