
GELDZORGEN 
DOOR CORONA
Door de economische gevolgen 
van corona raken veel mensen 
hun baan of onderneming kwijt 
of hebben als zzp-er minder of 
geen opdrachten. Dan gaan 
ze bezuinigen bijvoorbeeld 
op de sport- of dansclub van 
hun kinderen. Wees je ervan 
bewust dat de reden van 
opzegging van lidmaatschap 
mogelijk komt door financiële 
zorgen.

GEEN 
LIDMAATSCHAP 
VAN EEN CLUB
Zie je een kind of jongere dat 
veel plezier heeft in dansen, 
turnen of voetballen? Vraag 
eens of het bij een club zit. Of 
dat zou willen? Als dat niet zo 
is, probeer dan uit te vinden 
waarom. En bedenk dat ‘dat 
wil ik niet’ ook weleens kan 
betekenen ‘dat kan ik niet’.

WEINIG 
VRIENDJES?
Elk kind heeft vrienden nodig. 
Om thuis of buiten mee te 
spelen of om samen naar een 
voetbalclub te gaan. Maar uit 
schaamte kan het soms lastig 
zijn om een vriendje mee naar 
huis te nemen. Een kind uit een 
armer gezin heeft soms weinig 
vriendjes, voelt zich eenzaam 
of wordt zelfs gepest.

GEEN UITJES, 
VAKANTIE?
Het kind vertelt nooit verhalen 
over een vakantie of leuke 
uitstapjes in het weekend zoals 
een bioscoopbezoek. Of verzint 
juist verhalen hierover. Dit kan 
erop duiden dat er thuis geen 
geld is voor deze uitjes.
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GEEN BETAALDE 
ACTIVITEITEN
Is er een activiteit of uitje dat 
geld kost? Kijk dan goed wie er 
wel zijn, maar vooral ook naar de 
kinderen die er niet zijn. De kans 
bestaat dat een kind net ‘ziek’ en 
afwezig is. Of misschien heeft 
het kind geen fiets waardoor hij 
of zij niet mee kan gaan. Of geen 
zwemdiploma omdat de ouders 
de lessen niet kunnen betalen.

UITERLIJKE 
KENMERKEN
Het kind draagt kleding die is 
versleten, kapot of te klein is of 
niet past bij het seizoen zoals 
een zomerjas in de winter. Ook 
slechte persoonlijke verzorging 
zoals onfrisse lichaamsgeur of 
een slecht gebit kan duiden op 
financiële zorgen in het gezin. 
Het kind heeft een kapotte fiets 
die niet gerepareerd wordt.

AFHAAK 
GEDRAG
Merk je dat een kind zijn of haar 
afspraken niet nakomt of vaak 
te laat is? Dat kan een signaal 
zijn, want een kind uit een gezin 
met geldzorgen mist vaak de 
ondersteuning van ouders/
verzorgers.

Meer informatie? 
Kijk op 

SCAN

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 sport- of 
cultuurclub voor 
hun kinderen vaak 
niet betalen. Deze 
scan helpt je de 
mogelijke signalen 
voor geldproblemen 
te herkennen.

MAG IK
MEEDOEN?
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jeugdfondssportencultuur.nl/intermediairs

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-intermediairs/

