KINDEREN SIGNALEREN
& OUDERS INFORMEREN

ZO DOE
JE EEN
AANVRAAG
VOOR EEN KIND UIT JE KLAS

Wij willen net als
jij dat élk kind
op een sportclub
kan, op zangles
of streetdance
bijvoorbeeld. Zodat
élk kind kan leren
winnen en verliezen,
samenwerken,
volhouden en
zelfvertrouwen krijgt.
In deze handleiding
vind je tips om
snel en simpel een
aanvraag te doen.
Vaak kan een kind
dan al binnen 3
weken lid worden van
de club of vereniging!

ZO DOE JE EEN AANVRAAG
Je hebt je als intermediair aangemeld en bent goedgekeurd. En dan? Ga naar
onze website en doe de aanvraag voor het kind van je school

Welk kind kan wel en welk kind niet?
Wist jij dat 1 op de 11 kinderen in ons land opgroeit in armoede? Dat zijn in elke klas 2 à 3
kinderen. Financiële problemen kunnen ondernemers treffen, zzp-ers, maar ook mensen in
loondienst. Jij speelt een grote rol in het signaleren. Kinderen doen soms hard hun best om
geldzorgen van hun ouders te verbergen. Ze schamen zich of voelen zich anders dan de rest.
Er zijn 10 mogelijke signalen die kunnen wijzen op financiële zorgen. Check onze Welk Kind
Kan Scan of jij ze herkent!

Binnen 3 weken hoor je van de coördinator
van het Jeugdfonds bij jou in de buurt per
mail of de aanvraag is goedgekeurd of niet.
Dan kun je dat de ouders laten weten.

Welk Kind Kan Scan
Bij groen licht melden de ouders hun kind
aan bij de sportclub of culturele organisatie
waar het op les wil.

Zo weten ouders dat jij kunt helpen
Op deze manieren kun je het ouders vertellen als jij intermediair bent (geworden)
op de school van hun kind(eren):
- Tijdens ouderavonden
- Tijdens de 10-minutengesprekken
- Met een berichtje in de nieuwsbrief

De sportclub of culturele aanbieder ontvangt een factuurverzoek en stuurt de factuur naar
Jeugdfonds. Wij betalen de contributie/lesgeld rechtstreeks. De ouders ontvangen geen geld.

- Vermeld het op de website
- Vertel het in de app
In onze Elk Kind Kan Toolkit voor leerkrachten vind je kant-en-klare communicatiemiddelen,
zoals een brief voor de ouders.

Na een aanvraag kan een kind vaak al binnen 3 weken bij de club!

Toolkit downloaden

Lastig gesprek?
Je hebt signalen opgevangen dat er mogelijk thuis weinig geld is. Hoe bespreek je dat
met de ouders?
- Hou het bij jezelf: ‘Ik vind het lastig om aan te kaarten, maar ik wil je graag helpen.’

HOE ZIT DAT EIGENLIJK? 4 VRAGEN
1

Is een aanvraag doen ingewikkeld?
Nee, een aanvraag kost gemiddeld een kwartiertje en we maken het je zo makkelijk mogelijk.

2

Moet ik weten wat ouders verdienen?
Nee, je hebt geen inkomensgegevens van de ouders nodig. Inzicht in de financiële thuissituatie
is voldoende. Je weet bijvoorbeeld of er sprake is van bijstand of schuldhulpverlening. Of je weet
dat ouders moeten rondkomen van het minimum of weinig inkomen ontvangen als zzp’er.

3

Kun je maar voor 1 kind een aanvraag doen?
Je kunt voor meerdere kinderen tussen de 0 en 18 jaar een aanvraag doen, ook uit 1 gezin.

4

Betalen jullie ook de voetbal- of dansschoenen?
Ja, wij betalen ook de attributen, dat kun je direct bij de aanvraag aangeven. Door onze
samenwerking met het Leerorkest zijn er zelfs leen- muziekinstrumenten beschikbaar.

- Maak het niet te groot: zeg wat je ziet en vraag of ze thuis misschien krap zitten.
- Vertel dat er mogelijkheden zijn: Jeugdfonds kan contributie of lesgeld betalen.
- Onthoud: vaak is het voor ouders een opnluchting om het erover te hebben!
Gebruik ook onze Ouderkaart. Laat de ouders die invullen en meenemen naar het gesprek.
Dat helpt jou als je een aanvraag doet.
Ouderkaart downloaden

ELK KIND KAN
HANDLEIDING

Heb je in je aanvraag
meegenomen dat er attributen
nodig zijn voor de sportieve of
culturele activiteit, dan krijg je
bij goedkeuring een waardebon.
Deze stuur je door naar de
ouders. Zij kunnen met hun
kind(eren) bij een winkel in de
buurt de attributen uitzoeken.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met het fonds bij jou in de buurt.

