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1. Inleiding 
 
Stichting Paul is een Roosendaals initiatief die zich ten doel heeft gesteld om alle kinderen in de 
gemeente Roosendaal te kunnen laten sporten. 
Er is gebleken, dat in steeds meer gezinnen de ouders de contributie van de sportvereniging niet meer 
kunnen betalen en/of zij kunnen de kosten voor de aanschaf van sportkleding en sportmateriaal niet 
langer dragen. 
 

2. Doel en start van de stichting   
 
Stichting Paul is in september 2013 opgericht en heeft zich tot doel gesteld alle kinderen tot 18 jaar in 
Roosendaal in de gelegenheid te stellen te gaan sporten.  
Door diverse oorzaken zijn ouders of begeleiders van vele kinderen door de (stille) armoede vaak niet in 
staat de kosten van sportactiviteiten te betalen. 
 
De voornaamste taken vanaf de start zijn: 

• Werving van fondsen; 

• Werken aan de naamsbekendheid om de drempel voor ouders laag te maken om aanvragen in 
te dienen; 

• Opzetten en inrichten van een goed en efficiënt lopende back officebureau voor een snelle en 
efficiënte afhandeling van ingediende aanvragen voor financiële steun; 

• Werven van potentiële deelnemers via een netwerk van sportclubs, intermediairs en door 
overdracht van deelnemers aan en van Stichting Leergeld Roosendaal; 

• Samenwerking vormgeven met andere jeugdfondsen in Roosendaal zoals Stichting leergeld 
Roosendaal en Jeugd Cultuur Fonds. 

 

3. Bestuur Stichting Paul  
 
Het bestuur van Stichting Paul was eind 2020 als volgt samengesteld: 

• M.J.C.W Arnold, voorzitter; 

• A.E.J. Bogaerts-Mies, secretaris; 

• Ch.H. Klaverdijk, penningmeester; 

• H.J.W. Doornbusch, lid; 

• J.W.F. Jongeneelen, lid 
 
Het bestuur is in 2020 en in 2021 20 keer in vergadering bijeen geweest, waarvan door Corona 13 keer 
online via Teams. Tevens zijn er 4 vrijwilligersbijeenkomsten geweest waarin alle medewerkers zijn 
bijgepraat over de actuele ontwikkelingen en er afstemming heeft plaatsgevonden rond de te volgen 
procedures.  
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In het kader van WBTR is het bestuur bezig met het aanpassen van de statuten, en afspraken en 
procedures ter implementatie aan het uitwerken in de diverse gremia van de stichting. In 2022 hopen 
we dit proces afgerond te hebben.  
 

4. Aanvragen voor sporten  
 
Het aantal aanvragen/ goedkeuringen voor sporten was in 2020 en 2021 door de corona lager dan in 
2019. In 2020 hebben er 390 kinderen en 2021 365 kinderen een aanvraag ingeleverd en zijn de 
meeste daarvan kunnen gaan sporten of kregen zwemlessen. Door de Corona zijn duidelijk minder 
aanvragen binnen gekomen. Zowel gedurende 1ste  als ook de daarop volgende Lockdownperiodes was 
er sprake van geheel of gedeeltelijke sluiting van de sportaccommodaties. Door de lockdowns zijn met 
name bij de zwemlessen wachtlijsten ontstaan waardoor veel kinderen maanden later pas konden 
starten dan voorheen.   
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5. Samenwerking met andere organisaties  
 
Evenals in voorgaande jaren is de samenwerking met Stichting Leergeld 
Roosendaal en het Jeugdcultuurfonds bijzonder goed geweest. Er is 
periodiek overleg geweest en een werkgroep vanuit Stichting Leergeld en 
Stichting Paul heeft samen met een afstudeerder van de Associate Degrees 
Academy uit Roosendaal een plan gemaakt om de bereikbaarheid en 
naamsbekendheid van de activiteiten van beide stichtingen te vergroten. 
Dezelfde werkgroep is nu bezig de adviezen om te zetten naar concrete 
acties. 

 
Ook heeft regelmatig gezamenlijk overleg met de gemeente plaatsgevonden.  
 
