
 
 B&W 

1. College besluit tot aangaan van samenwerkingsovereenkomst Jeugdsportfonds en de 
samenwerkingsovereenkomst Jeugdcultuurfonds  

2. De burgemeester, in casu ingevolge art. 171 Gemeentewet bevoegd, machtigt de 
portefeuillehouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties, kosten van het voorstel zijn al geraamd in de 
begroting. 

4. Het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst Jeugdsportfonds en de 
samenwerkingsovereenkomst Jeugdcultuurfonds vindt plaats tijdens een seminar van het 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds op 22 mei 2013. 

5. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie. 
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DOEL: Besluiten 
 
College is op grond van de algemene subsidieverordening bevoegd tot het aangaan van 
(samenwerkings) overeenkomsten. 
De burgemeester, in casu ingevolge art. 171 Gemeentewet bevoegd, machtigt de portefeuillehouder 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 



 1

 
Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Jeugdsportfonds en 
samenwerkingsovereenkomst Jeugdcultuurfonds 
Reg.nummer: SZW/BB  Reg.nr. 2013 / 152770 
 
1 Inleiding; 

Op 1 november 2012 heeft de Raad ingestemd met de nota ‘Samen voor elkaar: 
Groeien naar financiële zelfredzaamheid’ (reg. nummer: SZW 2012/338471). 
Het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst Jeugdsportfonds en de 
samenwerkingsovereenkomst Jeugdcultuurfonds maakt onderdeel uit van dit 
besluit.  
 

2 Besluitpunten college   
1. College besluit tot aangaan van samenwerkingsovereenkomst Jeugdsportfonds 

en de samenwerkingsovereenkomst Jeugdcultuurfonds  
2. De burgemeester, in casu ingevolge art. 171 Gemeentewet bevoegd, machtigt 

de portefeuillehouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties, kosten van het voorstel zijn al 

geraamd in de begroting. 
4. Het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst Jeugdsportfonds en de 

samenwerkingsovereenkomst Jeugdcultuurfonds vindt plaats tijdens een 
seminar van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds op 22 mei 2013. 

5. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter 
informatie. 

 
3 Beoogd resultaat 
Tekenen van de samenwerkingsovereenkomst Jeugdsportfonds en 
samenwerkingsovereenkomst Jeugdcultuurfonds 
 
4 Argumenten 
De sociaal maatschappelijke participatie van kinderen krijgt in het minimabeleid  
onder andere vorm via sport en cultuur. Dit blijven we ondersteunen zodat de 
financiële  situatie van ouders voor kinderen op dit vlak geen belemmering vormt. 
Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 
hebben als doel om kinderen in minimaposities te laten sporten en kennis te laten 
maken met cultuur en hebben de expertise om dit te regelen. Jaarlijks leggen de 
fondsen verantwoording af over de bestede bedragen. 
 
5 Kanttekeningen 
Er zijn geen kanttekeningen 
 
6 Uitvoering 
Financiële paragraaf 
De Raad heeft ingestemd met de nota ‘Samen voor elkaar: Groeien naar financiële 
zelfredzaamheid’, hiermee is het volgende budget vastgesteld: 
Ondersteuning aan het Jeugdsportfonds van € 50.000,-- voor 2013, 
Ondersteuning aan het Jeugdcultuurfonds van € 50.000,-- voor 2013, 
Het budget voor de sportstimulans van € 62.095,-- voor 2013 wordt toegevoegd aan 
het Jeugdsportfonds.  
Het budget is opgenomen in product voorzieningen minimabeleid in beleidsveld 
07.03.01 
 

Collegebesluit 
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Communicatie  
Het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst Jeugdsportfonds en 
Jeugdcultuurfonds vindt plaats tijdens een seminar van het Jeugdsportfonds en 
Jeugdcultuurfonds op 22 mei 2013. 
 
