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Sport en cultuur dragen bij aan een gezond en gelukkig leven.

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur staat voor een inclusieve samenleving 
waarin iedereen profiteert van de kracht van sport en cultuur. In de 21 aange-
haakte gemeenten hebben wij de financiële drempels tot sport en cultuur bij 
volwassenen die leven rond het bestaansminimum al kunnen wegnemen. 

Het afgelopen jaar was een onzeker jaar: sport en cultuur open en dicht. Toch 
was de vraag groot, want we hadden na al het thuiszitten weer zin om deel te 
nemen aan sport en cultuur. Het is dan ook heel mooi om te zien dat al meer 
dan 900 volwassenen in 2021 het fonds hebben gevonden en daardoor deel 
hebben kunnen nemen aan sport- en cultuuractiviteiten. 

Dat steeds meer mensen van ons bestaan afweten komt doordat het Volwas-
senenfonds Sport & Cultuur wordt uitgevoerd door 12 provinciale sportorgani-
saties. Hierdoor is in elke provincie een eigen coördinator actief, die het netwerk 
in de gemeenten goed kent. Naast deze mooie samenwerking hebben we ook 
nog een aantal landelijk partners. 

Voor de uitvoering van de gemeentelijke regelingen van het Volwassenenfonds 
is de rol van de intermediair, zoals schuldhulpverleners en buurtsportcoaches, 
onmisbaar om de mensen waarvoor we het doen te kunnen bereiken. Zij bren-
gen de verbinding tussen doelgroep en het fonds tot stand. Ons netwerk van 
provinciale sportorganisaties, coördinatoren, intermediairs en convenant part-
ners zien wij daarom als zeer waardevol. We blijven hier dan ook de aankomen-
de jaren in investeren en hopen dit elk jaar uit te breiden.

Het bestuur kijkt uit naar een 2022 waarin nog meer mensen kunnen profiteren 
van de positieve effecten van sport en cultuur.

Rita van Driel 

Voorzitter  Volwassenenfonds  Sport en Cultuur

Voorwoord

1.000.000 volwassenen (18+) 
in Nederland leeft rond 
het bestaansminimum

Dat is maar liefst 6% 
van alle Nederlanders



4

Over het Volwassenenfonds Sport & Cultuur 
Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland heeft 
geen geld voor sport of een culturele hobby. Om 
dit voor hen mogelijk te maken is het Volwas-
senenfonds Sport & Cultuur in het leven geroe-
pen.

Het Volwassenenfonds is een initiatief ontstaan 
uit én met de steun van de landelijke Alliantie: 
‘Sporten en bewegen voor iedereen’. De ambitie 
van de Alliantie is dat iedere Nederlander een 
leven lang moet kunnen sporten en bewegen. Om 
die reden richt de Alliantie zich op het wegnemen 
van belemmeringen en het creëren van belang-
rijke randvoorwaarden voor sporten en bewegen: 
financiële, praktische en sociale toegankelijkheid 
en vindbaarheid.

Hoe staat Nederland ervoor?
In 2020 moesten 513.000 van de ruim 7,5 miljoen 
huishoudens rondkomen van een laag inkomen. 
Dat komt neer op 6,8 procent huishoudens met 
armoederisico. In 2019 was dat nog 7,5 procent 
en in de 3 jaren daarvoor steeds bijna 8 procent. 
De in 2019 begonnen daling zette ondanks de 
coronacrisis in 2020 door. Dit had te maken met 
de relatief sterke koopkrachtverbetering vanwege 
reeds lopende cao-afspraken met diverse fiscale 
overheidsmaatregelen en met het omvangrijke 
coronasteunpakket. De verwachting voor 2021 en 
2022 is dat er een vrijwel onveranderd armoede-
risico bij huishoudens zal zijn.

221.000 huishoudens moesten ten minste vier 
jaar achtereen rondkomen van een laag inkomen. 
Daarmee kwam het aandeel huishoudens met 
een langdurig laag inkomen uit op 3,1 procent in 
2020. Eenoudergezinnen, alleenstaanden tot aan 
de AOW-leeftijd, huishoudens met een niet-wes-
terse migratieachtergrond, bijstandsontvangers 
en laagopgeleiden zijn groepen die van oudsher 
kampen met een relatief hoog risico op (langdu-
rige) armoede. 

