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1. Inleiding 
 

1.1 Waarom is het Volwassenenfonds nodig?  
 
Eén miljoen volwassenen (18+) leeft rond het bestaansminimum (SCP, 2020)1. Dat is 6% van alle 
Nederlanders. Als er geen geld is voor sporten of culturele ontwikkelingen, dan heeft dat een negatief 
effect op iemands gezondheid. Zowel fysiek als geestelijk. Het kan leiden tot sociaal isolement en 
eenzaamheid. Met het wegnemen van financiële drempels bij volwassenen die leven rond het 
bestaansminimum, wil het Volwassenfonds  het mogelijk maken dat ook zij de kracht van sport en 
cultuur ervaren. Samen met gemeenten en partners maken we dit mogelijk.  
 
Het Volwassenenfonds richt zich op de één miljoen volwassenen (18+) die rond het bestaansminimum 
leven. Het gaat hierbij veelal om:    

• Ouderen  

• Mensen afstand tot arbeidsmarkt  

• Mensen met een beperking  

• Statushouders  

• Etc.  
 
 

 
1 Armoederisico bevolking in 2019 een fractie lager (cbs.nl) 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/49/armoederisico-bevolking-in-2019-een-fractie-lager#:~:text=Dit%20meldt%20het%20CBS%20naar,5%20procent%20van%20de%20bevolking).
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Gemeenten die aansluiten bij het Volwassenenfonds kunnen er voor kiezen om zich niet op de gehele 
doelgroep in hun gemeenten te richten. Om deze reden kan er door hen een aanvullende specificatie 
worden gedefinieerd.   
 

1.2 Missie & visie 
 
De visie van het Volwassenenfonds is een inclusieve samenleving waarin iedereen profiteert van de 
kracht van sport & cultuur. Onze missie is het wegnemen van financiële drempels tot sport & cultuur 
bij volwassenen. Samen met gemeenten en partners maken we dit mogelijk. 
 

2. De organisatie  

2.1 Het bestuur en de werkorganisatie 
 
Het bestuur van het Volwassenenfonds bestaat uit zes leden, met elk een aandachtsgebied.  
 
 

Naam Aandachtsgebied 

Rita van Driel Voorzitter 

Ellis van der Weerden Infrastructuur (PSO's) 

Kees Sijbesma Fondsenwerving  

Casper van den Bergh  Penningmeester 

Wendy van Hal  Meerjarenplan 

Frank Peters  Communicatie 

 

 
De werkorganisatie van het Volwassenfonds is belegd bij Team Sportservice (= landelijk bureau). 
Vanuit deze werkorganisatie worden verzorgd:   

• Webportal   

• Communicatie & marketing  

• Beheer geoormerkte gelden   

• Afhandelen facturen vanuit sportaanbieders  

• Opstellen overeenkomsten met gemeenten  

• Verantwoordingen richting subsidieverstrekkers  
 
Het lokale accountmanagement, de coördinatie en de afhandeling van de aanvragen, wordt verzorgd 
door de provinciale sportorganisaties (PSO’s) die gebundeld zijn in Sportkracht12. Op deze wijze 
wordt gezorgd voor landelijke dekking, uitrol en afhandeling.   
 
 

2.2. Onze partners 
 
Door onze partners krijgen wij een beter beeld van de doelgroep en zij steunen ons met onder andere 
exposure:   
 
Alliantiepartners “Sporten en bewegen voor iedereen”: 
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• Fonds gehandicaptensport 

• Stichting Life Goals Nederland 

• John Blankenstein Foundation 

• Bas van de Goor Foundation 

• Jeugdfonds Sport & Cultuur 

• Nationaal Ouderenfonds 

• NOC*NSF 

• VSG 

• Sportkracht 12 

• MeeNL 
 
Andere partners: 

• LKCA  

• NL Training 

• Nationale Raad Zwemvaardigheid  

3. Doelstellingen 2021-2022 
 
Onze doelstellingen tot en met december 2022 zijn: 

- Voor ruim 3000 volwassenen die leven rond het bestaansminimum, is het lesgeld en/of 
materialen betaald (1000 volwassenen in 2021 en 2000 volwassenen in 2022). 

