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Steun voor inwoners met een laag inkomen bij sport en cultuur  
 
Per 1 januari sluit gemeente Leiden aan bij het Volwassenenfonds Sport & 
Cultuur. Leidenaren met een laag inkomen kunnen vanuit het fonds een 
bijdrage aanvragen van € 250,- voor deelname aan sport en cultuur.  
 
Volwassenenfonds Sport & Cultuur  
Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur ondersteunt volwassenen met een laag 
inkomen om mee te doen aan sport en cultuur. Het fonds betaalt voor hen de 
kosten direct aan de sportvereniging of cultuurinstelling.  
 
In Leiden kan per inwoner maximaal € 250,- worden aangevraagd om mee te 
kunnen doen aan sport en cultuuractiviteiten zoals voetbal, fitness, zwemmen, 
dansen of muziekles.  
 
Een aanvraag kan worden ingediend door een professionele tussenpersoon die 
de volwassene goed kent, zoals een medewerker van Incluzio, buurtsportcoach 
of hulpverlener bij de voedselbank.  
 
Belangrijk voor gezond en gelukkig leven  
Stefan Hagebeek, coördinator van het Volwassenenfonds kijkt uit naar de 
samenwerking met de gemeente Leiden: “Deelnemen aan sport en cultuur 
draagt bij aan een gezond en gelukkig leven. We willen dit voor iedereen 
mogelijk maken, ook als er thuis minder geld is. Dankzij de samenwerking met 
de gemeente kunnen we nu ook van start in Leiden. Fantastisch!”  
 
Sport en cultuur toegankelijk voor alle inwoners in Leiden  
In Leiden leven ongeveer 10.000 inwoners rond het sociaal minimum. Voor 
kinderen uit gezinnen met weinig geld werkt de gemeente al een aantal jaar 
samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur, maar voor volwassenen bestond 
nog geen regeling.  
 
Deelnemen aan sport en cultuur is voor deze groep vaak niet mogelijk, omdat 
hier geen geld voor is. Wethouder van Delft: “We vinden het als gemeente 
belangrijk dat alle inwoners in Leiden toegang hebben tot sport en cultuur. De 
samenwerking met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur maakt dit nu 



mogelijk. Juist in tijd van corona is het belangrijk om te kunnen werken aan je 
gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Sport en cultuur helpt hierbij”  
 
Meer weten? 
Wilt u gebruik maken van de steun van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur?  

Kijk dan op www.volwassenenfonds.nl voor meer informatie of vraag ernaar bij 

het buurthuis of de bibliotheek. 

Intermediair worden? 
Werkt u met Leidenaars die rond het sociaal minimum leven? Komt u in uw 
(vrijwilligers)werk mensen tegen die wel willen sporten of cultuur willen 
beoefenen maar daar geen geld voor hebben? Meldt u dan aan als intermediair 
via de website: www.volwassenenfonds.nl/intermediair. Heeft u vragen over 
het volwassenenfonds? Mail dan naar zuid-holland@volwassenenfonds.nl. 
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