7 Bijlagen 
- Samenwerkingsovereenkomst Stichting Jeugdsportfonds Haarlem en Gemeente 
Haarlem 
- Samenwerkingsovereenkomst Stichting Jeugdcultuurfonds Haarlem en Gemeente 
Haarlem 
-Volmacht tekenen samenwerkingsovereenkomst Jeugdsportfonds en 
Jeugdcultuurfonds 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris     de burgemeester 
 



 
 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
Stichting Jeugdsportfonds Haarlem en Gemeente Haarlem 

 
 
 
 
De ondergetekenden: 
 

1. Stichting Jeugdsportfonds Haarlem,  
Statutair gevestigd te Haarlem, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer T. de Mon, voorzitter 
Stichting Jeugdsportfonds Haarlem, hierna te noemen het ‘Jeugdsportfonds’   

 
en 

 
2. Gemeente Haarlem,  

statutair gevestigd te Haarlem, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Nieuwenburg, wethouder 
gemeente Haarlem, hierna te noemen: de Gemeente, 

 
Hierna ook gezamenlijk te noemen “Partijen” 
 
Overwegende dat: 

1. Het Jeugdsportfonds Haarlem werkt volgens de formule van Jeugdsportfonds Nederland en tot doel 
heeft de sportbeoefening door kinderen met minder draagkrachtige ouders/verzorgers in de gemeente 
Haarlem te bevorderen. 

2. Het Handboek van het Jeugdsportfonds leidend is voor de samenwerking met de daarin genoemde 
‘Jeugdsportfonds spelregels’ 

3. Partijen zorgvuldig en integer met het Jeugdsportfonds zullen omgaan waarbij partijen zich ervan 
bewust zijn dat het succes van de Jeugdsportfonds sterk afhankelijk is van het behoud van een 
onberispelijke naam. 

4. Partijen in deze overeenkomst hun wederzijdse rechten en plichten wensen vast te leggen. 
 
Komen het volgende overeen:  
 
Artikel 1 
Partijen hebben afgesproken om voor een periode van één jaar,  ingaande op 1 januari 2013, samen te werken op 
het gebied van participatie sport door kinderen in de leeftijd tussen 4 en 18 jaar met minder draagkrachtige 
ouders/verzorgers in Haarlem.  
 
 
Artikel 2 

1. De uitvoering van de werkzaamheden is vastgelegd door het Jeugdsportfonds in: 
a. de begroting Jeugdsportfonds 2013 (bijlage 1); en  
b. en de daarbij behorende Subsidieaanvraag  2013. 

2. De werkzaamheden van de Gemeente bestaan uit: 
a. Het bekend maken van het Jeugdsportfonds in de gemeente; 
b. Het communiceren van de manier van aanvragen via alle bestaande communicatiekanalen die 

de gemeente tot haar beschikking heeft; 
c. De Gemeente voert de inkomenstoets voor de HaarlemPas uit. 

3. De uitvoering van deze overeenkomst zal in het najaar van 2013 door partijen tussentijds worden 
geëvalueerd. 
  



Artikel 3 
Deze overeenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen periode of door opzegging door één der 
partijen. De opzegging dient bij aangetekende brief te geschieden. 
Tussentijdse beëindiging is mogelijk: 

a. Door een van beide partijen ingeval van enige niet-nakoming van de verplichtingen van de 
andere partij. Een en ander laat onverlet het recht op schadevergoeding die dit verzuim met 
zich mede brengt; 

b. Door beide partijen in geval zij op grond van gewijzigde wet- en regelgeving niet meer 
gerechtigd cq. niet in staat is de in deze overeenkomst genoemde activiteiten uit te voeren; 

c. Door de Gemeente in geval het Jeugdsportfonds  Haarlem  failleert, surseance van betaling 
aanvraagt dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt. 

Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde ook, zal het partijen niet langer zijn toegestaan om 
rechten, welke ieder aan deze overeenkomst kon ontlenen, op enigerlei wijze uit te oefenen. 
  
Artikel 4 
Deze overeenkomst zal worden uitgelegd in overeenstemming met en wordt beheerst door Nederlands recht. In 
geval van een geschil zullen partijen eerst trachten onder leiding van een door hen gezamenlijk aan te wijzen 
mediator zelf tot een oplossing te komen en die oplossing in een vaststellingsovereenkomst vast te leggen. 
Indien een partij of de mediator op enig moment tijdens de mediation de totstandkoming van een 
vaststellingsovereenkomst niet haalbaar of mogelijk acht, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde 
burgerlijke rechter. 
 