- 40 gemeenten zijn aangehaakt bij het Volwassenenfonds (30 gemeenten in 2021, 
uitgroeiend tot 40 in 2022).   
 

3.1 Ruim 3000 volwassenen doen mee aan sport en cultuur 
De doelstelling van 3000 volwassenen die mee gaan doen aan sport & cultuur, baseren wij op: 

- het aantal goedgekeurde aanvragen tot op heden en een verwachte afname van de 
coronamaatregelen in verloop van 2021; 

- de beoogde groei van het aantal aangehaakte gemeenten (zie ook paragraaf 3.2); 
- het verwachte budget dat gemeenten gemiddeld beschikbaar stellen om het lesgeld en/of 

materialen te betalen voor de doelgroep. 
 
Afgelopen maanden hebben de coronamaatregelen effect gehad op wat we doen en wat we kunnen 
bereiken. In tabel 1 staat het aantal goedgekeurde aanvragen tot op heden.   
 
Bij zo’n 95% van alle aanvragen ging het om sport (zie tabel 1). Het is onze ambitie om tot een 
vergelijkbare afspiegeling van deelname te komen in de verhouding tussen aanvragen op het gebied 
van sport en cultuur, zoals dat ook in de maatschappij geldt. Prioriteit echter is om op de korte termijn 
tot een ‘kritische massa’ aan gemeenten te komen en volume te creëren aan volwassenen waarvoor 
het lesgeld en/of materialen betaald worden (ongeacht sport of cultuur).  
 
De volwassenen die tot op heden gebruik hebben gemaakt van het Volwassenenfonds bestaat uit 
54% vrouwen en 46% mannen (zie tabel 1).  
 
Tabel 1. Cijfers bereik doelgroep.  
Goedgekeurde aanvragen in 2020 en tot op heden in 2021. Cumulatief per jaar.  
 

 Goedgekeurde 
aanvragen 

vrouw man sport cultuur 

Q1 2020 21 13 8 20 1 

Q2 2020 37 25 12 35 2 

Q3 2020 76 47 29 71 5 

Q4 2020 179* 102 77 165 14 

*In totaal zijn er in 2020, 179 aanvragen goedgekeurd.  
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 Goedgekeurde 
aanvragen 

vrouw man sport cultuur 

Q1 2021 44 24 20 40 3 

Q2 2021* 145 76 69 139 9 

*Q2 is tot 4-6-2021 
 

3.2. 40 gemeenten zijn aangehaakt bij het Volwassenenfonds 
 
In 2021- 2022 wil het Volwassenfonds een snelle groei realiseren van aangehaakte gemeenten, zodat 
het Volwassenenfonds echt impact gaat maken Eind 2020 waren nog 9 gemeenten aangehaakt. 
Inmiddels is dit anno juni 2021 gegroeid tot 18 gemeenten (zie tabel 2). We beogen dat in genoemde 
periode nog 22 gemeenten aanhaken (12 in 2021 en 10 in 2022), waarmee het totaal op 40 
aangehaakte gemeenten uitkomt. Hoe meer aangehaakte gemeenten, hoe meer volwassenen we 
rond het bestaansminimum bereiken. De groei moet duurzaam zijn en we beogen dat de continuïteit 
van de organisatie is versterkt. Ons uitgangspunt is om spreiding over Nederland te bewerkstelligen 
van aangehaakte gemeenten. Tegelijkertijd zorgen we er voor dat dit geen vertragende effect heeft 
om op korte termijn tot een ‘kritische massa’ aan gemeenten te komen (dit speelt met name in de 
procedure omtrent de VWS-impuls, zie hoofdstuk 5). 
  
