
 
Spelregels Jeugdfonds Cultuur Aalsmeer 

 
Doelgroep 

Het Jeugdfonds Cultuur Aalsmeer is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 
jaar, woonachtig in Aalsmeer of Kudelstaart, die om financiële reden geen kunstbeoefening kunnen 
doen. 

 

Wie doet de aanmelding 

Een beroep op het Jeugdfonds Cultuur Aalsmeer kan uitsluitend worden gedaan door een 
intermediair. Een persoon die als professional betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of 
scholing van de jongere. Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende personen zijn; medewerkers van een 

consultatiebureau, leerkracht, schoolarts, (jeugd)hulpverlener, maatschappelijk werker van een 
welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie. Denkt u ook in aanmerking te komen als 
intermediair? Voor informatie neem contact op met de coördinator van het Jeugdfonds Cultuur via 
aalsmeer@Jeugdfondscultuur.nl. 

 

Gelden 

Het Jeugdfonds Cultuur Aalsmeer ontvangt o.a. subsidie van de gemeente Aalsmeer. Gezien de 

doelstelling van het Armoedebeleid wat de gemeente voert gelden de volgende voorwaarden: 
 De bijdrage wordt verstrekt om jongeren, uitgezinnen met een minimum inkomen, deel te 

laten nemen aan een culturele activiteit. 
 Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 105% van het wettelijk sociaal minimum. 

 
De spelregels 

 De aanvraag geschiedt via de website door de intermediair. Ouder(s) en kinderen/jongeren 

kunnen de aanvraag niet zelfstandig doen. 
 Het Jeugdfonds Cultuur keert uit indien ouder(s) en of verzorger(s) leven van een uitkering 

op bijstandsniveau en andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput. 
 De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van korte 

informatie over de financiële situatie van de ouder(s) en of verzorgers. Zonder financiële 
motivatie wordt de aanvraag niet behandeld. 

 De bijdrage van het Jeugdfonds Cultuur bedraagt maximaal €450,- per jaar per kind. 

 Het Jeugdfonds Cultuur keert géén geld uit aan jeugdigen of aan de ouder(s), maar 
rechtstreeks aan de cultuur aanbieder(s). 

 Bijdragen voor kleding, instrumenten en andere attributen worden overgemaakt op de 
rekening van de instelling waaraan de intermediair verbonden is. Bonnen dienen worden 

bijgevoegd zodat tot betaling kan worden overgegaan. 
 De activiteit moet vallen onder het begrip kunstbeoefening, maar ook deelname aan 

scouting wordt vergoed. 
 Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. 
 Het is toegestaan om een aanmelding bij het Jeugdfonds Cultuur en Jeugdfonds Sport te 

doen. 

 Ieder jaar kan en moet er opnieuw een aanvraag worden gedaan als de financiële 
omstandigheden van de ouders en of verzorgers niet gewijzigd is. 

 De intermediair ziet erop toe dat de jongere daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt 
aan de activiteiten van de cultuur aanbieder(s), waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. 

 

Procedure 

Wilt u gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur start dan de aanvraagprocedure via de website. 

mailto:aalsmeer@Jeugdfondscultuur.nl
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/aalsmeer/

