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‘Kunst is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor 

de hersenontwikkeling. Beter gezegd: kunst is leuk 

omdat het zo goed is voor onze hersenen. Het is een 

slijpsteen voor onze hersenschors’

Mark Mieras, wetenschapsjournalist



Amsterdam zijn we samen
In 2018 groeit een op de vier Amsterdamse jongeren op in armoede. Op plekken als de Ko-
lenkitbuurt in West is dit zelfs een op de drie. Dat is een harde realiteit in een rijke stad als 
Amsterdam, in een welvarend land als Nederland. Voor deze jongeren zijn activiteiten als 
muziek maken, zingen, dansen of toneelspelen bepaald niet vanzelfsprekend. 

En zelfs als zij op school ontdekken dat ze er plezier in of zelfs talent voor hebben, zijn er vaak ho-
ge drempels om door te gaan buiten school. Er zijn bijvoorbeeld te weinig voorzieningen in hun 
buurt of ouders zien het belang van het hebben van een hobby niet in of hebben er geen geld voor. 
Sinds 2007 biedt het JCFA als particuliere organisatie deze Amsterdamse jongeren (van 2 tot 18 jaar) 
de mogelijkheid om na schooltijd toch aan actieve kunstbeoefening te doen door het lesgeld te vol-
doen (max. € 450 per schooljaar). In 2018 konden we zo meer dan 2550 jongeren ondersteunen.

Onze missie en visie 
Onze missie ligt besloten in het motto: 

‘Ieder kind een kans op kunst’

Het JCFA vindt dat alle kinderen in Amsterdam dezelfde kansen moeten hebben, onafhankelijk van 
de buurt waarin je woont, of de school waar je naartoe gaat. Kinderen hebben het recht om zich op-
timaal te ontwikkelen, ongeacht de omstandigheden waarin ze opgroeien. We stellen ons tot doel kan-
sen voor alle Amsterdamse jongeren te creëren om hun talenten te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld 
aan graffiti art, dansen, filmen, fotograferen, rappen, schilderen, zingen, meedoen in een musical, en 
nog veel meer. 
 We maken er ons sterk voor dat jongeren die kunst niet als vanzelfsprekend van huis uit meekrijgen, 
de kennis en vaardigheden leren om zich artistiek te uiten. Dit alles vanuit de optiek dat positieve en 
leerrijke ervaringen met kunst bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en hen sterker maken 
voor de toekomst. Door de nadruk te leggen op talent en succes worden jongeren gestimuleerd om het 
beste uit zichzelf te halen. Het JFCA richt zich op langlopend cursusaanbod ( min. 30 lessen per jaar), 
waarbij de deelnemers zich verder kunnen ontwikkelen en bekwamen.

Waarom cultuurparticipatie? 
De meeste kinderen die in Amsterdam opgroeien, hebben geluk. Kunst en cultuur zitten in het DNA 
van de stad, er is volop aanbod. Dit biedt jongeren veel kansen om mee te doen aan kunst en cul-
tuur. Maar er is ook een groep die buiten de boot valt. En die groep wordt steeds groter. Uit tal van 
onderzoeken blijkt dat opgroeien in armoede veel negatieve effecten kan hebben. Kunst en cultuur 
kunnen armoede niet wegnemen maar als jongeren meedoen aan culturele activiteiten, kunnen ze 
ontdekken waar ze goed in zijn en waar ze plezier aan beleven. Vervolgens kunnen ze dit verder 
ontwikkelen. Naast plezierige vrijetijdsbesteding draagt cultuurparticipatie bij aan het vergroten van 
het zelfvertrouwen, de eigenwaarde, de sociale vaardigheden, het netwerk en aan positief gedrag.
 
Meedoen aan cultuur biedt meer dan alleen kansen voor ontwikkeling en ontmoeting. Creativi-
teit maakt je klaar voor een toekomst waarin verandering aan de orde van de dag is. In de 21ste 