  
Tabel 2. Aangehaakte gemeenten juni 2021 

Provincie Gemeente Provincie Gemeente 

Drenthe:  Westerveld Friesland:  Waadhoeke 

Limburg:  Meerssen 
Peel & Maas 

Gelderland:  Oldebroek 
Tiel 

Noord-Holland:  Beverwijk Brabant:  Roosendaal 

Utrecht:  Eemnes   

Zuid-Holland Hillegom 
Nieuwkoop 
Vlaardingen 
Maassluis 
Scheidam 
Rotterdam 
Gouda 
Noordwijk  
Leiderdorp 

  

 
 

4. Strategie: hoe gaan we onze doelstellingen realiseren 
 
Om de doelstellingen te realiseren, zetten wij in 2021 sterk in op het aanhaken van gemeenten en het 
bereiken van volwassenen die leven rond het bestaansminimum (paragraaf 4.1 en 4.2). Belangrijk 
aangrijpingspunt hiervoor is dat in menig lokaal sportakkoord en preventieakkoord inclusief sporten en 
bewegen en/of het verminderen van gezondheidsverschillen opgenomen is. Daarnaast werken wij aan 
het versterken van de bedrijfsvoering (zie paragraaf 4.3.).   
 

4.1 Zo zorgen we dat gemeenten (blijven) aanhaken  
 

a. VWS-Impuls  
Het ministerie van VWS heeft in het kader van het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl 
een financiële bijdrage gegeven aan het Volwassenenfonds. Dankzij deze impuls kunnen wij 
gemeenten extra ondersteunen (met expertise en budget) bij het stimuleren van de sport- en  
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beweegdeelname onder mensen die leven in armoede. Als gevolg van de coronacrisis staan 
gemeenten financieel onder druk door verminderde inkomsten en meer uitgaven. Terwijl juist nu 
investeren in de gezondheid en het fysieke en mentale welzijn van inwoners nodig is. In het bijzonder 
van mensen die leven in armoede.  
 
Dankzij de VWS-impuls, kunnen wij expertise en budget ter beschikking stellen voor: 

• De organisatie van lokale laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten voor kwetsbare 

volwassenen. 

Hiervoor stelt het Landelijk Bureau samen met de alliantiepartners een menukaart op met 

laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten. Gemeenten maken keuze uit deze menukaart en 

krijgen van het Volwassenenfonds activiteitenbudget voor de uitvoering. Binnen de VWS-impuls is 

ruimte om dit aan te bieden aan 40 gemeenten. Het streven is dat gemeenten met het 

activiteitenbudget er voor zorgen dat er in totaal meer dan 960 activiteiten/-lessen voor kwetsbare 

volwassenen georganiseerd worden, waaraan 1900 kwetsbare volwassenen deelnemen. Zie 

paragraaf 4.2 voor een verdere uitwerking. 

• Het creëren van een lokaal duurzaam netwerk van intermediairs.  

Er is binnen de VWS-impuls ruimte om dit aan te bieden aan 40 gemeenten. Zie paragraaf 4.2 

voor een verdere uitwerking.   

 

Gemeenten kunnen een aanvraag indienen bij het Volwassenenfonds als zij in aanmerking willen 
komen voor deze ondersteuning. Hiervoor moeten zij in ieder geval aangehaakt zijn bij het 
Volwassenenfonds. Het Volwassenfonds toetst de aanvraag vervolgens aan de hand van een aantal 
criteria (zie onderstaande tabel, zie hoofdstuk 5 verdere procedure en taakverdeling Bestuur en 
Landelijk Bureau). Het Landelijk Bureau monitort de voortgang van de extra ondersteuning vanuit de 
VWS-impuls. Ook rapporteert zij aan aangehaakte gemeenten terug het aantal aanvragen van 
volwassenen dat het Volwassenenfonds heeft goedgekeurd. Dit alles in nauwe samenspraak met de 
PSO’s. 
 