Met Stichting Leergeld Roosendaal worden over en weer aanvraagformulieren getoetst. Voor het 
Jeugdcultuurfonds zijn wij een intermediair en verzorgen voor hen de aanvragen voor kinderen die 
willen dansen of muziek maken. In 2020 heeft stichting Paul 37 aanvragen verzorgd voor het 
Jeugdcultuurfonds In 2021 waren dit in totaal 20 aanvragen. 
Daarnaast is Stichting Paul intermediair voor het volwassenenfonds 
Sport & Cultuur. Dit fonds vergoedt het sporten voor volwassenen 
vanaf 18 jaar die leven rond het bestaansminimum .Stichting Paul 
heeft zo diverse 18-plus kinderen en jong volwassenen doorverwezen 
naar dit fonds waardoor ze nadat ze te oud zijn geworden voor 
Stichting Paul toch door konden sporten.  
 
 

Samenwerking met Kinderhulp 
Daarnaast heeft Stichting Paul een intensieve samenwerking met het 
nationaal fonds Kinderhulp. Samen met deze landelijke stichting zijn 
al jaren aanvragen voor individuele kinderen opgepakt die niet pasten 
in de eigen doelstellingen of tarieven. Aanvragen bv. voor specifieke 
kleding en programma van talent kinderen in de sport. Zo ook in 
2021. Ook hebben we nu al een 4-tal jaren een samenwerking met 
Kinderhulp voor de actie 
Pepernoot. We doen dit in 

Roosendaal samen met stichting Leergeld. Deze actie wordt jaarlijks 
georganiseerd door een gezamenlijke werkgroep van de genoemde 
stichtingen. Een groot deel van de Pepernoot cadeaubonnen 
verkrijgen wij van Kinderhulp. Met de actie Pepernoot kunnen we de 
ouders/ verzorgers van meer dan duizend kinderen tot 13 jaar een 
cadeaubon van € 25 aanbieden. Hiermee kunnen ze dan ook een 
mooi cadeau kopen in de decembermaand.  
 
Fijn ook dat we een beroep op diverse vrijwilligers mochten doen om 
de Zomerpretrugzakken van het nationaal fonds Kinderhulp mee te 
helpen rondbrengen. Hiermee hebben we gezinnen uit onze doelgroep hopelijk samen met hun 
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kinderen een leuke en mooie vakantie mogen laten beleven. Er waren voor onze gezinnen 150 
rugzakken beschikbaar met daarin o.a. snoep, leesboekjes, spelletjes, een leren voetbal (met pomp) 
maar ook bioscoopbonnen, een gezinsdagje reizen met de NS en een gratis bezoek met het hele gezin 
aan een attractiepark. 100 rugzakken waren voor gezinnen met kinderen onder de 12 jaar en 50 
rugzakken met een iets andere inhoud voor gezinnen met tieners tussen 12 en 18 jaar.  
 

Diverse andere acties 

Verder waren er in 2020 en 2021 diverse andere acties samen met bv. Alliance 
herfstactie in de herfstvakantie en RBC Maatschappelijk maar ook met de 
Summerfun met SSNB. Voor alle gezinnen uit onze doelgroep is een 
tienrittenkaart voor de Kade-speeltuin beschikbaar gesteld in de zomervakantie 
2021. Met de Wielerexperience zijn gratis Pumptrack trainingen aangeboden 
aan kinderen tot 14 jaar.  

Met ’t Fort, een initiatief in de wijk Langdonk om 
kansarme kinderen uit die wijk van de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen 
naschoolse activiteiten gratis aan te bieden, is een verbinding aangegaan. Om 
deze kinderen ook kennis te laten maken met diverse sporten heeft Stichting Paul 
een budget beschikbaar gesteld om 5 sportclinics per jaar te organiseren. 
 

Met de Kledingbank van de kringloper wordt sinds 2021 samengewerkt. Voor de kinderen van Stichting 
Paul is op de locatie van de kringloop Kledingbank een aparte 
sportafdeling voor kinderen ingericht. Hier mogen per half jaar de 
ouders van de Stichting Paul kinderen 8 sportkledingstukken of 
sportschoenen uitzoeken voor alle kinderen van hun gezin. 
Daarnaast worden de gezinnen bij hun eerste bezoek aan de sport 
Kledingbank ook automatisch ingeschreven voor het overige 
gedeelte van de Kledingbank. De gezinnen kunnen dan ook hiervan 
gebruik maken. 

