De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam
helpen inwoners bij het voorkomen en bestrijden van
armoede en schulden. Dat begint bij onze kinderen.
Zij moeten een goede start krijgen, op school, op het

sportveld of door culturele activiteiten. Het is voor alle

Alle kinderen doen mee!

inwoners belangrijk dat ze mee kunnen doen in de
stad, ook als zij een laag inkomen hebben. Kijk voor
meer informatie: www.stroomopwaarts.nl/regelingen

Contactinformatie
Postadres:
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Arckelweg 30
2685 SN POELDIJK
Telefoon: 0174-244940

E-mail JSF: zuid-holland@jeugdsportfonds.nl
E-mail JCF: zuidholland@jeugdcultuurfonds.nl
Websites:
www.jeugdsportfonds.nl
www.jeugdcultuurfonds.nl
www.stroomopwaarts.nl

Komt uw kind in aanmerking voor een vergoeding ?

Alle kinderen doen mee!

Spelregels
Voor het aanvragen van een bijdrage uit het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds

Met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds

gelden een aantal spelregels:

• Alleen voor kinderen van 4 tot 18 jaar kan een aanvraag gedaan worden;
Hebt u een laag inkomen en kan uw kind daarom geen lid worden van een
sportvereniging of deelnemen aan muziek, dans of toneel?

Dan is er goed nieuws
De inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben hiervoor het
Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

• Kinderen moeten ingeschreven zijn in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen of
Schiedam;

• De ouder(s)/verzorger(s) van het kind heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120%
van de bijstandsnorm;

• Een tussenpersoon doet de aanvraag, niet de ouders/verzorgers zelf;

• Het geld wordt rechtstreeks aan de sport/cultuur aanbieder betaald;

Deze fondsen betalen (een groot deel van) de kosten voor een sportclub of culturele

• Voor ieder kind uit een gezin kan een aanvraag worden ingediend;

activiteit voor gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

• Voor één kind kan óf een sportaanvraag, óf een cultuuraanvraag worden gedaan, niet
allebei.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten of cultuur te beoefenen.
Het zelfvertrouwen en de motivatie neemt bij kinderen toe als ze deelnemen aan sport of

Club of vereniging uitzoeken

cultuur. Het verenigingsleven zorgt ook voor orde en regelmaat en vaak gaan de

Bekijk met uw kind welke sport of culturele activiteit het wil doen en bij welke club of

leerprestaties op school vooruit. Ouders met een kleine beurs kunnen hun kinderen ook

cultuurinstelling. Verzamel informatie over wat het kost om lid te worden van de club of

laten meedoen via het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.

deel te nemen aan de activiteit. Zoek ook uit welke (sport)kleding/schoenen en attributen

nodig zijn. Bijvoorbeeld een tennisracket of muziekinstrument. Met die informatie en een

Vergoeding

bewijs van uw inkomen naar een tussenpersoon om een aanvraag te doen.

De bijdrage voor cultuur is maximaal € 450,00 per 12 maanden. De bijdrage voor sport is
maximaal € 225,00 per 12 maanden. Deze bedragen zijn inclusief kleding en/of

Toetsing en betalingen

attributen. Ook zwemles kan door het Jeugdsportfonds vergoedt worden.

De aanvraag wordt door de tussenpersoon
ingediend bij het Jeugdsportfonds of het Jeugd-

Aanvragen via tussenpersoon

cultuurfonds. Aan de hand van de spelregels

Aanvragen voor een bijdrage kunt u doen via een tussenpersoon. Een tussenpersoon is

wordt de aanvraag wel of niet goedgekeurd.

iemand die professioneel betrokken is bij de opvoeding van het kind, zoals:

Als de aanvraag wordt goedgekeurd dan wordt

(gym-)docenten, jeugdhulpverleners, jongerenwerkers of sportbuurtwerkers of

het geld rechtstreeks aan de sportclub, zwem-

medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij controleren ook of een kind

les, muziekschool of leveranciers van kleding

daarna daadwerkelijk naar sport of culturele activiteit gaat.

en instrumenten betaald.

Vragen ?
Voor meer informatie kunt u kijken
op www.jeugdsportfonds.nl of
www.jeugdcultuurfonds.nl
Heeft u vragen over deze fondsen,
dan kunt u contact opnemen met
zuid-holland@jeugdsportfonds.nl of
zuidholland@jeugdcultuurfonds.nl