eeuw worden vaardigheden als creativiteit en kunstzinnigheid steeds vaker genoemd als voor-
waarden voor succes op de arbeidsmarkt. Het World Economic Forum heeft creativiteit bestem-
peld tot een van de belangrijkste 21ste-eeuwse vaardigheden. 
Dansen is net zo gezond als voetbal of hockey. We krijgen regelmatig aanvragen – vaak op ver-
zoek van de schoolarts – waarbij wordt aangegeven dat bewegen nodig is om de motoriek te ver-
beteren of overgewicht tegen te gaan. Sommige jongeren willen niet sporten, maar wel meedoen 
aan coole dansstijlen als hiphop en streetdance. Overgewicht en obesitas komen onder minima- 
kinderen vaker voor. Het JCFA wijst scholen en intermediairs op dansen als goed en gezond alter-
natief voor sport.
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‘Alleenstaande moeder met 1 minderjarige kind. Zonder familie in 
Nederland Op school heeft zij geen aansluiting met de groep. Maar 
bij de musicalschool heeft zij veel vrienden gemaakt en het is een 

uitlaatklep voor haar. Ze geniet ervan.’

Meisje (musical)

Organisatie 
De werkwijze van JCFA is simpel en toegankelijk. Een intermediair stuurt het JCFA een online 
aanvraag. Er zijn geen inzendtermijnen. Bij het beoordelen van de aanvragen wordt gekeken 
naar de hoogte van het inkomen van de opvoeder(s).

Het bezit van een Stadspas is leidend om te beoordelen of een gezin recht heeft op een vergoe-
ding van het JCFA. Echter, wanneer het gezin geen Stadspas heeft, maar er wel financiële on-
dersteuning nodig is om structurele cultuurparticipatie mogelijk te maken, kan ook een beroep 
worden gedaan op een vergoeding door het JCFA. Het JCFA constateert een groeiend aantal 
aanvragen waarbij de opvoeder(s) als zzp-er(s) werkzaam zijn. Ook is een toename van aan-
vragen voor vluchtelingenkinderen te constateren.

Wij beoordelen de aanvragen wekelijks. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd (in 95% van 
alle gevallen), krijgt de intermediair een toekenning toegestuurd en het verzoek de factuur voor 
de lessen binnen 4 weken aan ons toe te (laten)sturen. Wij betalen de factuur rechtstreeks aan 
de culturele instelling opdat we dan zeker zijn dat het geld wordt besteed aan het doel. Vanaf 
het schooljaar 2019-2020 kunnen ook de ouders die een stadspas hebben zelf bij ons aanvragen 

Op ons kantoor op het Timorplein werken twee medewerkers, Elvira D’Agrella en Hanneke van 
Wees. Naast deze twee medewerkers (0,80 fte) bestaat de organisatie uit vele vrijwilligers die op 
oproepbasis het JCFA op het gebied van werving en voorlichting ondersteunen. Voor de finan-
ciële administratie krijgen we ondersteuning van Sportservice Nederland.

Het JCFA is zoveel mogelijk aanwezig op voorlichtingsbijeenkomsten en andere relevante eve-
nementen om haar naamsbekendheid te vergroten en om jongeren en hun ouders te bereiken. 
Ook zijn we actief op Facebook, Instagram en Twitter. En we versturen aan meer dan 2000 ge-
interesseerden elk kwartaal een nieuwsbrief.
Toch is er nog voortuitgang te boeken: uit extern onderzoek bleek dat onvoldoende jongeren 
en hun ouders ons kennen noch weten wat we precies doen. Het JCFA hoopt met een breed 
stedelijke campagne, gericht op ouders en jongeren, hen beter te bereiken. Wij worden hierin 
ook ondersteund door een Jongerenraad en door een Young Advisory Board (YAB). Ook zijn 
we verheugd dat Gershwin Bonevacia, stadsdichter van Amsterdam, naast lid van de YAB ook 
ambassadeur van het JCFA is geworden. Alle mensen achter het JCFA hebben één ding gemeen: 
een passie voor Amsterdam, kunst en jongeren, en een hart voor die jongeren die in minima 
gezinnen opgroeien.

Intermediairs zijn onmisbaar
We werken met ruim 600 intermediairs als aanvragers. Richtlijn is dat de intermediair profes-
sioneel bij de scholing, begeleiding of opvoeding van de jongere betrokken is. Te denken valt 
aan leerkrachten, maatschappelijk werkers, sociaal raadslieden, schuldhulpverleners, jeugd-
hulpverleners, de Ouder- en Kindteams, medewerkers Voedselbank, jeugdcoaches en huisart-
sen. Maar ook studenten van VoorUit en BOOT zijn onze intermediairs.
Met de intermediairs hebben wij regelmatig contact omdat veel minimagezinnen een extra 
stimulans nodig hebben om de weg naar een culturele activiteit te vinden. Immers, uit ver-
schillende onderzoeken is duidelijk geworden dat het ‘doenvermogen’ van mensen onder stress 
en mentale belasting, bijvoorbeeld door armoede of schulden, aanzienlijk afneemt. Ouders 
hebben dan ook een extra duwtje nodig om te zorgen dat hun kind ook na school meedoet 
aan een vrijetijdsbesteding. 