6. Administratie en intermediairs/vrijwilligers  
 
De reguliere werkzaamheden van de vrijwilligers bestaan uit het registreren, beoordelen en verder 
afhandelen van aanvragen, het periodiek onderhouden van contacten met de diverse sportorganisaties, 
de deelname aan bijeenkomsten met de gemeente en andere organisaties op het gebied van armoede 
en het organiseren en deelnemen aan promotie activiteiten en evenementen. 
 
Door de groei van het aantal aanvragen heeft Stichting Paul er voor gekozen om na de ingediende 
aanvraag voor een vergoeding van de contributie niet meer standaard een huisbezoek af te leggen. Nu 
nog worden ouders/begeleiders via een e-mail verzocht om de inkomens- en bankgegevens naar 
Stichting Paul toe te sturen. Dit gebeurt niet als ze al bekend zijn bij stichting Leergeld, of een 
uitkeringsgoedkeuring hebben. Hierdoor is het afhandelingsproces van de aanvraag voor sporten 
versneld en hoeft niet langer in alle gevallen een intermediair ingezet te worden. Cliënten, al bekend bij 
stichting Leergeld, worden niet opnieuw naar al deze gegevens gevraagd, maar aan hen wordt 
automatisch goedkeuring verleend. 
 
Onze intermediairs/vrijwilligers bezoeken nu vooral op ouders/begeleiders die moeite hebben met de 
digitale aanvraag voor ondersteuning bij Stichting Paul, of ontvangen hen in het Cultuurhuis. 
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Daarnaast zijn de intermediairs/vrijwilligers ook beschikbaar voor andere activiteiten zoals werving van 
fondsen, promotie, hulp bij (voor Stichting Paul) sponsorlopen als Halve Marathon van Roosendaal, de 
Quikrun en de Vijfhuizenbergloop en verdere PR-activiteiten. 

   
De secretariaatswerkzaamheden van Stichting Paul werden in 2020 en 2021 uitgevoerd door twee 
vrijwilligers. Vanaf 1 september 2019 is het secretariaat gevestigd in het Cultuurhuis aan de Bovendonk 
in Roosendaal. Er is hier een eigen volledig ingerichte kantoorruimte ter beschikking. Stichting Paul 
beschikt over ruim 20 vrijwilligers die zonder enige aanspraak op vergoedingen de werkzaamheden 
voor de stichting uitvoeren.  
 

7. Beschrijving van activiteiten inclusief de omgang met 
thema’s als schaamte en taboe inzake armoede  
 

Hiervoor is Stichting Paul naar buiten getreden op openbare gelegenheden en tijdens activiteiten in de 
stad waar veel sporters en publiek worden bereikt. Tevens ook door in het openbaar, al dan niet op 
uitnodiging, te spreken in bijeenkomsten met als onderwerp het thema Armoede of tijdens evenementen 
waar de doelgroep aanwezig is.  
Stichting Paul neemt actief deel aan het NAR-overleg (toen dit nog actief was) en aan overleggen met 
directeuren van basisscholen. Daarnaast hebben we deelgenomen aan diverse themabijeenkomsten 
van de gemeente Roosendaal inzake Bestaanszekerheid/ Armoede.  
Vanwege de coronamaatregelen zijn er in het jaar 2020 nauwelijks evenementen of activiteiten geweest 
waarbij Stichting Paul actief betrokken was. In 2021 is deelgenomen als vrijwilligers aan de Quikrun, 
een sponsorloop ten behoeve van Stichting Paul. De beperkte activiteiten/acties waren of online of 
zonder directe aanwezigheid van Stichting Paul.  
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8. Overzicht belangrijkste sponsoren en activiteiten in 2020 en 
2021 
 
Stichting ING NL Fonds 

- Rabobank Club Support 
- Donatie Afdeling Groen Links Roosendaal 
- Oudervereniging De Vondel 
- Lege flessenactie Jumbo Beethovenlaan 
- Donatie Schipper Accountants 
- Donatie Zusters Francicanessen van Mariadal 
- Halve Marathon Roosendaal 
- Penders Voetbalacademie 
- TV Borchwerf 
- Quikrun 
- Peterson Control Union Group B.V.; 
- Caritasinstelling Onze Lieve Vrouw; 
- Move On (oliebollenactie) 
- RBC Maatschappelijk 

 
Verder heeft Stichting Paul financiële ondersteuning gegeven aan de Summerfun actie van Sportservice 
Noord-Brabant (SSNB) en de Stichting Wielerexperience Roosendaal, ‘t Fort Langdonk en 
trainingsprogramma’s “mattie” boxen van Aleco. 
 