Tabel 3. Toetsingscriteria gemeentelijke aanvraag  

- Commitment van gemeente. 

- Gericht op een duurzaam en breed netwerk. 

- Gekozen activiteit(en) menukaart zijn haalbaar en hebben een bereik overeenkomstig de 

doelstellingen van de impuls. 

- Uitvoering 2021-2022 *  

- Spreiding over Nederland. 

*exacte einddatum 2022 wordt nader bepaald. 

 
b. Actieve benadering van gemeenten  

De PSO’s gaan met gemeenten die aangehaakt zijn dan wel willen aanhaken in gesprek over 
bovenstaande ondersteuning vanuit de VWS-impuls. Tevens bespreken zij welke ondersteuning er 
eventueel nodig is bij het opstellen van de aanvraag om in aanmerking te komen voor de extra 
ondersteuning en de wijze van monitoring na honorering van de aanvraag.  
 

c. Kansrijke gemeenten 
Per kwartaal haalt het Landelijk Bureau bij de PSO’s op welke gemeenten kansrijk zijn om aan te 
haken en wat de status hiervan is. Deze doorkijk zetten we af tegen de financiële begroting en zal 
bepalend zijn voor de te maken keuzen in de resterende periode.    
 

d. Landelijke zichtbaarheid 
Het Bestuur en het Landelijk Bureau gaan aan de slag met drie communicatie-activiteiten:   

-  
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- Acties m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen, zoals ontwikkelen leaflet voor politieke partijen 

en pitchen Volwassenenfonds bij lerende netwerken voor buurtsportcoaches (VSG). 
- Aansluiten bij diverse reeds geplande bijeenkomsten van partnerorganisaties voor wethouders 

en beleidsmedewerkers de zomer het najaar van 2021. 
- Video’s met alliantiepartners over het Volwassenenfonds en de impuls.  

We werken bij de twee eerstgenoemde acties nauw samen met PSO’s.   
 
 

e. Toegevoegde waarde 
Het Mulier Instituut heeft het Volwassenenfonds benaderd voor een verkennend gesprek over een 
mogelijk onderzoek naar wat het Volwassenenfonds betekent en bereikt. Met dit onderzoeksinstituut 
gaat het Bestuur in gesprek over mogelijke onderzoeksvragen, -opzet en meerwaarde. Het Bestuur 
heeft o.a. behoefte aan meer inzicht in de primaire behoeften op sport- en cultuurgebied van 
volwassenen die leven rond het bestaansminimum.     
 
 
 

4.2 Zo bereiken wij volwassenen die leven rond het bestaansminimum  
 

a. Bereik door werving en faciliteren intermediairs 
Een grote uitdaging is het bereiken van volwassenen die leven rond het bestaansminimum. Daarvoor 
zijn professionals, of te wel intermediairs die in hun werkzaamheden betrokken zijn bij de doelgroep 
cruciaal. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld schuldhulpverleners, zorgprofessionals, sociaalwerkers, 
welzijnswerkers en buurtsportcoaches.  
 
Vanuit de VWS-impuls gaan de PSO’s gemeenten extra ondersteunen bij de opstart en inrichting van 
het lokale netwerk aan intermediairs. Lokale partnerships met organisaties worden aangegaan, 
waarna zij als intermediairs bij gaan dragen in het bereiken van de doelgroep. Het goed op weg 
helpen van deze intermediairs middels instructies maakt onderdeel uit van de extra ondersteuning. 
Hierdoor ontstaat niet alleen een effectief netwerk om de laagdrempelige activiteiten van de 
menukaart te realiseren, maar ook een duurzaam netwerk voor de komende jaren om structurele 
sportdeelname of deelname aan creatieve activiteiten mogelijk te maken. Via de lokale intermediairs 
worden de eerder genoemde laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten kenbaar gemaakt en 
verloopt het aanvraagproces voor vergoeding van contributie, lesgeld en/of materialen. 
 

