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Volwassenfonds Sport & Cultuur zoekt verbinding met gemeenten en
culturele sector

19 mei 2020 - Sinds januari 2020 bestaat het initiatief Volwassenenfonds Sport &
Cultuur. Eén miljoen Nederlanders hebben geen geld om deel te nemen aan sport- of
culturele activiteiten. Het Volwassenenfonds is opgericht vanuit de sportsector en gaat
nu actief de verbinding aan met de cultuursector. Met dat doel zijn Volwassenenfonds
Sport & Cultuur en LKCA partners geworden. De samenwerking draagt bij aan een
krachtige, duurzame en effectieve aanpak om sport en cultuur toegankelijk te maken
door kennis uit te wisselen en te delen.
Samenwerken aan toegankelijkheid en participatie
Helaas is sport en cultuur voor mensen met een laag besteedbaar inkomen niet
vanzelfsprekend. “Als leven overleven is, blijft er weinig ruimte over voor sport of cultuur. Het
is belangrijk om voor iedereen sport en cultuur financieel mogelijk te maken, omdat het naast
leuk, gezond ook goed is om volwaardig deel uit te maken van de samenleving,” aldus Tessa
Brouwer, landelijk coördinator bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. “De afgelopen
maanden hebben we onze manier van werken uitgewerkt, geïnspireerd op de werkwijze van
het Jeugdfonds Sport & Cultuur. We zijn opgericht vanuit de sportsector en zijn nu op zoek naar
culturele partners en gemeenten om mee samen te werken.” Sanne Scholten, directeur LKCA,
vervult voor dit startende fonds graag de rol van verbinder: “Met onze krachtenbundeling komt
ons gezamenlijke doel een grote stap dichterbij. Deze samenwerking is een mooie aanvulling op
het partnerschap dat we al hebben met het Jeugdfonds. Ik vind het geweldig dat het
Volwassenfonds, net als wij, werkt vanuit een sterk besef wat cultuurdeelname voor individu
en samenleving oplevert.”
Over Volwassenfonds Sport & Cultuur
Gemeenten kunnen in het kader van hun armoedebeleid budget onderbrengen bij het
Volwassenfonds Sport en Cultuur. Aanvragen worden, net als bij het Jeugdfonds, gedaan door
intermediairs. Dat kunnen verschillende soorten professionals zijn, zoals buurtsportcoaches en
cultuurcoaches, maar ook (schuld)hulpverleners of maatschappelijk werkers.

Programma Cultuurparticipatie
Ook in het Programma Cultuurparticipatie is armoede en de gevolgen daarvan voor
cultuurdeelname van zowel kinderen & jongeren als volwassenen een onderwerp waarmee
men aan de slag kan en waarover we meer willen weten. Doel is ook dat zorg- en
welzijnsorganisaties culturele activiteiten vanzelfsprekend gaan inzetten om sociale uitsluiting
door o.a. armoede tegen te gaan. Binnen het Programma Cultuurparticipatie biedt het Fonds
voor Cultuurparticipatie de mogelijkheid om aanvragen te doen om culturele activiteiten voor
mensen die in armoede leven te organiseren. Via de gehonoreerde aanvragen breidt LKCA de
komende jaren zijn kennis hierover uit om die te delen. Scholten voegt toe: “Met de oprichting
van het Volwassenfonds en het Programma Cultuurparticipatie geven we de komende jaren
een impuls aan de cultuurdeelname van mensen met een laag inkomen.”