De indruk bestaat dat nog niet alle hiervoor in aanmerking komende bevolkingsgroepen de stap durven 
te zetten om een aanvraag voor vergoeding in te dienen bij Stichting Paul. Ook zijn zelfstandigen/ZZP-
ers ondervertegenwoordigd in de stroom van ontvangen aanvragen. Het verdient daarom aanbeveling 
dat professionele hulp- en zorgverleners regelmatig worden geïnformeerd over de bestaande 
mogelijkheden voor het verkrijgen van vergoedingen. Deze professionals kennen vaak de gezinssituatie 
en zijn hierdoor vaak beter in staat gezinnen te adviseren en mee te helpen om de drempel van 
schroom en schaamte te overwinnen. Het informeren en ondersteunen van deze professionals is een 
taak voor alle in Roosendaal bij het onderwerp armoede betrokken instellingen en organisaties. 
 

9. Bereik doelgroep, de keuzevrijheid en de activiteiten om 
dit bereik te vergroten  
 
De samenwerkende partners (Stichting Leergeld, Jeugdcultuurfonds en Stichting Paul) hebben een 
gezamenlijke folder die door alle partijen wordt verspreid op alle plaatsen waar de doelgroep er kennis 
mee kan maken. Dat zijn bijvoorbeeld scholen, artsenposten, sportclubs, voedselbank, grootschalige 
publieksevenementen als Roosendaals Treffen, Halve Marathon, Quikrun enz.  
Voor de keuze van de ouders om kinderen te laten sporten heeft Stichting Paul samenwerking 
gevonden met bijna alle sportverenigingen in de gemeente Roosendaal. Welke sport kinderen willen en 
waar ze dat willen doen is geheel de vrije keuze van ouders of verzorgers. 
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In het kader van het bereik zijn de volgende afspraken gemaakt over een eventuele eigen bijdrage van 
deelnemers:  

• Van de ouders of verzorgers vraagt Stichting Paul geen eigen bijdrage.  

• Bij de zwembaden de Stok, Kroevenbad en Move on heeft Stichting Paul een gereduceerd 
tarief bedongen om zo alle bijkomende kosten voor ouders weg te nemen.  

• Met de overige sportclubs wordt indien mogelijk een korting op de contributie bedongen, vooral 
als deze hoger ligt dan de maximale vergoeding (€ 250,-) per kind per jaar.  

• De contributiekosten worden door Stichting Paul rechtstreeks aan de betreffende 
sportclubs/zwembaden betaald.  

• Sportkleding wordt beschikbaar gesteld als dit een drempel tot deelname kan vormen.  

• Vergoeding van sportkleding is mogelijk tot de maximale vergoeding per kind per jaar is bereikt.  
 

Twee vrijwilligers van Stichting Paul bezoeken hiervoor met een regelmaat van 2-keer per jaar alle 
aangesloten sportorganisaties en zwembaden. 
 
Met enige regelmaat ontvangt Stichting Paul ook een aanvraag voor vergoeding van een aangepaste 
sportactiviteit. De aanvraag heeft dan betrekking op een kind met een 
geestelijke of lichamelijke beperking. De aanpassing bestaat dan 
bijvoorbeeld uit een individuele begeleiding of sporten in een kleine 
speciale groep. De contributiekosten zijn hierdoor vaak hoger dan normaal. Deze kosten worden 
vergoed onder het voorbehoud dat ook voldaan wordt aan de overige toetsingscriteria. Voor 
ondersteuning en advisering over aangepast sporten kan Stichting Paul een beroep doen op de 
deskundige aangepast sporten van het SSNB. 

