Jeugdsportfonds
Wat doet het Jeugdsportfonds?
Wij zorgen ervoor dat kinderen uit gezinnen die rond moeten komen van te weinig geld lid kunnen
worden van een sportvereniging. Wij betalen de contributie en vergoeden de sportspullen tot een
maximum van € 225 per jaar.
Wie komen in aanmerking?
Kinderen jonger dan 18 jaar, uit gezinnen die leven van een
uitkering. Formeel is de omschrijving: een inkomen van
maximaal 105% van het bestaansminimum. Alle kinderen uit
het gezin komen in aanmerking.
Het is geen recht!
Wij zijn een particuliere organisatie en geen
overheidsinstantie. Een uitkering van het Jeugdsportfonds is
daarom geen recht. Voor ondersteuning moet voldaan
worden aan de criteria van het Jeugdsportfonds bij u in de
omgeving.
Op veel plaatsen in Nederland zijn lokale Jeugdsportfondsen
actief. Die zetten zich in om kinderen in hun omgeving aan
het sporten te krijgen. Omdat de omstandigheden
verschillen hebben lokale Jeugdsportfondsen aanvullende
criteria voor toekenning.
Hoe werkt het?
U kunt zelf geen aanvraag indienen. Meldt u zich daarom bij een intermediair en verzoek deze om een
aanvraag in te dienen bij het Jeugdsportfonds. Is de intermediair nog niet bekend met het
jeugdsportfonds, laat deze zich dan aanmelden via deze site. De intermediair vraagt aan via het web.
Hiervoor heeft de intermediair van u de volgende informatie nodig:
gegevens kind: naam, adres, woonplaats, leeftijd;
gegevens sportclub: naam, adres, woonplaats, contactpersoon, contributiebedrag en benodigde
sportspullen.
! Het kan voorkomen dat de intermediair vraagt om een kopie van een bewijs van inkomen of uitkering.
Bij goedkeuring van de aanvraag maakt het Jeugdsportfonds het geld voor de contributie direct over
naar de club. U krijgt van de intermediair een tegoedbon om gratis sportspullen te halen bij Perry
Sport, Aktiesport of een andere sportzaak. Binnen drie weken is het allemaal geregeld.
Waarom sport?
Sporten is goed voor een kind.
Het is gezond en het is goed tegen overgewicht.
Vergroot het zelfvertrouwen en de discipline.
Je leert eerlijk samen te werken.
Je komt in contact met andere kinderen.
Voorkomt verveling en rondhangen op straat.
Verbetert de concentratie en de schoolprestaties.
Voorkomt schooluitval.
Hoe werkt een sportvereniging?
Een sportvereniging is opgezet door vrijwilligers. Het is dus geen overheidsorganisatie.
Als je lid bent van een sportvereniging moet je ook echt meedoen. Het is belangrijk om naar de
trainingen en de wedstrijden te komen. En de vrijwilligers op de club te helpen als dat gevraagd wordt.