‘Hij heeft een spraak- en taalprobleem, motorische achterstand. Hij is 
niet leerplichtig, zit op het dagcentrum. Moeder wil graag dat hij zich 
d.m.v. zang en dans kan uiten en ontwikkelen. Hij geniet hier enorm 
van. De dansschool is dichtbij huis en daarom makkelijk bereikbaar.’

Jongen (dansen) 

‘Deze jongen is verlegen en de eerste 2 keer niet bij zijn moeder 
vandaan te krijgen. Maar nu zijn we vrienden geworden boven de 

zandtafel om samen zand door kleine trechters te laten lopen en te 
genieten van het spoor dat het achter laat. Ik zie aan de moeder 

dat zij ook echt geniet van het uur en dat zij ook erg haar best doet 
om dingen op te schrijven en te begeleiden. 

Jongentje ( beeldend) 
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In november 2018 hebben wij samen met het Jeugdfonds Sport Amsterdam voor onze inter-
mediairs weer de jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd. Het resultaat was een geslaagde mid-
dag met interessante en inspirerende presentaties over armoede van Studio 52nd en een op-
roep van wethouder Marjolein Moorman (portefeuilles Onderwijs, Armoede en 
Schuldhulpverlening) aan alle aanwezigen om vooral door te gaan met het bereiken van kin-
deren die in armoede opgroeien, zodat zij gelijke kansen hebben om mee te kunnen doen in 
de samenleving. De leerlingen van de Liu He Men KungFu School en dansschool We are on 
the Move hebben ons verwend met spetterende optredens.

In 2018 zijn we in samenwerking met Team Sportservice provincie Utrecht begonnen met het ont-
wikkelen van een nieuw professioneel aanvraagsysteem waardoor wij goed voorbereid zijn om 
onze ambitieuze doelstellingen te realiseren en waarmee de intermediairs gemakkelijker hun aan-
vraag bij ons kunnen indienen. In januari 2019 zijn we met dit nieuwe aanvraagsysteem gestart. 
 
Ook tijdens ons wekelijks telefonisch spreekuur hebben wij contact met intermediairs en ouders/ver-
zorgers. Tijdens deze contacten geven we tevens voorlichting over het gebruik van andere (kind)voor-
zieningen, zoals de stadspas en de scholierenvergoeding of verwijzen wij door naar andere fondsen.

De Cultuurkaart ‘KUNSTVOL’ 
De experts mogen dan overtuigd zijn van de waarde van cultuur, deze overtuiging wordt nog niet 
breed gedragen door de samenleving. Cultuur wordt vaak als een overbodige luxe of als elitair 
gezien. Dit weerhoudt ouders ervan om te onderzoeken welke mogelijkheden er voor hun kinde-
ren zijn. Vaak zijn ouders ook niet op de hoogte van het talent of de motivatie van hun kind. On-
der jongeren en ouders uit onze doelgroep is deelname aan een culturele activiteit niet altijd van-
zelfsprekend. Deelname aan sport is herkenbaarder en wordt belangrijker gevonden. Er is dus werk 
aan de winkel om het verhaal over de kracht van cultuur te vertellen.
Het JCFA wil drempels voor deelname aan een culturele activiteit wegnemen. Het cultuuraanbod 
in de stad is omvangrijk: van de pianoleraar om de hoek tot de programmering in kunstinstellin-
gen van wereldfaam. We werken al samen met meer dan 100 cultuuraanbieders in de stad maar 
vaak weten de ouders niet welk aanbod er is of weten ze de weg ernaartoe niet te vinden, zeker 
als het om plekken gaat die – al is het alleen maar in de perceptie – hoge drempels kennen. De 
praktijk leer dat cultuuraanbod, zeker in de aandachtsgebieden zo dicht mogelijk bij de jongeren 
gebracht moet worden. De ouders en jongeren van onze doelgroep zijn vaak erg op hun eigen 
buurt gericht maar weten onvoldoende welk lesaanbod er dan in hun buurt aanwezig is.