Bron CBS 

Doelstelling
Het Volwassenenfonds heeft de volgende doelen:

• Het scheppen van mogelijkheden voor inwoners 
van Nederland van 18 jaar en ouder die financi-
eel niet daadkrachtig zijn om deel te nemen aan 
sportactiviteiten en/of aan (actieve) kunstbele-
ving dan wel beoefening, en anders in de ruim-
ste zin des woords;

• Het geven van voorlichting over de werkwijze 
en het belang van deze stichting aan het brede 
publiek;

• Het verrichten van alle verdere handelingen, die 
met bovengenoemde in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Missie
Onze missie is helder in al zijn eenvoud: Het Vol-
wassenenfonds Sport & Cultuur biedt alle jonge-
ren (18+) en volwassenen uit gezinnen waar niet 
genoeg geld is, de kans om structureel te sporten 
en/of aan cultuur te doen. We betalen de con-
tributie of het lesgeld en zo nodig de benodigde 
attributen.

Visie 
Onze visie is een Nederlandse samenleving waar-
in iedere jongere (18+) en volwassene de kans 
krijgt zich fysiek, mentaal en sociaal te ontwik-
kelen via deelname aan sportieve en culture-
le activiteiten, ongeacht de financiële situatie 
thuis. Deelname aan sport en cultuur in sociaal 
verband dragen in belangrijke mate bij aan de 
ontwikkeling van de jongeren en volwassenen en 
voorkomen sociale uitsluiting.

Onze visie is dat alle jongeren en volwassenen 
structureel moeten kunnen meedoen aan sport of 
cultuur. Het is onze overtuiging dat geen enkele 
partij dit alleen kan realiseren, maar dat sa-
menwerking tussen overheid, private partijen en 
bedrijfsleven dit mogelijk moet maken.

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2021/49/armoede-en-sociale-uitsluiting-2021
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Coördinator
van het fonds
checkt aanbieder
en betaalt

Gemeente brengt
budget onder bij het
Volwassenenfonds

Sport & Cultuur

Volwassene
kan gaan 
sporten of naar
creatieve activiteit

Intermediair
doet de aanvraag

Dienstverlening

Hoe werkt het
Volwassenenfonds

Werkwijze 
De uitvoering van het Volwassenenfonds Sport & 
Cultuur is ondergebracht bij het landelijk bureau in 
Utrecht. Het landelijk bureau draagt zorg voor de 
dagelijkse organisatie, coördinatie en communicatie 
uit. Het praktische draagvlak ligt bij de provinciale 
sportorganisaties. Zij zijn de contactpersoon voor 
gemeenten, intermediairs, aanbieders en winkels. 
Intermediairs dienen alle aanvragen in en onderhou-
den het contact met de volwassenen.

Gemeente
Wanneer een gemeente aanhaakt bij het Volwas-
senenfonds volgt een intakegesprek met een provin-
ciale coördinator van het fonds. Tijdens dit gesprek 
worden o.a. de doelen en het armoedebeleid van de 
gemeente besproken, omdat het benodigde budget 
voor deelname aan het Volwassenenfonds vanuit 
gemeentesubsidies wordt gefinancierd.

Uitrol Volwassenenfonds in de gemeente
Zodra een gemeente definitief heeft besloten om 
aan te haken worden er lokale spelregels opgesteld. 
Elke aangehaakte gemeente krijgt een gemeentelij-
ke pagina op de website van het Volwassenenfonds. 
De spelregels worden op deze gemeentelijke pagina 
geplaatst. Hierdoor is het voor de inwoner duidelijk 
welke spelregels er gehanteerd worden in zijn of haar 
gemeente. De spelregels zijn per gemeente verschil-
lend. Daarnaast wordt het aanvraagsysteem inge-
richt.

Intermediairs 
Intermediairs zijn voor het Volwassenenfonds onmis-
baar. Intermediairs staan namelijk in nauw contact 
met de volwassenen die vallen binnen de doelgroep 
van het fonds. Daarnaast kunnen zij de doelgroep 
vaak het beste stimuleren om deel te nemen en te 
blijven deelnemen aan sport en cultuur.