 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Haarlem op 22 mei 2013. 
 
 
Gemeente Haarlem                      De Stichting Jeugdsportfonds Haarlem 
Namens deze      Namens deze 
     
    
 
 
 
J. Nieuwenburg      T. de Mon 
Wethouder      voorzitter Stichting Jeugdsportfonds Haarlem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  
Begroting JSF 2013 
Inhoudelijk  plan 2013 
brief aan Sozawe d.d. 3-7-2012    



Bijlage 
 
 
 
Begroting Jeugdsportfonds Haarlem      
       
 Begroting   Begroting Werkelijk  
  2013   2012 2011  
      
Baten      
Baten uit eigen fondsenwerving 15.000 13% 5.000 10.217  
Gemeente Haarlem 50.000 42% 50.000 50.000  
HaarlemPas gelden *) 51.000 43%    
Gemeente Zandvoort  0% 12.000 17.000  
Baten uit beleggingen 1.700 1% 1.500 1.546  
          
Som der baten 117.700 100% 68.500 78.763  
      
Lasten      
      
Besteed aan doelstellingen  120.000 83% 84.000 69.918  
Loonkosten consulente 18.000 13% 15.400 13.643  
Promotie/publiciteit 1.500 1% 1.500   
Algemene kosten beheer en administratie 4.400 3% 2.800 3.703  
      
Som der lasten  143.900 100% 103.700 87.264  
      
Resultaat -26.200   -35.200 -8.501  
      
*) HaarlemPas gelden      
Nog in overleg net Sozawe over deze gelden      
      



Jeugdsportfonds Haarlem – inhoudelijk plan bij subsidieaanvraag 2013 
 
Het Jeugdsportfonds Haarlem stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige niet  
bureaucratische wijze kinderen tussen 4 en 18 jaar van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te 
bieden om te gaan sporten en lid te worden van een sportvereniging.  
Het motto van het Jeugdsportfonds is: Alle kinderen moeten kunnen sporten.  
 
Voor Haarlem is er een geschatte doelgroep van 3000 kinderen, waarvan 1500 kinderen uit gezinnen met een 
HaarlemPas.  
Doel voor 2013 is om 600 kinderen te laten sporten. 
 
Naast het doel van Jeugdsportfonds Haarlem om kinderen te laten sporten is ook een doelstelling om bijdragen 
van donateurs, sponsoren en andere fondsen te genereren.  
 
Het Jeugdsportfonds zal uitsluitend aanvragen honoreren voor erkende sporten. De activiteit moet vallen onder 
het begrip sportbeoefening. Als erkende sporten gelden in ieder geval alle door NOC*NSF erkende sporten. 
Uitzonderingen moeten tenminste vallen onder het criterium: In samenspel met anderen bewegen.  
 
Op het Jeugdsportfonds kan pas een beroep worden gedaan als andere voorliggende financiering mogelijkheden 
ontbreken of zijn uitgeput. De bijdrage wordt verstrekt om jeugdigen uit gezinnen met een minimuminkomen 
deel te laten nemen aan een sportactiviteit.  De aanvraag wordt voor het kind gedaan door een intermediair, een 
professional die op de hoogte is van de gezinssituatie. Het fonds betaalt het lesgeld direct aan de sportclub , waar 
het kind op les gaat. Er komt geen geld in handen van de ouders terecht. De intermediair houdt contact met het 
kind en ziet erop toe dat het kind de lessen blijft volgen. 
 
Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 110% van het wettelijk sociaal minimum (norm Gemeente Haarlem). In 
uitzonderingsgevallen  -er wordt niet voldaan aan boven omschreven criteria-  zal de intermediair door middel 
van financiële rapportage moeten kunnen aantonen, dat de ouders over onvoldoende financiële draagkracht 
beschikken om het sporten te kunnen betalen. Het bestuur van de stichting neemt vervolgens een beslissing.  
 