Het JCFA merkt dat er duidelijk behoefte is aan het verzamelen, bundelen, ordenen en ontsluiten 
van het aanbod. Uit onderzoek bleek dat 83% van de geënquêteerde ouders aangaf behoefte te 
hebben aan een cultuurkaart. JCFA is in 2018 met subsidie van de gemeente Amsterdam gestart 
met de ontwikkeling deze digitale cultuurleskaart “KUNSTVOL” waarbij op interactieve wijze op 
een plattegrond van de stad zichtbaar wordt waar de cultuuraanbieders zich bevinden. Zo wordt 
het gemakkelijker om jongeren en cultuuraanbieders aan elkaar te koppelen. Tevens wordt het 
via de cultuurleskaart mogelijk gemaakt dat ouders met een stadspas direct een vergoeding bij 
het JCFA kunnen aanvragen. We hopen bij het begin van het culturele jaar 2019-2020 deze cul-
tuurkaart te kunnen lanceren.

 

‘Moeder heeft geen verblijfstatus. Zij heeft de financiële middelen niet om gitaarles-
sen te bekostigen. Voor het meisje is het heel belangrijk dat ze succeservaringen 

boekt Voor haar zelfvertrouwen is het belangrijk dat zij haar talenten benut.’

Meisje(gitaar)
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Samenwerking 
Cruciaal voor ons is een goed partnerschap met de gemeente Amsterdam, zowel met de centra-
le stad als met de stadsdelen. De relatie met de ambtenaren van Kunst & Cultuur is inspirerend. 
Wij zijn elkaars bondgenoten in de uitvoering van het coalitieakkoord.

Aangezien JCFA niet kan uitbreiden zonder hulp van andere bestaande organisaties, wordt nauw 
samengewerkt met Jeugdsportfonds Amsterdam, Leergeld Amsterdam, Nationaal Fonds Kinder-
hulp en Stichting Samen is niet Alleen (SINA). Maar ook met andere organisaties en aanbieders 
in de stad werkt JCFA nauw samen. Daarmee wordt de lokale infrastructuur rondom aanbod 
voor kinderen uit minimagezinnen versterkt. Voor de derde keer heeft het JCFA deelgenomen 
aan de uitgiftedagen van de kledingbonnen voor stadspaskinderen in de Stopera. Meer dan 9000 
ouders kwamen langs bij onze stand. Een mooie gelegenheid om hen over ons fonds te vertellen.

Voorts zijn we in 2018 gestart met Goed4Elkaar een samenwerking met Stichting Gilat om op 
de tienerafdeling van het AMC twee keer per jaar een chill-out avond te organiseren. Het is een 
hartverwarmende project waar Amsterdamse jongeren hun talent mogen presenteren en tege-
lijkertijd de jonge patiënten een mooie avond bezorgen. Zie voor een leuke impressie van deze 
avond met optreden van Aslan Muziekcentrum en DGAI: youtu.be/QdqPa2v1Am0

Per 1 april 2018 lenen we i.s.m. het Instrumentendepot van het Leerorkest aan jongeren, die 
met ondersteuning van het JCFA muziekles volgen, nu ook een instrument in bruikleen uit. Bij-
na alle instrumenten zijn te leen: viool, gitaar, drums, dwarsfluit, harp, cello, fagot, trompet - 
teveel om op te noemen. Een echte piano kunnen we nog niet aanbieden, maar een keyboard 
wél. We hebben in 2018 al meer dan 75 Instrumenten uitgeleend.  Op de volgende pagina staat 
een  impressie van deze feestelijke uitleenmiddagen.
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ondersteunen

We betalen het lesgeld voor culturele 

activiteiten voor Amsterdamse jongeren 

uit minimagezinnen.

stimuleren

We stimuleren deelname aan culturele 

activiteiten en een betere aansluiting 

tussen vraag en aanbod.

aanjagen

We jagen initiatieven en 

samenwerkingen aan waar 

deze niet vanzelf ontstaan.

adviseren

We vragen aandacht bij culturele instellingen en 

scholen voor goede doorstroming van talent en 

bij de centrale stad en de stadsdelen voor meer 

cultuuraanbod in de wijken.

samenwerken

We werken samen met wijkgerichte 

maatschappelijke initiatieven, 

jongerenwerk en initiatieven die zich 

richten op jongeren.