Een intermediair is bijvoorbeeld een schuldhulp-
verlener, buurtsportcoach, cultuurcoach of maat-
schappelijk werker en professioneel betrokken bij 
de volwassene. Deze intermediair is op de hoogte 
van de financiële status waarin de volwassene zich 
bevindt en in het bezit van een zakelijk mailadres. 
Alleen intermediairs kunnen een aanvraag voor een 
volwassene indienen bij het fonds.

Volwassenen
Volwassenen die leven rond het bestaansminimum 
of kampen met andere financiële problemen kunnen 
gebruik maken van het fonds. Een volwassene kan 
alleen een aanvraag indienen via een intermediair. 
Na het indienen van een aanvraag kan de volwasse-
ne vaak al binnen een maand starten met sport- of 
cultuurdeelname.

Beoordeling aanvraag door het Volwassenenfonds
Een intermediair dient de aanvraag in via het digitale 
aanvraagsysteem. De provinciale coördinator beoor-
deelt vervolgens de aanvraag. Zodra de aanvraag 
is goedgekeurd, maakt het landelijk bureau van het 
Volwassenfonds de vergoeding rechtstreeks over aan 
de aanbieder of winkel na ontvangst van een factuur.
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Sport- en cultuuraanbieder en winkel
Het Volwassenenfonds bouwt, naast het opbou-
wen van een netwerk aan intermediairs, ook een 
netwerk op van sport- en cultuuraanbieders en 
winkels. Het doel is om met zoveel mogelijk loka-
le aanbieders en winkels samen te werken, mits 
zij voldoen aan de door het Volwassenenfonds 
gestelde voorwaarden.

Organisatie 
De Stichting Volwassenenfonds Sport & Cultuur is 
op 12 november 2019 opgericht en ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder dos-
siernummer 76398056.

De rechtsvorm van het Volwassenenfonds Sport 
& Cultuur is een stichting. De statutaire naam 
is Stichting Volwassenenfonds Sport & Cultuur 
en de statutaire vestigingsplaats is gemeente 
Utrecht.

De Stichting Volwassenenfonds Sport & Cultuur 
houdt kantoor op Witboom 1 te Vianen.

De landelijke uitvoering wordt belegd bij Team 
Sportservice Nederland. De provinciale uitvoering 
wordt verzorgd door de provinciale sportorgani-
saties.

Het Volwassenenfonds heeft geen personeel en 
de bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

ANBI
Stichting Volwassenenfonds Sport & Cultuur, 
ANBI/RSIN-nummer: 860611565, is door de  
Belastingdienst in 2021 aangemerkt als ANBI 
(Algemene Nut Beogende Instelling). Over giften 
aan het Volwassenenfonds is geen belasting 
verschuldigd en de plaatselijke organisaties, die 
financieel en in natura ondersteund worden, hoe-
ven geen belasting te betalen over de bijdrage.

Partners
Het Volwassenenfonds is een initiatief ontstaan 
én met de steun van de landelijke Alliantie 
‘Sporten en bewegen voor iedereen’. Vanuit deze 
alliantie zijn diverse partners aan het  
Volwassenenfonds verbonden.

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 
Sportkracht12 
NOC*NSF
 
Overige partners:
NL Training 
LKCA 
Nationale Raad Zwemveiligheid 

De opstart van het Volwassenenfonds is mede 
gefinancierd door het  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn & Sport.
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Voorzitter 
Rita van Driel
Intreding 29-06-2020

Secretaris
Ellis van der Weerden
Intreding 04-02-2021
Infrastructuur &  
Rijkssubsidies 

Penningmeester
Casper van den Bergh
Intreding 21-10-2020

Bestuurslid
Kees Sijbesma 
Intreding 27-11-2020
Fondsenwerving

Bestuurslid
Wendy van Hal
Intreding 04-02-2021
Meerjarenplan

Bestuurslid
Frank Peters
Intreding 04-02-2021
Communicatie

Bestuurslid
Teddy Vrijmoet
Intreding 14-12-2021
Cultuur
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PROVINCIE DRENTHE | Sport Drenthe

