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Jeugdfonds Sport Breda
Het Jeugdfonds Sport Breda geeft sportkansen aan kinderen en jongeren tussen de 2 en 18
jaar, uit gezinnen woonachtig in de gemeente Breda, waar onvoldoende geld is om lid te worden
van een sportvereniging. Voor deze kinderen betaalt het fonds de contributie en attributen.
Voorwaarden

In dit document verwijst de term “ouders” naar “ouders en verzorgers”.

1. Het Jeugdfonds Sport Breda betaalt de contributie en/of de sportattributen voor
kinderen die staan ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie in een
gezin dat leeft van een uitkering, in de schuldsanering zit of een inkomen heeft
onder het sociaal minimum. Het Jeugdfonds Sport Breda hanteert als
inkomenscriterium 110% van het sociaal minimum (inkomen).
2. Een aanvraag kan gedurende het hele jaar worden ingediend.
Ons streven is dat aanvragen binnen vijf werkdagen worden afgehandeld, met
uitzondering van de vakantieperiodes.
3. De aanvraag wordt ingediend via het digitale aanvraagsysteem door een
Jeugdfonds Sport Breda erkende intermediair: dit is een professional die
werkzaam is in het onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg. Ouders zonder
BredaPas, kinderen en sportaanbieders kunnen zelf geen aanvraag indienen.
Een financiële motivatie waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het
inkomenscriterium, zoals gesteld bij punt 1, maakt deel uit van de
aanvraagprocedure.
De BredaPas toont o.a. de financiële situatie aan. Wanneer er sprake is van een
BredaPas, kan dit als financiële onderbouwing (met toevoeging van het nummer
van de BredaPas) worden vermeld in de aanvraag. Meer informatie over de
BredaPas is te vinden op https://www.breda.nl/bredapas.
Rechtstreeks aanvraag doen met BredaPas:
Heeft de ouder een BredaPas, dan kan hij/zij de aanvraag ook rechtstreeks bij het
Jeugdfonds Sport Breda indienen. Hiervoor gelden onderstaande voorwaarden:
- De ouder heeft de ouderkaart volledig en naar waarheid ingevuld, ondertekend
en voorzien van een kopie van de lopende BredaPas.
- Er zijn n.a.v. dit formulier geen onduidelijkheden meer en de aanvraag kan
direct worden ingevoerd en geaccordeerd.
- Vervolgens kan de aanvraag direct per mail worden gestuurd naar
breda@jeugdfondssport.nl. In deze mail dient de ouder ook de contactgegevens
(mail en telefoonnummer) te vermelden.
Let op:
➔ Bij een onvolledige of onjuiste aanvraag of indien de ouder behoefte heeft aan
ondersteuning, wordt de aanvraag/ouder verwezen naar een intermediair,
zodat zij samen de aanvraag in orde kunnen maken en kunnen indienen.
➔ Is er geen sprake van een BredaPas, dan verloopt de aanvraag altijd via een
intermediair.
4. Het Jeugdfonds Sport Breda vergoedt de contributie en de benodigde attributen
om het sporten voor een kind een jaar lang mogelijk te maken. Hiervoor gelden
de volgende voorwaarden:
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Contributie
We vergoeden de daadwerkelijke contributiebedragen tot maximaal €300,- per
kind per jaar.
Zijn de jaarlijkse kosten hoger dan €300,-, dan kan er onder bepaalde
voorwaarden een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat het kind
vanwege een medische, therapeutische of sociaal maatschappelijke reden deze
sportvorm nodig heeft. De bijdrage zal nooit hoger zijn dan €500,-. Deze
aanvragen verlopen altijd via een intermediair en zullen slechts in behandeling
worden genomen indien andere instanties, verzekeringen, subsidies of fondsen
hierin niet voorzien. De intermediair kan dan voor het indienen van de aanvraag
contact opnemen met het Jeugdfonds Sport Breda om dit te bespreken.
Annuleringskosten of boetes worden niet door het Jeugdfonds Sport Breda
vergoed en zijn voor eigen rekening.
Waardebon
Er mag bij iedere aanvraag een waardebon voor de benodigde attributen worden
aangevraagd voor maximaal €100,- per kind per jaar.
Attributen worden vergoed conform de specificatie in de aanvraag en op de
waardebon. Een aanvraag voor enkel attributen wordt niet in behandeling
genomen.
5. Betaling van contributie en/of sportattributen gaat rechtstreeks naar de
sportvereniging/winkel. Hiervoor ontvangt de sportvereniging/winkel een verzoek
tot het sturen van de factuur naar het Jeugdfonds Sport Breda. Ouders/verzorgers
ontvangen geen geld.
Het Jeugdfonds Sport Breda behandelt geen aanvragen met terugwerkende
kracht. Reeds betaalde contributies worden niet met terugwerkende kracht door
het Jeugdfonds Sport Breda vergoed.
6. Het Jeugdfonds Sport Breda neemt per kind één aanvraag per 12 maanden in
behandeling. Er wordt derhalve een aanvraag ingediend voor de duur van 12
maanden. Tussentijdse wijzigingen zijn niet mogelijk.
Uitzondering hierop zijn seizoensgebonden sporten, zoals voetbal, waarbij tijdens
het seizoen wordt gestart. Hierbij wordt de totale aanvraag (maximale contributie
bedrag en bedrag voor de waardebon) aangepast aan de duur van het seizoen.
7. Kinderen mogen tegelijkertijd van het Jeugdfonds Sport Breda en van het
Jeugdfonds Cultuur Breda gebruik met een maximum van één aanvraag voor
sport en één aanvraag voor cultuur per kind per jaar.
8. Er mogen voor meerdere kinderen uit een gezin aanvragen ingediend worden.
9. Als voor een bepaald jaar een aanvraag is goedgekeurd, kan er voor een volgend