verbinden

We verbreden samenwerkingen met 

Amsterdamse en landelijke organisaties 

en het bedrijfsleven om onze organisatie 

te versterken.

creëren

We ontwikkelen een online Cultuurkaart, 

zetten een talentenfonds op en starten een 

publiciteitscampagne voor het JCFA.

de rol 

van het 
jcfa

foto: Liza Szatola



Statistieken: wie, wat, waar
vergelijking leeftijden 2015, 2016, 2017 & 2018 

De leeftijdsgrens voor een bijdrage van het JCFA is in 2018 aangepast. De ondergrens is ver-
laagd naar 2 jaar opdat ook jonge kinderen al kunnen meedoen aan voornamelijk kleuterdans 
en de bovengrens is voor jongeren in het speciaal onderwijs verhoogd naar 20 jaar. Net als voor-
afgaande jaren betrof 2/3 van alle aanvragen meisjes. 

In 2018 zijn met name de aanvragen uit Zuidoost, sterk toegenomen t.o.v. 2017. 

De aangevraagde activiteiten zijn divers. Van hiphop tot circus en van klarinet tot toneel.
De meest aangevraagde activiteiten blijven muziek en dans. Bij muziek zijn pianolessen favo-
riet, daarna komen gitaarlessen. Bij dans zijn streetdance en hiphop populair. De rubriek divers 
is gestegen omdat daarbij ook de cursussen zijn opgenomen waarbij de kinderen aan verschil-
lende kunstdisciplines konden deelnemen.
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Grote behoefte aan kunst 
en cultuur 
Waardering voor kunst komt meestal niet vanzelf maar moet worden bijgebracht, zeker bij 
onze doelgroep waarbij deelname aan een culturele activiteit niet de prioriteit heeft en vaak 
ook als te elitair wordt gezien. Het is van vitaal belang dat het JCFA de minimahuishoudens 
weet te bereiken die een beroep kunnen doen op het JCFA. Vaak zijn deze gezinnen echter aan 
het overleven en ontbreekt de stimulans van ouders om kinderen aan de muziek of dansles-
sen te laten deelnemen. 

Indien het nut van het ontwikkelen van kunstzinnige vaardigheden wordt uitgelegd reageren 
ouders wel enthousiast. Bovendien zien we dat wanneer jongeren in aanraking komen met 
cultuur, ze hierdoor gegrepen worden en deze activiteit ook voor langere tijd structureel blij-
ven beoefenen. Er is dus een grote latente behoefte om deel te nemen aan naschoolse cultu-
rele activiteiten! 

Het is derhalve de komende jaren een uitdaging voor het JCFA om samen met scholen, de ge-
meente en culturele instellingen het belang van kunst en cultuur en de positieve effecten er-
van nog beter bij ouders en jongeren over het voetlicht te krijgen zodat meer jongeren de kans 
krijgen mee te doen aan een culturele activiteit.

61% gaat het tweede jaar met een activiteit door en bij het derde, vierde of vijfde jaar zelfs gemiddeld 80%.

Een steeds groter bereik
In 2018 zijn 2862 aanvragen bij het Jongerencultuurfonds Amsterdam ingediend. Een stijging 
ten opzichte van de voorafgaande jaren.

Van deze 2862 aanvragen zijn 2702 (94%) aanvragen toegekend. De andere aanvragen zijn 
doorverwezen of afgewezen. De redenen daarvoor zijn divers: te jonge leeftijd, geen aanvraag 
voor een culturele activiteit, niet in Amsterdam woonachtig, dubbele aanvraag of door ouders 
zelf aangevraagd. Wij hebben steeds geprobeerd deze aanvragers zo goed mogelijk door te ver-
wijzen. Slechts in een enkel geval is de aanvraag afgewezen omdat de opvoeders een te hoog 
inkomen hadden.al

Na toekenning van de aanvragen is een aantal aanvragen alsnog komen te vervallen omdat 
de aangevraagde cursus niet doorging, het kind toch niet gestart is of de factuur, ondanks rap-
pel, niet door ons werd ontvangen zodat het JCFA uiteindelijk voor 2590 jongeren (91%) het les-
geld heeft betaald. In 2018 is in het totaal € 831.116 door ons aan lesgeld betaald. 