PROVINCIE FLEVOLAND | Sportservice Flevoland

PROVINCIE FRIESLAND | Sport Fryslân

PROVINCIE GELDERLAND | Gelderse Sport Federatie

PROVINCIE GRONINGEN | Huis voor de Sport

PROVINCIE LIMBURG | Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg

PROVINCIE NOORD-BRABANT | SSNB

PROVINCIE NOORD-HOLLAND | Team Sportservice provincie Utrecht

PROVINCIE OVERIJSSEL | Team Sportservice provincie Utrecht

PROVINCIE UTRECHT | Team Sportservice provincie Utrecht

PROVINCIE ZEELAND | Sport Zeeland

PROVINCIE ZUID-HOLLAND  | Team Sportservice Zuid-Holland

Organogram



8

Activiteitenverslag 2021

1 De jaarrekening en het activiteitverslag komen niet geheel overeen. De oorzaak hiervan is dat er in 2021 3 aanvragen zijn 
betaald die al in een voorgaand jaar zijn goedgekeurd.

In 2021 heeft het Volwassenenfonds Sport &  
Cultuur zich gefocust op drie hoofddoelen:

• 30 aangehaakte gemeenten

• 1.000 volwassenen die leven rond het  
bestaansminimum deel laten nemen aan sport 
en cultuur

• Vergroten landelijke en lokale zichtbaarheid

Aangehaakte gemeenten
Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur was in 
2021 actief in 21 gemeenten.

Cijfers
In 2021 zijn 950 aanvragen goedgekeurd van vol-
wassenen die leven rond het bestaansminimum 
met een wens om deel te nemen aan sport en 
cultuur in 21 aangehaakte gemeenten.1

De vraag naar sport is vele malen groter dan de 
vraag naar cultuur. Dit is terug te zien in de tabel.

Ook nemen meer vrouwen dan mannen deel aan 
de sport- en cultuuractiviteiten via het Volwas-
senenfonds.

Het bereik van de doelgroep hebben wij gro-
tendeels te danken aan het brede intermediairs 
netwerk in de aangehaakte gemeenten. Wij zien 
dat veel medewerkers van verschillende bran-
cheorganisaties zich vrijwillig aanmelden om 
intermediair te worden bij het fonds.

In 2020 hadden wij nog een klein netwerk van 82 
intermediairs, in 2021 is dit uitgebreid naar 450 
intermediairs.

Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur sluit 
boekingsjaar 2021 af met een positief resultaat. 
De € 20.701 komt ten goede aan de negatieve 
algemene reserve.

Gemeente Sport Cultuur

Beverwijk 115 13

Eemnes 5 0

Gouda 24 0

Hillegom 63 6

Leiderdorp 26 2

Maassluis 5 0

Meerssen 8 2

Nieuwkoop 64 1

Noordwijk 59 1

Oldebroek  43 1

Opsterland 4 1

Peel en Maas  36 2

Roosendaal 111 6

Rotterdam 141 4

Schiedam 14 3

Sittard-Geleen 32 6

Stein 0 1

Tiel 26 2

Vlaardingen 22 2

Waadhoeke 67 3

Westerveld 28 0

Totaal 894 56
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Landelijk bureau 
Het landelijke bureau heeft in het jaar 2021 volop 
ondersteuning geboden aan de provinciale coör-
dinatoren die zich vooral hebben gefocust op het 
aanhaken van nieuwe gemeenten. Deze coördi-
natoren ondersteunen de aangehaakte gemeen-
ten vervolgens in het implementeren en uitrollen 
van het fonds binnen de gemeente.

De samenwerking tussen het bestuur, landelijk 
bureau en de provinciale coördinatoren van het 
Volwassenenfonds is van groot belang. We pro-
beren alle bestaande netwerken zo goed mogelijk 
op te zetten om zoveel mogelijk naamsbekend-
heid te creëren voor het fonds.

Ook de partners en de lokale intermediairs leve-
ren hier een grote bijdrage aan.