b. Lokale zichtbaarheid 
De genoemde laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten vanuit de VWS-impuls vergroten de lokale 
zichtbaarheid van het Volwassenenfonds. Deze activiteiten kunnen bij wijze van kick-off, of wat later in 
de uitrol, ter promotie ingezet worden om de doelgroep te bereiken, in beweging te krijgen en 
enthousiast te maken voor de mogelijkheden die het Volwassenenfonds biedt. Mogelijke 
laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten zijn opgenomen in een menukaart, welke zorgvuldig 
samengesteld is met de alliantiepartners. Dit betreffen sport- en beweegactiviteiten waaraan 
vrijblijvend deelgenomen kan worden. Te denken valt hierbij aan een lokale wandel challenge (Bas 
van de Goor Foundation), Oldstars (kennismakings)activiteiten voor ouderen (Nationaal 
Ouderenfonds). Ook biedt de menukaart ruimte om een specifieke doelgroep/focusgroep te 
benoemen en daar een sport- of beweegactiviteit aan te koppelen. MeeNL maakt zich bijvoorbeeld 
hard voor mensen met niet zichtbare beperking (autisme, niet-aangeboren hersenletsel of een lichte 
verstandelijke beperking). 
 
In 2021 ligt de focus van de communicatie vanuit het Volwassenenfonds op gemeenten en 
intermediairs. De toekomstige communicatiestrategie, met mogelijk een sterkere focus op de 
einddoelgroep, komt in de toekomstvisie van het Bestuur (zie paragraaf 4.3, toekomstvisie).    
 

4.3 Zo versterken wij de bedrijfsvoering 
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a. Overeenkomsten 
Het Bestuur en het Landelijke bureau zorgen dat website en webportal eigendom worden van 
het Volwassenenfonds. Hiervoor dienen overeenkomsten afgesloten te worden. Daarnaast 
wordt ook de overeenkomst tussen Team Sportservice en het Volwassenfonds aangepast.  
 
 

b. Interne werkprocessen 
In de afgelopen maanden is gewerkt aan het aanscherpen en vaststellen van de interne 
werkprocessen (zie bijlage de processen die vastgesteld zijn). Het Landelijk Bureau zorgt dat 
deze processen in werking worden gesteld.  
 

c. Consistent communicatie- en merkbeleid 
Het bestuur werkt samen met het landelijk bureau beleid uit voor het realiseren en borgen van 
een duurzaam en consistent communicatie- en merkbeleid voor de landelijke en 
provinciale/regionale/lokale communicatie. En implementeert deze in 2021-2022. 
 

d. Landelijke partnerships en verwerving fondsen en subsidies 
Het Bestuur werkt een strategie uit voor het aangaan van landelijke partnerships, inclusief een 
strategie om gelden te verwerven van o.a. vermogensfondsen en loterijen. Hierbij wordt al 
ingespeeld op de toekomstvisie van het Volwassenenfonds. En implementeert deze in 2022. 

 

e. Toekomstvisie met begroting 
Het Bestuur vindt het belangrijk om voor de komende jaren te bepalen welke kant het op moet 
met het Volwassenenfonds. Vandaar dat gewerkt gaat worden aan een meerjarenplan. De 
strategie omtrent landelijke partnerships met verwerving fondsen en subsidies en een  
communicatiestrategie, maken hier deel van uit. Met zo’n meerjarenplan voldoet het 
Volwassenenfonds ook aan de voorwaarden en gaat zij de ANBI-status aanvragen.  

4.4. Overzicht van activiteiten met planning  
 
In de vorige paragrafen kwamen vele activiteiten naar voren. In tabel 4 wordt hiervan een overzicht 
gegeven met verantwoordelijken en tijdsplanning.  
 
