
IEDER KIND
MOET EEN KANS 
KRIJGEN OM 
TE SCOREN

IS ER THUIS GEEN GELD 
OM TE SPORTEN? 
HET JEUGDSPORTFONDS 
GEEFT KINDEREN DE KANS 
TOCH LID TE WORDEN 
VAN EEN SPORTCLUB! 

INFORMATIE BESTEMD VOOR 
OUDERS/VERZORGERS.

VOOR MEER INFORMATIE
EN CONTACTGEGEVENS

JEUGDSPORTFONDS.NL

    STAP 1
Ga op zoek naar een tussenpersoon/
intermediair uit het onderwijs, 
jeugdzorg of schuldhulpverlening 
die uw kind en de thuissituatie goed 
kent. Denk aan de leerkracht, 
jeugdzorgmedewerker, buurtsport-
coach, bewindspersoon of schuld-
hulpverlener. Deze intermediair kan 
voor uw kind online een aanvraag 
indienen.

    STAP 2
De intermediair dient, in overleg met 
u, online een aanvraag voor uw 
kinder(eren) in. Dit gaat heel 
gemakkelijk via 
www.aanvragen.jeugdsportfonds.nl

    STAP 3
De intermediair krijgt bericht of de 
aanvraag goedgekeurd of afgekeurd 
is en laat u dat weten. 

    STAP 4
Als de aanvraag goedgekeurd is, 
kunt u uw kind aanmelden bij de 
sportclub. Het Jeugdsportfonds 
betaald de contributie rechtstreeks 
aan de sportclub. U ontvangt dus 
zelf geen geld. 

SUPPORTER VAN UW KIND

   U bent zelf de grootste supporter 
van uw kind. Door uw kind te 
stimuleren om naar de trainingen en 
wedstrijden te gaan. En door te komen 
kijken en aan te moedigen op de club.  

HOE KAN MIJN KIND SPORTEN VIA 
HET JEUGDSPORTFONDS?

Tip: neem deze folder mee 
naar de intermediair.



SPORTEN
IS MEER
DAN ALLEEN LEUK

VAN AANVRAAG NAAR 
SPORTEN BINNEN 3 
WEKEN

BASIS SPELREGELS 

HET JEUGDSPORTFONDS CREËERT 
SPORTKANSEN

LIEVER MUZIEK- 
OF DANSLESSEN VOLGEN?

NEEM DAN EEN KIJKJE OP 
JEUGDCULTUURFONDS.NL

    Elk kind moet kunnen sporten, 
niet alleen omdat het leuk is maar 
een kind ontwikkelt zich ook op 
sociaal, fysiek en mentaal vlak. 

Sporten is goed voor het zelfver-
trouwen en de eigenwaarde en zorgt 
voor contact en vriendschap met 
andere kinderen. Sporten in 
clubverband zorgt voor een goede 
ontwikkeling en biedt kansen op een 
betere toekomst.

    Alle kinderen moeten kunnen 
sporten. Maar soms kan dat niet 
omdat er thuis te weinig geld is om de 
contributie te betalen van de 
sportclub. Het Jeugdsportfonds geeft 
deze kinderen graag een steuntje in 
de rug door de contributie van de 
sportvereniging en waar mogelijk de 
sportattributen te betalen.  

De kinderen kiezen zelf, samen met de 
ouders/verzorgers welke sport ze 
willen doen. Jaarlijks sporten er meer 
dan 38.000 kinderen dankzij een 
bijdrage van het Jeugdsportfonds. 

PLEZIER 
ZELFVERTROUWEN

EIGENWAARDE

JEUGDSPORTFONDS.NL

  Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die 

opgroeien in gezinnen waar financiële 

middelen ontbreken om de contributie 

van een sportclub te betalen. 

  Een financiële motivatie maakt deel uit 

van de aanvraagprocedure.

  Maximale bijdrage €225,- per kind per 

jaar (contributie en/of sportattributen).

  Betaling contributie en sportattributen 

gaat rechtstreeks naar sportvereniging 

of winkel. 

  Een aanvraag kan alleen gedaan 

worden door een tussenpersoon/

intermediair uit het onderwijs, 

jeugdzorg, schuldhulpverlening of 

gezondheidszorg.

  Het is toegestaan om voor meerdere 

kinderen uit een gezin een aanvraag in 

te dienen. 

  Vergoeding alleen voor een 

sportvereniging die is aangesloten bij 

een sportbond. 

  Bijdrage moet ieder sportseizoen 

opnieuw aangevraagd worden.

  Er worden geen aanvragen met 

terugwerkende kracht behandeld.

  Uw gemeente moet aangesloten zijn bij 

het Jeugdsportfonds.

  Er gelden soms aanvullende regels 

vanuit de gemeente waar u woont.

    Om in aanmerking te komen voor 
een bijdrage van Jeugdsportfonds 
moet er voldaan worden aan 
bepaalde spelregels. Er gelden 
basisspelregels en soms aanvullende 
regels vanuit een aangesloten 
gemeente. Omdat de procedures 
helder en eenvoudig zijn, kan uw 
kind vaak al binnen 3 weken sporten 
bij een sportvereniging naar keuze. 
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