De stichting heeft een parttime consulent in dienst. De consulent behandelt de aanvragen, onderhoudt het contact 
met de landelijke organisatie,  intermediairs, sportverenigingen, leveranciers van sportattributen en met 
medewerkers van beide gemeentes, verzorgt de notulen van de bestuursvergadering, onderhoudt de website en 
verzorgt de informatie naar belanghebbenden, geïnteresseerden en de media.  
De consulent werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur zowel voor het Jeugdsportfonds als het 
Jeugdcultuurfonds voor inwoners van de gemeente Haarlem en Zandvoort. Het voordeel van de samenvoeging 
van de consulentfunctie voor beide fondsen is onder andere, dat intermediairs slechts met een aanspreekpunt 
voor beide fondsen te maken hebben. Daarnaast is door deze efficiënte wijze van werken sprake van een 
kostenreductie.  
 
Van de gemeentelijke subsidie à  101.000 zal 80 % besteed worden aan contributies van sportverenigingen, 
kleding en sportattributen. 
Voor de salariskosten en overige overhead wordt 20% van de gemeentelijke subsidie ingezet. 
 
  



 
Gemeente Haarlem 
t.a.v. Charlotte Puyman 
Postbus 511 
2000 PB Haarlem 

Haarlem, 5 juli 2012 
 
 

Beste Charlotte, 
 
In de bestuursvergadering van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds Haarlem van 2 juli 2012 is de 
overname van de gelden uit de Sportstimulansregeling van de gemeente Haarlem besproken. Het volgende is 
besloten: 
 
Het bestuur van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds Haarlem neemt de Sportstimulansregeling over 
van de gemeente Haarlem onder de volgende condities: 
 

- Het Jeugdsportfonds ontvangt hiervoor € € 60.095 per jaar bovenop de gelden die het Jeugdsportfonds 
al ontvangt op jaarbasis (€ 50.000) en het Jeugdcultuurfonds (€ 50.000 op jaarbasis). 

- De beschikbaar gestelde gelden zijn inclusief overheadkosten. 
- Het bestuur kan zich vinden in de nieuwe gemeentelijke HaarlemPas-norm van 110% van het sociaal 

minimum. Deze norm gaan we ook voor onze andere aanvragen hanteren. Op de bedragen die de 
fondsen van de gemeente ontvangen kunnen alleen HaarlemPas-houders een beroep doen. 

- Het bestuur neemt graag jouw aanbeveling over en laat de inkomenstoets voor de HaarlemPas door de 
gemeente doen. 

- Onze werkwijze met intermediairs handhaven we. Er is inmiddels contact geweest met het Centrum 
voor Jeugd & Gezin en Loket Haarlem over een intensiever intermediairschap van deze instellingen, 
naast onze intermediairs in het onderwijs en de jeugdhulpverlening. 

- De manier van aanvragen moet goed gecommuniceerd worden via de aangekondigde  ‘web shop’ van 
de gemeente. Belangrijk is dat duidelijk wordt dat het hier niet meer om een gemeentelijke regeling 
gaat, maar dat de HaarlemPas-houders gebruik kunnen maken van onze zelfstandige fondsen. Daarnaast 
moeten de wegen naar een intermediair zo kort mogelijk gehouden worden. E.e.a. moet nog wel 
uitgewerkt worden. 

- In de communicatie moet zowel het Jeugdsportfonds als het Jeugdcultuurfonds genoemd worden. 
Cultuureducatie is eveneens belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. 

- We willen de samenwerking schriftelijk vastleggen voor één jaar. Tussentijds en na een jaar volgt een 
evaluatie. In de samenwerkingsovereenkomst wordt wel de intentie uitgesproken voor verlenging. 
 