 
Tabel 4. Overzicht van activiteiten 2021-2022 met verantwoordelijken (B = Bestuur, LB = Landelijk 
Bureau, PSO = Provinciale Sportorganisaties, LU = lokale uitvoerder) en tijdsplanning. 

  2021 2022 

Activiteit/speerpunt  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. Zo zorgen wij dat gemeenten (blijven) 
aanhaken 

         

a. VWS-impuls 
- Ontwikkeling menukaart i.s.m. 

alliantiepartners 
- Verwerken en beoordelen aanvragen 

gemeenten 
- Afstemming PSO’s en monitoring 

voortgang en rapportage 

 
LB 
B/LB 
LB 

  
x 
 
 

 
 
 
 
x 
 
x 

 
 
 
 
x 
 
x 

 
 
 
 
x 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 

b. Adviesgesprekken gemeenten PSO  x x x     

c. Kansrijke gemeenten LB  x x x x x x x 

d. Landelijke zichtbaarheid 
- Acties m.b.t. de 

gemeenteraadsverkiezingen, zoals 
ontwikkelen leaflet voor politieke partijen en 
pitchen Volwassenenfonds bij lerende 
netwerken voor buurtsportcoaches (VSG). 

- Aansluiten bij reeds geplande 
bijeenkomsten van samenwerkingspartners 
voor wethouders en beleidsmedewerkers. 

 
B/LB 
 
 
 
 
B/LB 
 
LB 

  
 
 
 
x 
 
 

 
 
 
 
x 
 
 
x 
 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 
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- Video’s met alliantiepartners over het 
Volwassenenfonds en de impuls.  

x 

e. Toegevoegde waarde: optuigen onderzoek 
met Mulier Instituut 

B  x x      

2. Zo bereiken wij volwassenen          

a. Extra ondersteuning lokale netwerken PSO   x x x x x  

b. Lokale zichtbaarheid: laagdrempelige 
sport- en beweegactiviteiten (kick-offs) 
georganiseerd door lokale uitvoerders 

PSO/
LU 

  x x x 
 

   

3. Zo versterken wij de bedrijfsvoering          

a. Overeenkomsten B/LB  x       

b. Interne werkprocessen LB  x x x     

c. Consistent communicatie- en merkbeleid   x x x x x x x 

d. Strategie ontwikkelen landelijke 
partnerships en werving fondsen en 
subsidies 

B  x x x x x x x 

e. Toekomstvisie met begroting B   x x     

 

5. Financiën  
 
 
Financiële monitoring en signalering 
Het Landelijk Bureau stelt de 4, 8 en jaar cijfers op. Zij monitort de voortgang en zet deze af tegen de 
begroting en brengt onderbouwd advies uit aan het bestuur (zie bijlage uitwerking werkproces). 
 
 
Procedure extra ondersteuning aan gemeenten (VWS-impuls) 
Voor de onderdelen die vallen onder de VWS-impuls hanteren wij de volgende procedure: 

- Gemeenten dienen een aanvraag in bij Volwassenenfonds als zij in aanmerking willen 
komen voor de ondersteuning.  

- Door het Landelijk Bureau worden de aanvragen op volledigheid gescreend en van 
onderbouwd advies voorzien aan het Bestuur. Dit op basis van de toetsingscriteria (zie 
tabel 3). 

- Het bestuur besluit of aanvragen worden gehonoreerd of niet aan de hand van de 
toetsingscriteria. 

- Bij een eventuele 5-de aanvraag vanuit een provincie in de periode tot en met oktober, 
wordt deze aanvraag pas gehonoreerd in november of december. Dit om landelijke 
spreiding van de ondersteuning te bewerkstelligen. Maar tegelijkertijd ook om te 
voorkomen dat aan het einde van de projectperiode het gereserveerde budget niet benut 
is.  

- Uitbetaling van budgetten in drie termijnen: 1e termijn voorschot (wat te doen), 2e termijn 

voorschot (wat al gedaan en wat nog te doen) en 3e termijn (na aanreiken cijfers). 