In juli 2018 hebben we de 10.000ste aanvraag vanaf de start 
van het JCFA binnen gekregen, een geweldige mijlpaal! 
Op naar de 20.000!
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Bestuur en raad van toezicht
Hanneke van Wees is als directeur/bezoldigd bestuurder in dienst bij de Stichting. Hierbij is het 
Raad van Toezichtbesturingsmodel conform de Governance Code Cultuur toegepast, waarbij het 
bestuurlijk proces in handen is van de directeur/bezoldigd bestuurder en het toezichthoudend pro-
ces in handen is van de Raad van Toezicht. Jaarlijks vindt met de voorzitter van de Raad van Toe-
zicht een functioneringsgesprek plaats. Ter ere van het honderdjarig jubileum van het AMVJ wer-
den in het Parool 63 Amsterdammers die kunst en cultuur toegankelijk maken voor alle kinderen 
en jongeren geportretteerd. Waaronder ook Hanneke. 

Samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2018 gewijzigd: Voorzitter Ricardo Winter (lid Col-
lege van Bestuur ROC van Leiden) en ledenen leden Ferry Houterman en Elaine van Beurden zijn 
afgetreden. Elaine is voor haar tomeloze inzet en verdiensten bij het oprichten en opbouwen van 
het JCFA als erelid benoemd.

Eind 2018 was de samenstelling als volgt:
  
Voorzitter: Marja Ruigrok ( oud raadslid gemeente Amsterdam) 
Lid:  Clayde Menso (directeur Amerpodia) 
Lid:  Roeland van Geuns (lector Armoede Interventies HvA) 

In verband met haar wethouderschap in de gemeente Haarlemmermeer zal Marja Ruigrok in 2019 
aftreden. De Raad van Toezicht komt minimaal tweemaal per jaar met het bestuur bijeen, daar-
naast is regelmatig bilateraal contact.

Het bestuur heeft de jaarrekening 2018 opgemaakt, waarvoor RSM Accountants een accountants-
verklaring heeft afgegeven. De Raad van Toezicht heeft deze jaarrekening goedgekeurd.

Donateurs bedankt!
Het JCFA verkrijgt momenteel naast subsidie van de gemeente Amsterdam ook inkomsten van 
fondsen en particulieren. De gemeente Amsterdam heeft in het kader van het Aanvalsplan Ar-
moede voor de komende jaren structureel subsidie toegezegd. Het JCFA streeft naar een gezon-
de verdeling tussen private en publieke inkomsten en wij vinden het dan ook belangrijk dat we 
fondsen werven bij het bedrijfsleven, fondsen en particulieren.

In 2018 heeft het JCFA subsidie/sponsorgelden/donaties ontvangen van o.a. :

Subsidie Gemeente Amsterdam
Stichting Het R.C. Maagdenhuis
C.J. Vaillant fonds
FIN
Van Dam Van Os Stichting 
Erven AMG Schmidt 
Stichting Kinderfonds van Dusseldorp
Rabo Amsterdam Fonds
W.J.O de Vries Fonds
Stichting De Vondelbrug 
Willem Meindert de Hoop Stichting
Fonds Wiggers van Kerchem
Giften en donaties van particulieren

Voorts hebben wij nog vele donaties in natura gekregen, bv. Ecorys heeft ons geholpen met de enque-
te onder intermediairs, ouders en jongeren. kleurrijke polsbandjes met ons logo erop, geschonken door 
Dutchband en vanaf het eerste uur ondersteunt grafisch ontwerpbureau Buro RuSt ons. Wij zijn onze 
donateurs zeer erkentelijk. Donateurs maken het mogelijk dat alle Amsterdamse 
jongeren aan de culturele activiteiten kunnen deelnemen. Zo simpel is het!

‘Omdat mijn zoon volgende maand 18 wordt dit is tegelijkertijd onze af-
scheid van jullie stichting. Daarom wilde ik jullie hierbij ook bedanken voor 
de jaren van heel veel muziek plezier dat mijn zoon dankzij jullie stichting 
kon hebben en ik wilde jullie ook graag laten weten dat jullie het verschil 

maken in levens en ziels van kinderen/jongeren. 

Onder andere ook dankzij muziek (muzieklessen), groeide mijn zoon op in een 
goede, fijne, geestige, zelfverzekerde jonge man met een open geest en een bre-
de muziek smaak en kennis, die met volle teugen geniet van muziek spelen en 

naar muziek luisteren. Het is een geschenk voor de rest van het leven! 
Hartelijk bedankt.” 