Om ook de naamsbekendheid van het Volwas-
senenfonds te vergroten bij stakeholders, zoals 
de politiek, hebben wij een algemeen factsheet 
ontwikkeld met alle informatie over het fonds. 
Deze is vervolgens verspreid onder alle landelijk 
politieke partijen en andere stakeholders. 

Het Volwassenenfonds is nu twee jaar actief. In 
2020 zijn we in een corona jaar gestart met 9 
aangehaakte gemeenten. In 2021 is dit aantal 
gegroeid naar 21 aangehaakte gemeenten. Per 1 
januari 2022 starten nog eens 9 gemeenten.

Door de groei van het aantal aangehaakte 
gemeenten werden onze diensten intensie-
ver gebruikt. In de praktijk bleken handelingen 
omslachtig en niet altijd even optimaal te wer-
ken. Om deze reden hebben we de werkwijzen en 
constructies goed tegen het licht gehouden. Dit 
maakte dat we hebben geïnvesteerd om de lan-
delijke website, de overeenkomstenconstructies 
en het aanvraagsysteem gebruiksvriendelijker te 
maken.

In de tweede helft van 2021 ontvingen wij een bij-
drage vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn & Sport. Deze bijdrage maakte/maakt het 
voor gemeenten voordeliger om in 2021 of 2022 
aan te haken bij het Volwassenenfonds. Voor 50 
bestaande- en nieuwe deelnemende gemeenten 
is een stimuleringsbudget vrijgemaakt. 
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Communicatie
In 2021 hebben we ons voornamelijk gericht op 
de al bestaande communicatiemiddelen en 
het optimaliseren hiervan. Bijvoorbeeld de in-
richting van de website. Een ‘over ons’ pagina 
is toegevoegd. Hier valt alles te lezen over het 
fonds. Communicatie-uitingen, zoals factsheets, 
nieuwsbrieven, posters en flyers hebben we ge-
optimaliseerd. Gemeenten kunnen op aanvraag 
gepersonaliseerde posters op laten maken.

Daarnaast hebben we een start gemaakt met het 
versterken van de samenwerking op het gebied 
van communicatie tussen het landelijk bureau en 
de PSO’s. We willen in de communicatie een mix 
van landelijk en provinciaal nieuws brengen. Het 
afgelopen jaar heeft elke maand een provinciale 
coördinator een blog geschreven over wat er in de 
provincie speelt. Deze samenwerking gaan we in 
2022 verder verstevigen.

De social media kanalen zijn in 2020 ingericht. In 
2021 hebben we deze verder up-to-date ge-
houden en geoptimaliseerd. Deze worden actief 
ingezet door consequent 2 à 3 keer per week te 
posten, berichten te delen, organisaties/perso-
nen te taggen, etc. We zien dan ook een stijgende 
lijn in het aantal volgers (zie tabel).

We hebben twee keer een nieuwsbrief met lande-
lijk nieuws verstuurd. In 2022 gaan we nog meer 
investeren in de samenwerking met de PSO’s op 
het gebied van communicatie. Een voorbeeld 
hiervan is door landelijk en provinciaal nieuws te 
combineren in één nieuwsbrief. Daarnaast zullen 
communicatie en fondsenwervende activiteiten 
nog intensiever worden gecombineerd.

Aantal volgers social media kanalen

31-07-2021 30-09-2021 31-12-2021 31-01-2022 31-03-2022

582 666 714 798 830

208 216 240 260 283

285 329 348 366 375

92 95 97 107 111

https://www.linkedin.com/company/37549757/admin/
https://www.facebook.com/volwassenenfonds
https://www.instagram.com/volwassenenfonds/
https://twitter.com/VFsport_cultuur
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Vooruitblik 2022
De ambitie van het Volwassenenfonds voor 2022 
is om minimaal 56 gemeenten aangehaakt te 
hebben bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur 
en 4.900 volwassenen te laten profiteren van de 
kracht van sport en cultuur.

In het laatste kwartaal van 2021 is hard gewerkt 
aan een meerjarenvisie. Deze wordt aankomend 
jaar uitgerold. Lees hier het meerjarenplan.

Financiële vooruitblik
Het komende boekjaar werkt het fonds met een 
begroting van € 897.595, waarbij de uitgaven 
naar verwachting geheel zullen worden gedekt 
door de baten. Zie hiernaast een globaal beeld 
van de begroting over 2022.

