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Art. 38 vragen: een kans op sport voor elk kind in Limburg 

          Nuth, 14 april 2014 

  

Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot en met 18 jaar die leven in gezinnen 
waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen 
betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.  

Het Jeugdsportfonds is succesvol; maar moet, zo blijkt nu, helaas kinderen weigeren omdat de 
budgetten opraken.  

Omdat bij financiële problemen sporten waarschijnlijk niet bovenaan het lijstje staat bij het verdelen 
van het inkomende geld, lopen hun kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes 
vanzelfsprekend zijn. Terwijl sporten juist een heerlijke manier is om je energie kwijt te raken. En 
door te sporten kan een kind zich ontwikkelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is belangrijk 
voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin waarin het kind leeft.  

Kortom: ieder kind heeft het recht om te kunnen sporten! De Provincie Limburg onderkent dit 
volledig en heeft onlangs hier ruime budgetten voor ter beschikking gesteld. Meer Limburgse 
gemeenten sluiten zich aan bij jeugdsportfonds Limburg. Nu blijkt echter, dat jeugdsportfonds 
Limburg - juist door haar geweldige aanpak -  financiële tekorten heeft. 

En daar wringt ons inzien de (sport)schoen. Vandaar de volgende vragen aan GS: 

1. Is GS op de hoogte van de grote aantallen aanvragen bij Jeugdsportfonds Limburg? 
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2. Is GS op de hoogte van het feit, dat door budgettekort aanvragen (kinderen) aan het einde 
van het jaar afgewezen zullen worden? 
 

3. De Partij van de Arbeid is van mening dat ieder kind gelijke kansen moet krijgen, ieder kind 
recht heeft op een gezonde jeugd. Daarom vindt de Arbeid het onacceptabel dat er mogelijk 
aanvragen (kinderen) afgewezen moeten worden bij Jeugdsportfonds Limburg om financiële 
redenen. Deelt GS deze mening? 
 

4. Is GS bereidt om op korte termijn met Jeugdsportfonds Limburg aan tafel te gaan zitten en 
de financiële behoefte/schaarste bij Jeugdsportfonds Limburg in kaart te brengen en op 
korte termijn (voor 6 juni 2014) een voorstel te doen naar Statencommissie CWL over 
financiering van die tekorten. 

 

Graag beantwoording binnen de afgesproken termijnen, 

Hoogachtend, 

Namens Partij van de Arbeid in Provinciale Staten van Limburg 

Lars Kockelkoren 

06 53 84 20 01 
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