We hopen dat je je hierin kan vinden. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Haarlem, 
Babette van de Weg 
consulent 
 



 
 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
Stichting Jeugdcultuurfonds Haarlem en Gemeente Haarlem 

 
 
 
 
De ondergetekenden: 
 

1. Stichting Jeugdcultuurfonds Haarlem,  
Statutair gevestigd te Haarlem, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. Cohen - Kleijn, 
voorzitter Stichting Jeugdcultuurfonds Haarlem, hierna te noemen het ‘Jeugdcultuurfonds’   

 
en 

 
2. Gemeente Haarlem,  

statutair gevestigd te Haarlem, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de  heer J. Nieuwenburg, wethouder 
gemeente Haarlem, hierna te noemen: de Gemeente, 

 
Hierna ook gezamenlijk te noemen “Partijen” 
 
Overwegende dat: 

1. Het Jeugdcultuurfonds Haarlem werkt volgens de formule van Jeugdcultuurfonds Nederland en tot doel 
heeft de cultuurbeoefening door kinderen met minder draagkrachtige ouders/verzorgers in de gemeente 
Haarlem te bevorderen. 

2. Het Handboek van het Jeugdcultuurfonds leidend is voor de samenwerking met de daarin genoemde 
‘Jeugdcultuurfonds spelregels’ 

3. Partijen zorgvuldig en integer met het Jeugdcultuurfonds zullen omgaan waarbij partijen zich ervan 
bewust zijn dat het succes van de Jeugdcultuurfonds sterk afhankelijk is van het behoud van een 
onberispelijke naam. 

4. Partijen in deze overeenkomst hun wederzijdse rechten en plichten wensen vast te leggen. 
 
Komen het volgende overeen:  
 
Artikel 1 
Partijen hebben afgesproken om voor een periode van één jaar ingaande op 1 januari 2013, samen te werken op 
het gebied van participatie cultuur door kinderen in de leeftijd tussen 4 en 18 jaar met minder draagkrachtige 
ouders/verzorgers in Haarlem.  

 
 

Artikel 2 
1. De uitvoering van de werkzaamheden is vastgelegd door het Jeugdcultuurfonds in: 

a. De begroting Jeugdcultuurfonds 2013 (bijlage 1); en  
b. De daarbij behorende Subsidieaanvraag  2013. 

2. De werkzaamheden van de Gemeente bestaan uit:  
a. Het bekend maken van het Jeugdcultuurfonds in de gemeente; 
b. Het communiceren van de manier van aanvragen via alle bestaande communicatiekanalen die 

de gemeente tot haar beschikking heeft; 
c. De Gemeente voert de inkomenstoets voor de HaarlemPas uit. 

3. De uitvoering van deze overeenkomst zal in het najaar van 2013 door partijen tussentijds worden 
geëvalueerd  



Artikel 3 
Deze overeenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen periode of door opzegging door één der 
partijen. De opzegging dient bij aangetekende brief te geschieden. 
Tussentijdse beëindiging is mogelijk: 

a. Door een van beide partijen ingeval van enige niet-nakoming van de verplichtingen van de 
andere partij. Een en ander laat onverlet het recht op schadevergoeding die dit verzuim met 
zich mede brengt; 

b. Door beide partijen in geval zij op grond van gewijzigde wet- en regelgeving niet meer 
gerechtigd cq. niet in staat is de in deze overeenkomst genoemde activiteiten uit te voeren; 

c. Door de Gemeente in geval het Jeugdcultuurfonds  Haarlem  failleert, surseance van betaling 
aanvraagt dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt. 

Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde ook, zal het partijen niet langer zijn toegestaan om 
rechten, welke ieder aan deze overeenkomst kon ontlenen, op enigerlei wijze uit te oefenen. 
 
 
Artikel 4 
Deze overeenkomst zal worden uitgelegd in overeenstemming met en wordt beheerst door Nederlands recht. In 
geval van een geschil zullen partijen eerst trachten onder leiding van een door hen gezamenlijk aan te wijzen 
mediator zelf tot een oplossing te komen en die oplossing in een vaststellingsovereenkomst vast te leggen. 
Indien een partij of de mediator op enig moment tijdens de mediation de totstandkoming van een 
vaststellingsovereenkomst niet haalbaar of mogelijk acht, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde 
burgerlijke rechter. 
 
 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Haarlem op 22 mei 2013. 
 
