Jeugdfonds
Sport & Cultuur
Tips voor voetbalverenigingen…
Armoede kan iedereen overkomen. Als gevolg van een
echtscheiding, werkloosheid, ziekte of de coronacrisis kunnen
gezinnen te maken krijgen met geldzorgen. Ook gezinnen met een
minimum inkomen of uitkering zijn kwetsbaar en kunnen de
sportvereniging voor hun kinderen vaak niet betalen. Als
Jeugdfonds Sport & Cultuur willen we dat alle kinderen mee
kunnen doen. Jullie als voetbalclub toch ook?
Hieronder tips om als verenging de mogelijkheden van het
Jeugdfonds onder de aandacht te brengen.

Laat zien dat de club samenwerkt met
het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Laat duidelijk en zichtbaar aan je (potentiële) leden zien dat het
Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen bij betaling van de
contributie. Dit kan door de zichtbaarheid te vergroten middels
Jeugdfonds-flyers en een poster in de kantine, een reclamebord
of spandoek aan het veld of ons logo/tekst op de website,
nieuwsbrief en sociale media kanalen.

Websitebanner

Spandoek

Signaleer gezinnen waar (mogelijk)
geldzorgen zijn

Geldzorgen zorgt vaak voor schaamte. Ouders en kinderen doen
er vaak alles aan om ‘gewoon’ mee te kunnen doen en vooral
hetzelfde te zijn als alle andere kinderen. Een aantal signalen van
geldzorgen kunnen zijn: te kleine, kapotte of afgedragen
(sport)kleding en schoenen, ouders die nooit kunnen rijden naar
uitwedstrijden, betalingsachterstanden, opzeggen lidmaatschap
terwijl kind wel plezier lijkt te hebben, vaak te laat of onregelmatig
naar de club komen, geen of een kapotte fiets hebben, etc.
Een (jeugd)trainer, penningmeester of vertrouwenspersoon
binnen de club kan dit aankaarten of bespreekbaar maken:
(“Ik zie <één van de signalen>. Mag ik daar iets over vragen?").

Ken de intermediairs in de buurt
Als club kun je zelf geen aanvraag bij het Jeugdfonds doen voor
jouw leden. Dit wordt gedaan door zogenaamde intermediairs,
professionals die betrokken zijn bij de scholing, opvoeding en/of
begeleiding van kinderen en gezinnen. Denk aan
buurtsportcoaches, (vak)leerkrachten, sociale wijkteams of de
vrijwilligers van St. Leergeld. Weet wie deze intermediairs zijn
zodat je ouders gericht kunt doorverwijzen.

Maak het ouders zo makkelijk mogelijk

Om een aanvraag via een intermediair in te dienen kunnen ouders
alvast een ouderkaart invullen. Daarop staat de informatie
(gegevens kind, sportactiviteit- en vereniging en de kosten) die
een intermediair nodig is om de aanvraag digitaal bij ons te doen.
Als vereniging kun je ouders hierbij helpen door de digitale
ouderkaart door te sturen.
Zorg er ook voor dat de penningmeester tijdig de juiste
contributiegegevens (incl. bondscontributie, kleedgeld en
inschrijfgeld) aan de ouders doorgeeft. Leden die al van het
Jeugdfonds gebruik maken kun je polsen of verlenging nodig is.

Zet mailbanner onder e-mails van de club

Plaats onderstaande kant en klare mailbanner onder de
mailhandtekening van bestuurders. Maak een link zodat als je
op de handtekening klikt, je op de website van het Jeugdfonds
Sport & Cultuur Groningen uitkomt.

Gebruik bij opzegging lidmaatschap een
standaard antwoordtekst

Als ouders de club opzeggen kunnen daar allerlei redenen voor
zijn. Misschien heeft het kind geen zin meer, is het te druk met
school of wil het iets anders gaan doen. Het kan ook zijn dat wordt
opgezegd omdat ouders de contributie niet meer kunnen betalen.
Laat ouders dus weten dat wij bestaan en kunnen helpen.
Bijvoorbeeld door in de mail naar ouders een standaard tekstje of
emailhandtekening op te nemen. Hieronder staat een voorbeeld,
die je uiteraard zelf aan kunt passen.
Standaardtekst beantwoorden mail
Voor ouders die het lidmaatschap van hun kind opzeggen
omdat ze moeite hebben met het betalen van de contributie:
we werken samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zij
kunnen je helpen zodat je kind gewoon lid van de club kan
blijven! Kijk voor meer informatie op de website van het
fonds.

Ken de intermediairs in de buurt
Meer weten?
Wil je meer weten of heb je posters, flyers, banners of ons logo nodig?
Bel ons dan even: 06-81304503 of stuur een mailtje naar
groningen@jeugdfondssportencultuur.nl.