10. De werkwijze en laagdrempeligheid van de voorziening  
 
Door een eenvoudige aanvraagmethode op de website te plaatsen kunnen ouders en verzorgers 
laagdrempelig voor hun kinderen hun aanvraag voor sport aanleveren. 

• Binnen 4 à 5 weken proberen we deze te beoordelen en zaken af te ronden richting ouders of 
verzorgers en met de sportclub of zwembaden naar keus.  

• In ruim 75% van de gevallen is dit gelukt. Vooral rond de zomervakantie en aan begin van de 
competities lukt ons dit niet altijd vanwege piekbelasting.  

• Indien ouders niet correct zaken digitaal hebben aangeleverd, proberen we via de mail zaken 
alsnog compleet te krijgen. Dit zorgt in 95% van de gevallen voor de juiste input.  

• Blijkt dat hierop niet wordt gereageerd, proberen we via persoonlijk contact alsnog de aanvraag 
te completeren.   

• In alle gevallen dat ouders of verzorgers reeds door Stichting Leergeld zijn getoetst en 
goedgekeurd, vindt vanuit Stichting Paul geen nieuwe toetsing plaats.  

 

11. Deskundigheid vrijwilligers Stichting Paul  
 
Stichting Paul is een geheel uit vrijwilligers bestaande organisatie. Met een vast team van enkele 
tientallen vrijwilligers lopen de procedures en de uitvoering van de afspraken soepel en weet ieder zijn 
taak. De vrijwilligers zijn hoog of middelbaar geschoold. De taken zijn zo verdeeld dat de deskundigheid 
die aanwezig is zo optimaal mogelijk wordt ingezet.  
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In 2020 en 2021 zijn vier bijeenkomsten georganiseerd met alle vrijwilligers om zaken en beleid binnen 
de stichting door te nemen. In het jaar 2019 is reeds overgegaan op een nieuw databasesysteem. 
Hierbij zijn alle medewerkers enkele keren getraind op de nieuwe software waarbinnen alle procedures 
worden doorlopen, van aanmelding tot goedkeuring en registratie. 
In samenspraak met Stichting Leergeld wordt voor ouders die zich aanmelden en niet bekend zijn bij 
Leergeld, gezocht naar nieuwe intermediairs om een nieuwe start te maken met bezoeken bij die 
ouders. Zij zullen samen met de vrijwilligers van Leergeld worden opgeleid.  
 

12. Vernieuwing website en interne informatievoorziening 
 

Na verloop van de eerste 7 jaar van Stichting Paul heeft de eerste website als belangrijkste informatie 
bron voor de stichting naar buiten gefunctioneerd. In de nieuwe site zijn enkele nieuwe functies 

opgenomen. Zo is er een donatie 
knop zodat mensen ons eenvoudig 
kunnen steunen als ze dat willen.  
 
Ook is het aanmeldformulier 
vernieuwd en opgenomen als 
onderdeel van de nieuwe website 
www.stichtingpaul.nl. Gestreefd is 
naar heldere, aantrekkelijke en 
overzichtelijke website met een voor 

eenieder gemakkelijk te begrijpen taalgebruik.  
 
Door maandelijks een rapportage vanuit het secretariaat aan het bestuur aan te bieden, inclusief 
diverse casuïstiek van geen doorsnee aanvragen houdt het bestuur een vinger aan de pols van zowel 
de voortgang in aantallen als de zorgvuldige afhandeling van moeilijker te beoordelen gevallen. Verder 
wordt zo’n 5 keer per jaar een nieuwsbrief naar alle vrijwilligers gemaild met onder meer nieuws over de 
voortgang van de activiteiten.  
 

13. Financie n 

 
Van de gemeente Roosendaal hebben Stichting Leergeld en Stichting Paul een gezamenlijke subsidie 
ontvangen van € 240.000,- per jaar ontvangen. Het aandeel van Stichting Paul hierin bedraagt voor het 
jaar 2020 en 2021 steeds 50%.  
 
De concept jaarrekening van 2021 is gereed. Deze ligt ter controle bij de Accountant en zullen apart aan 
de gemeente worden aangeboden bij de verantwoording van de subsidie 2020 en 2021.  
 
