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Rotterdamse kinderen zijn de toekomst voor onze stad. Zij moeten kunnen meedoen, 
groeien, kansen krijgen, zelfvertrouwen opbouwen, succes ervaren en samen plezier 
maken. Als aanbieder van sport of culture activiteiten weet je dit maar als te goed. Het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam betaalt het lesgeld en contributie voor kinderen 
en jongeren voor wie deze kansen niet vanzelfsprekend zijn.

Dit document is voor aanbieders (sport en cultuur) die zich willen aansluiten bij 
Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam. In dit document vind je alle informatie en 
het aanvraagformulier zodat je sport- of cultuuraabieder kunt worden.

Voor nieuwe sport- en cultuuraanbieders
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Voorwaarden

Aanmelden

Aan welke voorwaarden moet ik als sport- of cultuurclub voldoen om aanbieder te worden en 
kinderen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam te kunnen laten meedoen?

Voldoe je aan alle voorwaarden en onderschrijf jij de spelregels? Vul dan het aanvraagformulier in en  
mail het, samen met het uittreksel van de KvK, de VOG’s en het tarievenoverzicht naar Erik of Iebel.  
Wij zullen, wanneer de aanvraag is behandeld, zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
 

• De lessen zijn in de vrije tijd van het kinder en of jongere
• Je biedt professionele lessenseries op diverse niveaus zodat kinderen kunnen doorstromen
• De leslocatie is veilig, schoon en toegangkelijk voor iedereen
• Je bestaat minimaal een jaar en geeft ook lessen aan kinderen waarvan de  

contributie/lesgeld betaalt wordt door ouders
• Je beschikt over deskundige docenten in bezit van een VOG 

VOG toetsing op algemeen functie aspect 84 (omgang met minderjarigen) en als alternatief  
specifiek functie aspect 60, voor medewerkers in het onderwijs

• De aanbieder heeft een website waarop de actuele en marktconforme tarieven, (les)locatie(s)  
en lestijden vermeld staan

• Je staat minimaal een jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als  
sport organisatie of als culture organisatie

• Lees ook de ‘spelregels’ te vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl/rotterdam 

Contactgegevens medewerkers

Scan de QRcode om alle contactgegevens te zien én met één klik op te slaan op uw telefoon. 
Computer: klik op de QRcode om de gegevens op een webpagina te laten zien.

Erik Spijker 
Coördinator sport & cultuur 

 

Iebel Vlieg
Coördinator sport & cultuur

Darryll Atema 
Communicatie
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Aanvraagformulier 
Aanbieder worden

Vestigingsadres

Leslocaties

Financieel

Ondertekenen

Vul hier het adres in waar het bedrijf gevestigd is.

Vul hier het adres in van de leslocatie(s).

Vul hier de financiële gegevens in.

Voltooi uw aanvraag.

Naam organisatie:

Emailadres:

Huisnummer:

Huisnummer:

Huisnummer:

Toevoeging:

Toevoeging:

Toevoeging:

Jaar van oprichting:

Telefoonnummer:
Website:

Contactpersoon:

Straat:

Straat:

Financiële contactpersoon:

Datum:

Telefoonnummer:
Emailadres:

Uw naam:

Met het aanvinken van onderstaand vakje verklaar je dit formulier naar waarheid en correctheid te hebben 
ingevuld en gaat je akkoord met de genoemde voorwaarden en zal je deze naleven.  

Emailadres facturen:

Ten name van:
Rekeningnummer:

Straat:

Postcode:

Postcode:

Postcode:

Plaats:

Plaats:

Plaats:

Vink aan voor akkoord.
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