Moeder van een bijna 18-jarige zoon
die wij vanaf 2011 hebben ondersteund 
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Vooruitblik 2019
Het JCFA heeft een meerjarenbeleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan bevat de strategische visie en ambi-
ties van het JCFA voor de periode 2018-2022. In 2019 wil het JCFA tenminste 3.000 tot 3.750 kinderen 
de kans geven om aan een culturele activiteit deel te nemen. Het JCFA heeft de ambitie om in de komen-
de jaren te groeien naar een ondersteuning van 6.000 Amsterdamse kinderen in 2022.  
Om dit ambitieuze hoofddoel te bereiken, is een aantal doelstellingen vastgesteld die deze ambitie on-
dersteunen:       

• Verkrijgen van een grotere naamsbekendheid van ons 

fonds

•  Optimaliseren van de bedrijfsprocessen met betrekking 

tot de aanvragen

•  Introduceren van een nieuwe website die beter toegan-

kelijk is voor ouders, jongeren, intermediairs, cul-

tuuraanbieders en donateurs

•  Het lanceren van de digitale cultuurkaart “KUN-

STVOL”, 

•  Realiseren van een bredere financiële basis. Om meer 

kinderen te laten deelnemen aan culturele activiteiten 

hebben we uitbreiding van financiële middelen nodig. 

Het JCFA zal ook voor 2019 focussen op fondsenwerv-

ing. De stichting heeft de ambitie om de directe kosten 

zo laag mogelijk te houden.

Hanneke van Wees
Directeur Elvira D’agrella en Hanneke van Wees

Motivaties
Bij elke aanvraag vragen wij een korte motivatie. Hierbij een korte impressie:

Meisje (dans)

‘De lessen gaan super goed en leer er veel uit.

Zeer bedankt voor deze kans, ik waardeer het heel erg.’

Jongen (drummen)

‘H. is een jongetje van 12 jaar dat dol is op drummen. Hij woont in een flatgebouw bij zijn 

opa en oma in een buurt waar hij liever niet alleen naar buiten mag gaan. Hij geeft al ge-

durende een tijd aan dat hij heel graag zou willen drummen. Dit zou voor zijn culturele 

ontwikkeling geweldig goed zijn.’ 

meisje (popband )

‘Mari heeft al eerder lessen muziek gevolgd en is een getalenteerd meisje dat graag zingt 

en piano speelt. Het is goed voor haar ontwikkeling om samen met andere kinderen in een 

band te gaan spelen want zij is nogal verlegen en door muziek “kruipt zij uit haar schulp.’

jongen (drummen)

‘Als leraar ben ik blij met hem. Hij is zeer muzikaal en heeft zonder twijfel talent voor drums, hoe 

jong hij ook is. Tijdens één van zijn lessen, heeft hij een reis naar zijn oma in Suriname verklankt 

op drums!! Fantastisch, en coördinatief een huzarenstukje van deze 6-jarige. Heel fijn dat het 

Jongerencultuurfonds bestaat en hem de mogelijkheid biedt om zijn gave te ontwikkelen.’

meisje (dansen)

‘Financieel zijn de lessen voor mij niet haalbaar. Mijn dochter danst het liefst hele tijd. 

Na de proefles praat ze er tegen iedereen over.’

Jongen (muziekles)

‘Na een zware dag op school draait hij lekkere muziek om even te ontladen en het is juist ook 

goed voor zijn ontwikkeling. Om goed samen muziek te kunnen maken, moet je rekening met 

elkaar houden, letterlijk en figuurlijk goed op elkaar ingespeeld zijn en samen werken. Dit 

zijn de woorden van de jongen’

meisje (circus)

‘Zoe wil graag een clown worden, zegt ze. Heeft veel plezier aan de circuslessen.’ 

jongen (theater)

Hij heeft talent en heeft heel goed gepresteerd in musical in groep 7. Hij wil nu theaterles.
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‘Woont bij haar tante ,de moeder zit in deten-

tie. Zij kan haar emoties uiten door dansen. Ze 

is geen grote prater, ze houdt alles binnen. Ze 

heeft een beladen geschiedenis voor een kind 

van 13 jaar oud. Met dansen kan zij zich uiten, 

haar boosheid komt eruit. Ze krijgt rust in haar 

hoofd. Van dansen wordt zij vrolijk en blij.’

meisje (dansen) 
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