Vanuit de private sector zijn donaties uit eenmalige acties (Stichting ING NL Fonds, Rabobank Support, 
kerstdonatie Schipper Accountants, Oudervereniging de Vondel, RBC Maatschappelijk, TV Borchwerf, 
Halve Marathon Roosendaal, Quikrun, Move On, Caritasinstelling Onze Lieve Vrouw) en kleine giften 
van particulieren ontvangen. In totaal bedroegen de donaties en giften in 2020 € 11.407,-. En in 2021 
voor € 7.548 
 
De kosten voor de organisatie van Stichting Paul zijn in 2020 ten opzichte van 2019 gedaald. 

http://www.stichtingpaul.nl/
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De daling heeft te maken met minder aanvragen/toekenningen van uitgaven voor sporten alsmede 
eenmalige kosten in het jaar 2019 voor een ander databasesysteem en verhuiskosten van de 
kantoorruimte naar het “Cultuurhuis” aan de Bovendonk 111 te Roosendaal. 
 
In het kader van kostenbeheersing zijn voor het project zwemmen voor kinderen mooie prijsafspraken 
met de drie aanbieders (Move On, Kroevenbad en Sportfondsenbad de Stok) voor zwemmen gemaakt.  
Daarnaast is met Mervo Sport in Roosendaal een kortingsregeling afgesproken voor kinderen die via 
Stichting Paul gaan sporten en hiervoor nog een uitrusting of accessoires nodig hebben. Tevens 
worden regelmatig sportkleding en sportschoeisel bij Bristol en Scapino aangeschaft. Vanaf september 
2021 kunnen -na opening van de Kringloop Kledingbank- ouders via stichting Paul ook sportkleding en 
accessoires uitzoeken in de daarvoor speciaal ingerichte sportafdeling.  
 
Dankzij de gemeentelijke subsidie en de bijdragen uit de private sector hebben wij het beleid in 2020 
kunnen uitvoeren en weer 390 kinderen kunnen laten sporten. En in 2021 komen we aan 324 kinderen. 
Dit is mede het gevolg van de grote wachtlijsten bij de zwembaden.  
 

       
 

     
 

14. Financie le gevolgen t.g.v.  Corona 2020 en 2021 

 
In februari /maart 2020 heeft de coronapandemie ook Nederland bereikt. 
Door de coronapandemie en de vanuit de overheid opgelegde coronamaatregelen zijn zowel de 
sportactiviteiten alsmede de zwemlessen in 2020 en 2021 grotendeels stil komen te liggen. Zowel 
sportverenigingen als zwembaden mochten geen competitie /zwemlessen organiseren waardoor veel 
kinderen niet of nauwelijks aan gezamenlijk sporten of zwemmen toekwamen. 
 
Vanwege de coronamaatregelen heeft het bestuur van Stichting Paul voor het jaar 2020 besloten om de 
reeds betaalde contributies en zwemlessen voor kinderen bij de sportverenigingen en zwembaden niet 
terug te vorderen. Omdat dit beleid ook direct de verkregen subsidie van de gemeente Roosendaal 
betreft, is dit vooraf ook met de gemeente Roosendaal afgestemd en goedgekeurd. 
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Omdat in het jaar 2020 de sportactiviteiten en zwemlessen door de coronamaatregelen gestopt waren, 
is de van de gemeente Roosendaal verkregen subsidie ad € 120.000,- “slechts” € 95.718,- in het jaar 
2020 besteed aan sporten en zwemmen voor kinderen tot 18 jaar. Het overschot uit de jaren 2020 en 2021 

van in totaal € 24.721,- is in de jaarrekening 2020 gereserveerd voor projecten van sporten en zwemmen.  
 
Overschotten na 2021, ook na verevening met eventuele tekorten bij stichting Leergeld, zou Stichting 
Paul graag inzetten in de komende subsidieperiode. Immers daar geldt geen indexering van de 
bedragen terwijl met name de zwembaden na de Corona opstart allen uitgaan van verhoogde tarieven. 
Wij denken dat dit ook zal gaan gelden voor diverse sportkosten bij andere sportverenigingen.  
 
 
Roosendaal, april 2022 
Het bestuur van Stichting Paul 
 


