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Introductie  

In 2020 is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur van start gegaan. In  dit eerste jaar zijn we 

vooral bezig geweest met het creëren van de basisvoorwaarden om de landelijke uitrol zo 

soepel mogelijk te laten verlopen.  

 

Doel 

Het Volwassenfonds Sport & Cultuur zet zich dagelijks in om sport en cultuur toegankelijk te 

maken voor volwassenen (18+ jaar) die daar zelf geen geld voor hebben. Dit doen we op 

zowel landelijke niveau in samenwerking met de ondersteuningsorganisatie Team 

Sportservice Nederland, ook wel het landelijk bureau genoemd, als op lokaal niveau. De 

lokale uitvoering wordt door de 11 provinciale sportorganisatie uitgevoerd:  

• Gelderse Sport Federatie 

• Huis van de Sport Groningen 

• Huis van de Sport Limburg 

• Sport Drenthe 

• Sport Fryslân 

• Sportservice Flevoland 

• Sportservice Noord Brabant 

• SportZeeland 

• Team Sportservice Noord-Holland 

• Team Sportservice Utrecht 

• Team Sportservice Zuid-Holland 

Om volledige landelijke dekking te creëren, hebben er diverse gesprekken plaats gevonden 

met uitvoeringspartijen in Overijssel. 

 

Landelijk bureau 

Het landelijke bureau heeft in het jaar 2020 volop geïnvesteerd in het volledig laten 

aansluiten van het digitale Volwassenenfondsportaal op de wensen en behoeften van de 

intermediairs en coördinatoren van de provinciale sportorganisaties. Dit portaal dient 

enerzijds als aanvragensysteem, waarmee de intermediairs aanvragen voor de doelgroep 

kunnen indienen. Anderzijds wordt dit portaal gebruikt om binnen de dienstverlening richting 

de coördinatoren Volwassenenfonds van de provinciale sportorganisatie zo goed, efficiënt en 

doeltreffend mogelijk samen te werken.  

 

Naast het portaal is ook een toolkit ontwikkeld ter ondersteuning van de coördinatoren van 

de provinciale sportorganisaties, met allerhande documenten ter ondersteuning van hun 

communicatie en acties richting gemeenten, intermediairs en aanbieders. 

 

Om zowel het portaal als de toolkit goed aan te laten sluiten bij de wensen en behoefte van 

de coördinatoren van de provinciale sportorganisaties hebben in 2020 twee inspiratiesessies 

plaatsgevonden, waarbij een uitwisseling plaatsgevonden heeft in kansen, ontwikkelingen, 

wensen, behoefte en verbeterpunten. Dergelijke inspiratiesessies zullen ook na 2020 

geregeld georganiseerd worden.  

 

Website 

Eind mei is de vernieuwde website van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur online 

verschenen. De nieuwspagina blijft up-to-date met mooie interviews en cijfers.  

Alle aangehaakte gemeenten hebben hun eigen pagina, waarop het netwerk van 

intermediairs te vinden is als ook de spelregels van de betreffende gemeente.  

Ook zijn vanaf mei de sociale media kanalen ingericht: Facebook, Instagram, LinkedIn en 

Twitter. Hierop verschijnt gemiddeld 2 á 3 keer per week actuele content.  

 

 

 

 

 



Partners 

Het Volwassenenfonds is een initiatief ontstaan uit én met de steun van de landelijke 

Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’. Vanuit deze alliantie zijn diverse partners aan 

het Volwassenenfonds verbonden. Ook hebben we in 2020 3 nieuwe partners mogen 

verwelkomen.  
Huidige partners van het Volwassenenfonds:  

Alliantie partners 

• Fonds Gehandicaptensport 

• Jeugdfonds Sport & Cultuur 

• Stichting Life Goals 

• John Blankenstein Foundation 

• Bas van de Goor Foundation 

• Nationaal Ouderen Fonds 

• MEE NL 

• Sportkracht 12 

• NOC*NSF  

Partners 

• NL Training 

• LKCA 

• Nationale Raad Zwemveiligheid 

 

De opstart van het Volwassenenfonds is mede gefinancierd door het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn & Sport. 

 

Aangehaakte gemeenten  

Door het vertrouwen wat de gemeente Hillegom en gemeente Nieuwkoop van begin af aan 

in het Volwassenenfonds hadden, konden we gelijk per 1 januari het nieuwe systeem 

uittesten. Nadat de eerste 2 gemeenten waren aangehaakt, volgden er nog 7 andere 

gemeenten: Westerveld, Meerssen, Roosendaal, Vlaardingen, Maassluis, Schiedam en 

Rotterdam.  

 

Netwerk van intermediairs, aanbieders en winkels  

Zodra een gemeente is aangehaakt gaat de provinciale sportorganisatie aan de slag om een 

netwerk van intermediairs, aanbieders en winkels op te bouwen binnen de betreffende 

gemeente.  

 

Corona  

Ook het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is in 2020 geconfronteerd met de wereldwijde 

verspreiding van het Coronavirus. Als gevolg van het virus en de door de overheid ingestelde 

maateregelen (het onder andere stil leggen van sport- en cultuuractiviteiten) waren 

gemeenten behoudend om aan te sluiten bij het Volwassenenfonds.  

 

Bestuur 

Het tijdelijke bestuur wat actief is geweest bij de opstart van het Volwassenenfonds heeft 

eind 2020 plaats gemaakt voor een onafhankelijk bestuur bestaande uit: 

Voorzitter    Rita van Driel      

Penningmeester   Casper van den Bergh  

Secretaris    Ellis van der Weerden  

Algemeen bestuurslid  Frank Peters  

Algemeen bestuurslid  Kees Sijbesma  

Algemeen bestuurslid  Wendy van Hal 

 

Voor alle cijfers van 2020 met betrekking tot het Volwassenenfonds Sport & Cultuur, kijk hier.  

 

 

 

https://www.volwassenenfonds.nl/app/uploads/2021/01/2021-VF-Factsheet-jan.pdf

