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Yvonne van Gennip Talent Fonds 
Het Yvonne van Gennip Talent Fonds (YVGTF) stelt als doel dat talenten niet om financiële redenen 
af mogen haken. Met financiële voorzieningen en een crowdfundingplatform (Talentboek) heeft het 
fonds inmiddels meer dan 1.400 talenten geholpen die tezamen bijna twee miljoen euro uit de markt 
hebben gehaald. Daarmee heeft het fonds in de sport haar bestaansrecht aangetoond. Vanaf 1 
september 2021 zet het fonds zich niet alleen in voor talenten binnen de sport, maar ook voor kunst- 
en cultuurtalenten. Hiermee fungeert het fonds als dé ontmoetingsplaats voor sporttalenten, kunst- en 
cultuurtalenten, fondsen, sponsoren en andere donateurs.  
 
Kunst en cultuur speelt een belangrijke rol in de samenleving. Ze zijn van intrinsieke waarde en 
dragen bij aan de economie, maatschappelijke verbanden, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. 
Het YVGTF helpt talenten die stranden in hun ontwikkeling als gevolg van financiële tekorten. Het 
fonds werft gelden en faciliteert ze met een crowdfundingplatform.  
 

‘’ 
 

Als jong schaatstalent was ik in de gelukkige omstandigheid dat ik me geen 
zorgen hoefde te maken over de financiering van mijn topsportcarrière. 
Daardoor kon ik me zorgeloos richten op mijn trainingen en steeds beter 
worden. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mijn drive is om het 
voor ieder kind met talent mogelijk te maken om zich optimaal te ontwikkelen, 
ongeacht de financiële situatie.” - Yvonne van Gennip - 

 

Talentboek 
Talentboek is een crowdfundplatform voor sport- en cultuurtalenten in Nederland. Op 
www.talentboek.nl kunnen de talenten zich professioneel presenteren en zo in contact komen met 
donateurs die willen bijdragen aan hun ontwikkeling. Voor kunst en cultuur is deze pagina, onder 
anderen, bedoeld voor beloftevolle talenten die een (voor)opleiding aan een kunstvakopleiding (willen 
gaan) volgen en daarbij nog drempels ervaren.  

 
Met Talentboek creëert het YVGTF zelfredzaamheid onder de 
talenten. Ze maken een plan waarin hun financiële behoeften 
inzichtelijk worden en moeten nadenken over tegenprestaties 
voor hun sponsors en donateurs. Zo starten ze met 
ondernemen, leren ze zichzelf te vermarkten en bouwen ze 
een eerste fanbase op. Om talenten hiermee op gang te 
helpen organiseert het YVGTF workshops over geld, 
crowdfunding en sponsoring.    
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