 
 
Gemeente Haarlem                      De Stichting Jeugdcultuurfonds Haarlem 
Namens deze,      Namens deze, 

 
 
 
 
 
J. Nieuwenburg                   T. Cohen - Kleijn 
Wethouder      voorzitter Stichting Jeugdcultuurfonds Haarlem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
Begroting JCF 2013 
Inhoudelijk  plan 2013 
brief aan Sozawe d.d. 3-7-2012   
  



Bijlage 
 
 
 
Begroting Jeugdcultuurfonds Haarlem      
       
 Begroting   Begroting Werkelijk  
  2013   2012 2011  
      
Baten      
Baten uit eigen fondsenwerving 10.000 14% 7.000 10.379  

Gemeente Haarlem 50.000 68% 50.000 104.666 
incl. vorige 
jaren 

HaarlemPas gelden *) 9.095 12%    

Gemeente Zandvoort   22.000 17.000  
Gemeente Haarl'liede 3.000 4% 3.000 5.000  
Provincie Noord Holland    8.000  
Baten uit beleggingen 1.800 2% 1.500 1.757  
        
Som der baten 73.895 100% 83.500 146.802  
      
Lasten      
      
Besteed aan doelstellingen  80.000 83% 82.500 44.510  
Loonkosten consulente 13.000 13% 13.600 13.643  
Promotie/publiciteit 1.500 2% 1.500 79  
Algemene kosten beheer en administratie 2.000 2% 1.400 1.347  
        
Som der lasten  96.500 100% 99.000 59.579  
      
Resultaat -22.605   -15.500 87.223  
      
*) HaarlemPas gelden      
Nog in overleg net Sozawe over deze gelden      
      



Jeugdcultuurfonds Haarlem – inhoudelijk plan bij subsidieaanvraag 2013 
 
Het Jeugdcultuurfonds Haarlem stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige niet-bureaucratische 
wijze kinderen tussen 4 en 18 jaar van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om deel te 
nemen aan culturele en creatieve activiteiten als zang, dans, muziek, toneel, tekenen en schilderen.  
Het motto van het Jeugdcultuurfonds is: Kunst is een vriend die je nooit in de steek laat. 
 
Voor Haarlem is er een geschatte doelgroep van 3000 kinderen, waarvan 1500 kinderen uit gezinnen met een 
HaarlemPas.  
Doel voor 2013 is om 200 kinderen te laten deelnemen aan actieve kunstbeoefening. 
 
Naast het doel van Jeugdcultuurfonds Haarlem om kinderen te laten participeren in diverse cultuurvormen is het 
ook een doelstelling om bijdragen van donateurs, sponsoren en andere fondsen te genereren.  
 
Het Jeugdcultuurfonds zal uitsluitend aanvragen honoreren voor cursussen bij erkende culturele instellingen.  
 
Op het Jeugdcultuurfonds kan pas een beroep worden gedaan als andere voorliggende financiering  
mogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput. De bijdrage wordt verstrekt om jeugdigen uit gezinnen met een 
minimuminkomen deel te laten nemen aan een culturele activiteit. De aanvraag wordt voor het kind gedaan door 
een intermediair, een professional die op de hoogte is van de gezinssituatie. Het fonds betaalt het lesgeld direct 
aan de culturele instantie, waar het kind op les gaat. Er komt geen geld in handen van de ouders terecht. De 
intermediair houdt contact met het kind en ziet erop toe dat het kind de lessen blijft volgen. 
 
Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 110% van het wettelijk sociaal minimum (norm Gemeente Haarlem). In 
uitzonderingsgevallen - er wordt niet voldaan aan boven omschreven criteria - zal de intermediair door middel 
van financiële rapportage moeten kunnen aantonen, dat de ouders over onvoldoende financiële draagkracht 
beschikken om het uitoefenen van een cultuurvorm te kunnen betalen. Het bestuur van de stichting neemt 
vervolgens een beslissing.  
 