Stellige bestuurlijke voornemens 
Voor 2022 zijn er geen stellige bestuurlijke voor-
nemens. Er zijn geen grote investeringen gepland. 
Ook zijn er geen wijzigingen te verwachten in 
personele bezetting.

Beleggingsbeleid
Uitgangspunt is dat er niet wordt belegd. Overtol-
lige liquide middelen staan op een spaarrekening. 
De rente opbrengsten zijn in de jaarrekening ver-
antwoord onder het kopje baten uit beleggingen.

Stichting Volwassenenfonds Sport en Cultuur
Bestuursverslag 2021

Financiële vooruitblik 2022

Het komende boekjaar werkt de stichting met een begroting van € 897.595, waarbij de uitgaven naar verwachting 
geheel zullen worden gedekt door de baten. 
Voor een globaal beeld treft u hieronder de begroting over 2022 aan.

Begroting 2022

Begroting 
(in euro's) 2022

Baten
Subsidies van overheden 698.305
Overige opbrengsten 199.290
Baten uit beleggingen 0
Som der baten 897.595

Lasten
Besteed aan doelstellingen 678.960
Wervingskosten 5.000
Kosten Beheer en administratie

Kosten inhuur personeel 118.030
Automatiseringskosten 12.920
Afschrijvingskosten 0
Algemene kosten 39.450
Kantoorkosten 800

171.200

Financiële baten en lasten 18.000
Som der lasten 873.160

Saldo baten en lasten 24.435

Stellige bestuurlijke voornemens
Voor 2022 zijn er geen stellige bestuurlijke voornemens. Er zijn geen grote investeringen gepland. Ook zijn er geen wijzigingen te verwachten in 
personele bezetting.

Beleggingsbeleid
Uitgangspunt is dat er niet wordt belegd. Overtollige liquide middelen staan op een spaarrekening. De rente opbrengsten zijn in de 
jaarrekening verantwoord onder het kopje baten uit beleggingen.

Risicoparagraaf

Coronacrisis en continuïteit
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 maatregelen kan nog niet aan alle doelstellingen worden voldaan doordat het feitelijk sporten stil ligt als gevolg van de 
oveheidsmaatregelen om de pandemie te bestijden.
Het fonds zit in de opstartfase. De komende jaren zal moeten blijken of de doelstellingen kunnen worden gehaald.

Vooralsnog ziet het bestuur geen aanleiding dat het begrotingsresultaat 2021 ad € 24.435 niet kan worden gerealiseerd in 2022. 

Het coronavirus heeft in 2020 en 2021 het dagelijkse leven en dus ook onze bedrijfsvoering drastisch veranderd. Dankzij de flexibiliteit en de forse 
inzet van onze medewerkers en met behulp van opdrachtgevers en subsidieverstrekkers hebben wij in het boekjaar 2021 geen grote negatieve
consequenties gezien voor het fonds. Als gevolg van het virus en de door de overheid ingestelde maatregelen kan nog niet aan alle doelstellingen 
worden voldaan.
De groei van het fonds gaat wat langzamer dan gepland. Het fonds zit in de opstartfase. De komende jaren zal moeten blijken of de doelstellingen 
kunnen worden gehaald.

Vanzelfsprekend zijn wij bij de beoordeling van onze activa en passiva nagegaan of een aanpassing nodig is vanwege de pandemie, maar dat 
bleek niet het geval.

De algemene reserve van de stichting is negatief ad € 20.061. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door aanloopverliezen.
Er is inmiddels een subsidietoezegging vanuit het Ministerie van VWS voor de periode 2020-2022 voor opstartkosten en inzet van 
projectmanagement en coördinatie. Het is de verwachting dat het fonds na deze periode voldoende gegroeid is en met aanvullende 
fondsenwerving een dekkende exploitatie heeft.