jaar opnieuw een aanvraag worden gedaan. Die zal dan als een nieuwe aanvraag
tegen de dan geldende criteria worden beoordeeld. Een volgende aanvraag dient
voor de einddatum van de lopende aanvraag ingediend te worden.
10. Een aanvraag voor contributie dient tijdig te worden gedaan. Dit betekent dat de
aanvraag niet eerder kan worden gedaan dan 12 weken voordat de activiteit start
waarvoor de contributie verschuldigd is. Bij voorkeur wordt de aanvraag 6 weken
voor de startdatum van de activiteit ingediend.
11. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd dient het kind nog te worden aangemeld bij
de aanbieder. Dit wordt niet door het Jeugdfonds Sport gedaan. Een goedkeuring
staat niet gelijk aan een inschrijving als lid. Voor het lid worden bij de aanbieder
gelden de regels die de aanbieder hiervoor hanteert.
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12. Wanneer een aanvraag is goedgekeurd, moet er binnen 90 dagen gebruik van
worden gemaakt. Is het kind na 90 dagen niet bij de aanbieder als lid
ingeschreven, dan komt de aanvraag te vervallen.
13. Na een geslaagde aanvraag ziet de intermediair er op toe dat het kind
daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de
sportvereniging. Hiervoor ontvangt de intermediair via het digitale
aanvraagsysteem verzoeken om een update te geven over de sportontwikkeling
van het kind. De intermediair kan te allen tijde de status van de aanvraag volgen.
14. Sportactiviteiten:
• De sportactiviteit moet vallen onder het begrip sportbeoefening in
groepsverband, met een structureel karakter (12 maanden met een
minimum van 6 maanden).
• De sportaanbieder moet ten minste één jaar bestaan om voor vergoeding
in aanmerking te komen en dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van
Koophandel. Indien de sportaanbieder nog géén jaar bestaat, dient
aangetoond te worden dat de sportaanbieder wekelijks structurele
sportlessen voor meerdere groepen personen verzorgt.
De sportaanbieder draagt zorg voor gekwalificeerde begeleiding en een
structureel sportaanbod.
• Aanvragen voor fitness onder begeleiding worden in behandeling genomen
als de sportaanbieder is goedgekeurd door Jeugdfonds Sport Breda. Alleen
jongeren tussen de 14 en 18 jaar komen voor een vergoeding voor fitness
in aanmerking.
Hieronder vallen niet groepslessen voor bijvoorbeeld overgewicht of
specifieke groepslessen voor jongere kinderen die akkoord bevonden zijn
door het Jeugdfonds Sport Breda.
• Aanvragen voor ballet, breakdance en andere dansvormen en voor
scouting kunnen worden ingediend bij het Jeugdfonds Cultuur Breda
(www.jeugdfondscultuur.nl/breda)
15. ABC zwemlessen
Naast sportactiviteiten biedt het Jeugdfonds Sport ook vergoeding van
zwemlessen aan.
90% korting voor reguliere zwemles bij zwembad Sonsbeeck of zwembad
Wisselaar met de BredaPas:
• Er kan 90% korting worden verkregen op iedere leskaart voor reguliere
zwemles op vertoon van de BredaPas bij zwembad Sonsbeeck of zwembad
Wisselaar.
• Ouder gaat met de BredaPas naar de receptie van zwembad Sonsbeeck of
zwembad Wisselaar, waar het direct in orde wordt gemaakt. Er hoeft geen
aparte aanvraag te worden ingediend bij Jeugdfonds Sport Breda voor deze
zwemles.
• Dit geldt voor het behalen van het A, B en C diploma.
• Naast deze zwemlesvergoeding, kan er ook een aanvraag voor een andere
sport worden ingediend.
• Inschrijfgeld, diploma geld, annuleringskosten, attributen en eventuele
andere kosten worden niet vergoed. Vraag bij het zwembad na wat deze
kosten zijn. In bepaalde situaties is het mogelijk dat de intermediair voor
een deel van deze kosten maatwerk kan aanvragen bij het fonds.
Voor zwemles voor kinderen met een beperking kunt u contact met Jeugdfonds
Sport Breda opnemen om de mogelijkheden te bespreken.
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Wilt u gebruik maken van zwemles bij een andere aanbieder dan de zwemregeling
zoals aangeboden bij Optisport, dan gelden de volgende regels:
• Ouder kan een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport Breda voor
reguliere zwemles voor diploma zwemmen A,B en C.
• De behandeling, al dan niet goedkeuring, gebeurt o.b.v. de spelregels van
Jeugdfonds Sport Breda.
• Ouder kan per kind, per jaar één aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport
Breda. Let op: wanneer er gebruik wordt gemaakt van deze regeling, kan er
geen vergoeding voor een andere sportactiviteit worden aangevraagd.
• In 2019 betreft de maximale vergoeding: € 500,- per kind, per jaar. Zijn de
kosten voor de zwemles hoger, dan dient de ouder deze kosten zelf te betalen.
• De aanvraag voor deze vergoeding verloopt altijd via een intermediair en kan
niet door de ouder rechtstreeks bij het fonds worden aangevraagd.
• Inschrijfgeld, diploma geld, annuleringskosten, attributen en eventuele andere
kosten worden niet vergoed. Vraag bij het zwembad na wat deze kosten zijn.
• Andere zwemaanbieders zijn onder andere: Arendse Healthclub, De 3 Berken
en Zwembad Aquamarant. Heeft u een zwemaanbieder die hier niet staat
genoemd? Neem dan contact met ons op.

Contactgegevens Jeugdfonds Sport Breda
Mailadres: breda@jeugdfondssport.nl
Telefoonnummer: 06 40410453
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag

