Sport en cultuur
voor een gezond
en gelukkig
leven!

Over het Volwassenenfonds
Een miljoen mensen in Nederland heeft
geen geld om deel te nemen aan sport of
culturele activiteiten. Het Volwassenenfonds gelooft dat dit juist belangrijke
ingrediënten zijn voor een gelukkig leven.
Sport en cultuur is leuk, gezond én goed
voor de sociale samenhang en contacten.
En daarom willen we dit voor iedereen
toegankelijk maken.
In navolging van het succesvolle Jeugdfonds Sport & Cultuur hebben al meer
dan 120 gemeenten aangegeven interesse
te hebben in het fonds (2019, enquête
Sportkracht12). Goed nieuws!
In het kort
• Voor volwassenen vanaf 18 jaar.
• Die leven rond het bestaansminimum.
•	Contributie/het lesgeld voor een sport
of culturele activiteit wordt uit het
fonds betaalt.
• Maximaal een jaar lang.
•	Eventueel een extra aanvraag voor
materialen als kleding of de huur van
een instrument.
•	Want: iedereen heeft recht om aan
sport, dans, muziek, beeldende kunst,
theater of iets anders creatiefs te doen.

Haak aan.

Samen kunnen we de wereld aan!

Hoe werkt het Volwassenenfonds?
Er zijn drie partijen betrokken bij de
uitvoering:
1. Gemeenten
Gemeenten haken aan, omdat zij haar
inwoners graag in aanraking wil laten
komen met sport en cultuur. Ze krijgen
hulp van het Volwassenenfonds bij de
administratie en inrichting. Via een vaste
contactpersoon, de coördinator van het
VF, blijft de gemeente op de hoogte van
de ontwikkelingen en het laatste nieuws.
2. Intermediairs
Dit zijn professionals die door hun
werkzaamheden in aanraking komen
met volwassenen met een laag inkomen. Denk aan: (schuld)hulpverleners,
sportbuurtwerkers, buurtsportcoaches of
maatschappelijk werkers. Zij beoordelen
de persoonlijke situatie van de volwassene(n) en dienen online een aanvraag
in via de website van het Volwassenenfonds.
3. Volwassenenfonds Sport en Cultuur
Het Volwassenenfonds faciliteert en
ontzorgt. Een coördinator van het
Volwassenenfonds staat centraal bij de
uitvoering. Hij ondersteunt het netwerk
aan intermediairs en is daarnaast het
vaste aanspreekpunt voor de gemeente.
Ook de afhandeling van de aanvragen en
de uitbetaling aan sport- en cultuuraanbieders wordt door ons verzorgd.

Tarieven per gemeente
Om aan te haken bij het Volwassenenfonds betaalt u, als gemeente, een vast
bedrag aan servicekosten. Daarbij draagt
u een bedrag van € 27,50 bij per
afgehandelde aanvraag. Nogmaals, u
bepaalt zelf hoeveel budget u hiervoor
vrijmaakt.
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Servicekosten
Als gemeente betaalt u vaste servicekosten aan het VF. Hiervoor krijgt u:
• Een kwartaaloverzicht, zodat u altijd op
de hoogte bent van de stand van zaken,
het aantal aanvragen en de status van
het vrijgemaakte budget.
• Een overzichtelijke jaarrekening.
• Toegang tot de beschikbaar gestelde
communicatiemiddelen voor de werving
van intermediairs en deelnemers.
• Een uur per week aan persoonlijke
ondersteuning en afstemming door een
coördinator van het Volwassenenfonds.
Inwonersaantal
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
130.000
200.000
225.000
>225.000

Servicekosten
€ 3.650
€ 3.950
€ 4.250
€ 4.500
€ 4.850
€ 5.250
€ 5.750
€ 6.250
€ 7.000

Waarom aanhaken?
Als gemeente is het erg aantrekkelijk om aan te haken bij het Volwassenenfonds:
•	U zorgt ervoor dat sport en cultuur voor iedereen binnen uw gemeente mogelijk wordt
gemaakt.
•	U draagt bij aan een gezond en gelukkig leven van de inwoners binnen uw gemeente.
•	U wordt volledig ontzorgd. Het Volwassenenfonds faciliteert en zorgt voor de uitvoering.
•	U bepaalt zelf hoeveel geld er beschikbaar komt in totaal én per persoon. Ook de exacte
specificaties van de mensen die u wilt helpen, bepaalt u.

Aanhaken is simpel
• Ga naar de website
www.volwassenenfonds.nl
• Vul uw gegevens in via de button
Gemeente? Haak aan!
• Het Volwassenenfonds neemt contact met u op.
Contact
Heeft u vragen over het Volwassenenfonds?
Kijk bij de veelgestelde vragen op onze website
of neem contact op met de coördinator van het
Volwassenenfonds.
Volwassenenfonds Sport & Cultuur
Florapark 11
2012 HK Haarlem
023 205 5000
info@volwassenenfonds.nl
www.volwassenenfonds.nl

Sport en cultuur: Ingrediënten voor een gelukkig leven!

Haak ook aan!