De stichting heeft een parttime consulent in dienst.  De consulent behandelt de aanvragen, onderhoudt het 
contact met de landelijke organisatie,  intermediairs, muziekschool, dansschool en andere cultuuraanbieders, 
leveranciers van muzikale en creatieve attributen en met medewerkers van de gemeenten Haarlem, Zandvoort en 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, verzorgt de notulen van de bestuursvergadering, onderhoudt de website en 
verzorgt de informatie naar belanghebbenden, geïnteresseerden en de media.  
De consulent werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur zowel voor het Jeugdcultuurfonds als het 
Jeugdsportfonds voor inwoners van de Gemeente Haarlem, Zandvoort en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het 
voordeel van de samenvoeging van de consulentfunctie voor beide fondsen is onder andere, dat intermediairs 
slechts met een aanspreekpunt voor beide fondsen te maken hebben. Daarnaast is door deze efficiënte wijze van 
werken sprake van een kostenreductie.  
 
Van de gemeentelijke subsidie à  59.095 zal 80 % besteed worden aan cursusgelden, instrumenten en overige 
noodzakelijke attributen. 
Voor de salariskosten en overige overhead wordt 20% van de gemeentelijke subsidie ingezet. 
 
  



 
Gemeente Haarlem 
t.a.v. Charlotte Puyman 
Postbus 511 
2000 PB Haarlem 

Haarlem, 5 juli 2012 
 
 

Beste Charlotte, 
 
In de bestuursvergadering van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds Haarlem van 2 juli 2012 is de 
overname van de gelden uit de Sportstimulansregeling van de gemeente Haarlem besproken. Het volgende is 
besloten: 
 
Het bestuur van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds Haarlem neemt de Sportstimulansregeling over 
van de gemeente Haarlem onder de volgende condities: 
 

- Het Jeugdsportfonds ontvangt hiervoor € € 60.095 per jaar bovenop de gelden die het Jeugdsportfonds 
al ontvangt op jaarbasis (€ 50.000) en het Jeugdcultuurfonds (€ 50.000 op jaarbasis). 

- De beschikbaar gestelde gelden zijn inclusief overheadkosten. 
- Het bestuur kan zich vinden in de nieuwe gemeentelijke HaarlemPas-norm van 110% van het sociaal 

minimum. Deze norm gaan we ook voor onze andere aanvragen hanteren. Op de bedragen die de 
fondsen van de gemeente ontvangen kunnen alleen HaarlemPas-houders een beroep doen. 

- Het bestuur neemt graag jouw aanbeveling over en laat de inkomenstoets voor de HaarlemPas door de 
gemeente doen. 

- Onze werkwijze met intermediairs handhaven we. Er is inmiddels contact geweest met het Centrum 
voor Jeugd & Gezin en Loket Haarlem over een intensiever intermediairschap van deze instellingen, 
naast onze intermediairs in het onderwijs en de jeugdhulpverlening. 

- De manier van aanvragen moet goed gecommuniceerd worden via de aangekondigde  ‘web shop’ van 
de gemeente. Belangrijk is dat duidelijk wordt dat het hier niet meer om een gemeentelijke regeling 
gaat, maar dat de HaarlemPas-houders gebruik kunnen maken van onze zelfstandige fondsen. Daarnaast 
moeten de wegen naar een intermediair zo kort mogelijk gehouden worden. E.e.a. moet nog wel 
uitgewerkt worden. 

- In de communicatie moet zowel het Jeugdsportfonds als het Jeugdcultuurfonds genoemd worden. 
Cultuureducatie is eveneens belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. 

- We willen de samenwerking schriftelijk vastleggen voor één jaar. Tussentijds en na een jaar volgt een 
evaluatie. In de samenwerkingsovereenkomst wordt wel de intentie uitgesproken voor verlenging. 
 

We hopen dat je je hierin kan vinden. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Haarlem, 
Babette van de Weg 
consulent 
 



  

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis  Grote Markt 2  Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113440 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De heer  
 
Jan Nieuwenburg 
 
wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid van gemeente Haarlem  
wordt hierbij gemachtigd, om ter uitvoering van het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders van 14  mei 2013 registratienummer: 2013/152770 , de 
samenwerkingsovereenkomst Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds te 
ondertekenen.  
 
de burgemeester van Haarlem,  
 
 
 
 
mr. B.B. Schneiders 

 Gemeente Haarlem 
 

 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
  
 
 
 
 
  

Datum 
 
 

Onderwerp 

14 mei 2013 
 
volmacht ondertekening samenwerkingsovereenkomst 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 
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