Structurele en incidentele opbrengsten
Een belangrijk risico voor het Volwassenenfonds sport & Cultuur betreffen wegvallende subsidie baten in de toekomst waardoor de centrale kosten van 
organisatie niet meer kunnen worden gedekt. 
Over de periode 2020 t/m 2022 krijgt het fonds van het Ministerie van VWS een exploitatietekort subsidie. Het fonds zal de komende jaren een groei 
moeten realiseren zodat het fonds na deze periode over voldoende aangesloten gemeente beschikt om zelfstandig te kunnen voortbestaan.
Ook zal de komende periode worden benut voor werving van externe financiering dan wel fondsenwerving.

5.

https://www.volwassenenfonds.nl/app/uploads/2022/05/Meerjarenplan-VF-websiteversie-mei2022.pdf
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Risicoparagraaf 
Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is ook in 
2021 geconfronteerd met de gevolgen van het 
coronavirus. Als gevolg van het virus en de door 
de overheid ingestelde maatregelen zijn er peri-
odes in het jaar geweest waarin sport- en cul-
tuurbeoefening niet mogelijk was. Uiteraard heeft 
dit invloed op het realiseren van de doelstelling. 
Tegelijkertijd heeft de crisis ook het belang van 
de doelstelling van het fonds aangetoond. Juist 
mensen die financieel niet daadkrachtig zijn, 
hebben een grotere terugval gehad in bewegen. 
Dit is voor het Ministerie van VWS aanleiding 
geweest om het via een subsidie extra aantrek-
kelijk te maken voor gemeenten om aan te sluiten 
bij het fonds. Op basis hiervan verwachten wij in 
2022 uit te komen op 56 aangesloten gemeenten, 
oplopend tot 100 in 2024. Wij zien geen aan-
leiding om een afwijking te verwachten van de 
begroting 2022.

Het coronavirus heeft in 2020 en 2021 het dage-
lijks leven en dus ook onze bedrijfsvoering dras-
tisch beïnvloed. Dankzij de flexibiliteit en de forse 
inzet van het landelijk bureau en met behulp van 
opdrachtgevers en subsidieverstrekkers hebben 
wij in het boekjaar 2021 geen grote negatieve 
consequenties gezien voor het fonds.

Vanzelfsprekend zijn wij bij de beoordeling van 
onze activa en passiva nagegaan of een aanpas-
sing nodig is vanwege de pandemie, maar dat 
bleek niet het geval.

De algemene reserve van de stichting is negatief 
ad € 20.573. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 
door aanloopverliezen. Er is inmiddels een sub-
sidietoezegging vanuit het Ministerie van VWS 
voor de periode 2020-2022 voor opstartkosten en 
inzet van projectmanagement en coördinatie. Het 
is de verwachting dat het fonds na deze periode 
voldoende gegroeid is en met aanvullende fond-
senwerving een dekkende exploitatie heeft.

Structurele en incidentele opbrengsten
Een belangrijk risico voor het Volwassenenfonds 
Sport & Cultuur betreft wegvallende subsidieba-
ten in de toekomst, waardoor de centrale kosten 
van organisatie niet meer kunnen worden ge-
dekt. Over de periode 2020-2022 krijgt het fonds 
van het Ministerie van VWS een exploitatietekort 
subsidie. Het fonds moet de komende jaren groei 
realiseren, zodat het na deze periode over vol-
doende aangesloten gemeenten beschikt om 
zelfstandig te kunnen voortbestaan. Ook wordt de 
komende periode benut voor werving van externe 
financiering dan wel fondsenwerving.

Weerstandsvermogen
De bestemmingsreserves en algemene reserves 
staan in principe ter vrije beschikking aan het 
bestuur. Het fonds zit nog in de opstartfase.

Bestemmingsfondsen staan niet ter vrije  
beschikking aan het fonds 
Bestemmingsfondsen zijn opgebouwd van-
uit overschotten op toegekende subsidies van 
provincies en gemeenten. Overschotten uit de 
bestemmingsfondsen komen pas beschikbaar 
nadat deze door de provincie of gemeente zijn 
vrijgegeven door middel van definitieve subsidie-
vaststellingen.

Beleid met betrekking tot omvang en functie vrij 
besteedbaar vermogen
Het vermogen van de stichting is negatief. De ko-
mende jaren is het beleid erop gericht een gezon-
de vermogenspositie te vormen. Het fonds zit nog 
in de opstartfase.


