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Wat wil het Jeugdcultuurfonds?
Kunst is goed voor iedereen en zeker voor kinderen. Kunst is een vriend die je 

nooit in de steek laat. Het Jeugdcultuurfonds helpt kinderen uit financieel 

minder draagkrachtige gezinnen hun passie te ontdekken en hun talent te 

ontwikkelen. Het Jeugdcultuurfonds stimuleert daarmee de persoonlijke ont-

wikkeling van kinderen, en draagt op die manier bij aan een creatieve en 

innovatieve samenleving.

Voor wie?
Het Jeugdcultuurfonds is een landelijk netwerk van stedelijke en provinciale 

fondsen ondersteund door een landelijk bureau. Het Jeugdcultuurfonds is er 

voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die graag willen dansen, muziek 

maken, toneel willen spelen, maar waar thuis geen geld is voor lessen of  

instrumenten. Het Jeugdcultuurfonds geeft deze kinderen een financieel steuntje 

in de rug.

Waarom?
Dat het Jeugdcultuurfonds hard nodig is blijkt wel uit het Armoedesignale-

ment 2014. In 2015 leven er zo’n 400.000 kinderen in armoede. In het rapport 

geven onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een actueel beeld van armoede in 

Nederland. Uit het rapport blijkt dat kinderen het in 2014 moeilijker hadden. 

Ook de langdurige armoede is gestegen.

Aanvragen
Ouders kunnen zelf geen aanvraag voor een bijdrage doen. Een aanvraag 

wordt altijd gedaan via een intermediair. Alle fondsen hebben meerdere in-

termediairs. Het cursusgeld wordt direct aan de culturele instelling betaald. 

Zoek hier het lokale fonds op: www.jeugdcultuurfonds.nl/regionaal.

Toen de 16-jarige Jamilla hoorde dat ze geselecteerd was  

voor de vooropleiding aan de Ballet en Theaterschool, wilde ze niets 

liever. ‘Maar ik kon alleen maar denken: waar haal ik in godsnaam  

het geld vandaan?’, vertelt haar moeder. Het Jeugdcultuurfonds hielp. 

Inmiddels is Jamilla leerling van de dansopleiding.
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Word intermediair!
De intermediairs zijn professionals uit het onderwijs, maatschappelijk werk, 

jeugdzorg en gezondheidszorg. Zij zijn immers degenen die de kinderen 

kennen. Als de door de intermediair ingediende aanvraag toegekend is, wordt 

de bijdrage rechtstreeks betaald aan de culturele instelling of docent.

Het Jeugdcultuurfonds heeft altijd behoefte aan nieuwe intermediairs. Het is 

een dankbare taak die niet veel tijd kost. Wilt u intermediair worden of meer 

weten? Kijk dan vooral even op www.allekinderendoenmee.nl

 
Als Habiba haar instrument een kleur mocht geven,  

was dat lichtblauw. ‘Lichtblauw geeft een zacht gevoel. Dat geeft mijn 

viool me ook. In films spelen ze bij droevige stukjes vaak viool. Vrolijke 

muziek is pianomuziek op bruiloften.’ Strijkend op haar viool:  

‘De G-snaar is boos of verdrietig, de D-snaar is normaal,  

de A is vrolijk en E is voor grappige en verdrietige liedjes.’
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Jeugdcultuurfonds ook in uw gemeente?
Het Jeugdcultuurfonds groeit hard. In steeds meer gemeenten en provincies 

is er een fonds dat kinderen helpt hun passie en talent te ontdekken en te 

ontwikkelen. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners kunnen een 

zelfstandig fonds oprichten. Gemeenten met minder dan 100.000 inwoners 

kunnen zich aansluiten bij een provinciaal fonds. 

Is er nog geen fonds in uw gemeente of provincie? Richt er dan een op. 

Dat maakt het voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen mogelijk 

te dansen, te zingen, muziek te maken, te tekenen, te schilderen, kortom: 

hun talent en passie te ontwikkelen en te ontdekken.
 

Nieuwsgierig? Kijk voor de werkwijze op www.jeugdcultuurfonds.nl/gemeente.

Jeugdcultuurfonds Nederland

020 62 020 69

info@jeugdcultuurfonds.nl
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