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Spelregels Almere
Jeugdfonds Sport Almere
Algemeen
Het Jeugdfonds Sport Almere biedt een tegemoetkoming aan kinderen die willen sporten, maar
waarvan de ouders het door omstandigheden niet kunnen betalen. Deze tegemoetkoming wordt
direct betaald aan de club. Het uiteindelijke doel is om de maatschappelijke betrokkenheid van deze
kinderen en ouder(s) te vergroten.
Hier vindt u de spelregels van Jeugdfonds Sport Almere. Let op: de spelregels worden regelmatig
aangepast. De laatste versie vindt u altijd op onze website www.jeugdfondssportencultuur.nl/almere
Doelgroep:
Tot de doelgroep behoren kinderen die wonen en sporten in Almere, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
Hoe werkt het Jeugdfonds Sport Almere?
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming van het Jeugdfonds Sport Almere, gelden een
aantal voorwaarden:




Ouder(s) hebben vooraf met hun kind gekeken naar een geschikte sport / club, eventueel
hebben de kinderen mee gedaan met een gratis proefles;
Ouder(s) melden zich vooraf bij de club en geven aan dat zij een aanvraag hebben laten doen
/gaan doen bij het Jeugdfonds Sport Almere;
Laat uw kind pas sporten NA goedkeuring van het Jeugdfonds Sport Almere. Het Jeugdfonds
Sport Almere is niet verantwoordelijk voor de kosten indien het kind start voordat het
Jeugdfonds Sport Almere goedkeuring heeft gegeven;














Een aanvraag moet worden gedaan door een intermediair . Intermediairs van het Jeugdfonds
Sport Almere zijn o.a. zorgcoördinatoren (intern begeleiders), leerkrachten, (vak)docenten,
(jeugd)hulpverleners, schoolmaatschappelijk werkers en de buurtsportcoach;
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet aan één van de gestelde financiële
criteria worden voldaan (zie onderaan, let op deze bedragen wijzigen regelmatig).
Steekproefsgewijs worden uw inkomensgegevens gecheckt door de consulent van het
Jeugdfonds Sport Almere. U moet uw inkomensgegevens dan kunnen overleggen en wij
vragen bij voorbaat om uw medewerking daarbij en begrip daarvoor. Misbruik van de
regeling willen we op deze manier voorkomen;
Let u erop dat elk jaar/seizoen een nieuwe aanvraag moet worden gedaan. Deze loopt NIET
automatisch door. Zonder aanvraag geen betaling! Ouders moeten hiervoor zelf de
intermediair benaderen;
Er kan één aanvraag per jaar gedaan worden. Dit geldt zowel voor het Jeugdfonds Sport
Almere, alsmede het Jeugdfonds Cultuur Almere. Het is dus NIET mogelijk om gelijktijdig aan
een sport en een cultuuractiviteiten deel te nemen;
De uitzondering is ons zwemles A traject aanvraag, deze mag wel aangevraagd worden naast
een aanvraag voor sport of cultuur. Meer informatie over een zwemles A traject aanvraag
vind u op onze website;
Achterstanden/schulden worden nooit vergoed;
Bij het voortijdig willen stoppen altijd eerst overleggen met de consulent van het Jeugdfonds
Sport Almere sport.almere@jeugdfondssportencultuur.nl .

Dit vergoedt het Jeugdfonds Sport Almere NIET




Dans en scouting worden NIET vergoed (hiervoor verwijzen wij naar het Jeugdfonds Cultuur
Almere);
Fitness wordt NIET vergoed (gezien het individuele karakter en het hoge percentage dat
voortijdig stopt);
Attributen en sportkleding worden NIET vergoed.

Financiële criteria



Gebruikmakend van: Wettelijke schuldhulpverlening;
Bijstand of Uitkering Laag inkomen: 120% van de bijstandsuitkering, incl. vakantiegeld.

(deze bedragen alsmede de spelregels worden regelmatig aangepast, de laatste versie vindt u op
onze website)

Spelregels Almere
Jeugdfonds Cultuur Almere
Algemeen
Het Jeugdfonds Cultuur Almere biedt een tegemoetkoming aan kinderen die willen dansen, muziek
maken of bijvoorbeeld theater les, maar waarvan de ouders het door omstandigheden niet kunnen
betalen. Deze tegemoetkoming wordt direct betaald aan de vereniging. Het uiteindelijke doel is om
de maatschappelijke betrokkenheid van deze kinderen en ouder(s) te vergroten.
Hier vindt u de spelregels van Jeugdfonds Cultuur Almere.
Doelgroep:
Tot de doelgroep behoren kinderen die wonen en een aanvraag doen in Almere, in de leeftijd van 4
tot 18 jaar.
Hoe werkt het Jeugdfonds Cultuur Almere?
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming van het Jeugdfonds Cultuur Almere, gelden
een aantal voorwaarden:

















Ouder(s) hebben vooraf met hun kind gekeken naar een geschikte vereniging / club;
Ouder(s) melden zich vooraf bij de vereniging / club en geven aan dat zij een aanvraag
hebben laten doen /gaan doen bij het Jeugdfonds Cultuur Almere;
Laat uw kind pas starten NA goedkeuring van het Jeugdfonds Cultuur Almere. Het J
Jeugdfonds Cultuur Almere is niet verantwoordelijk voor de kosten indien het kind start
voordat het Jeugdfonds Cultuur Almere edkeuring heeft gegeven;
Een aanvraag moet worden gedaan door een intermediair . Intermediairs van het Jeugdfonds
Cultuur Almere zijn o.a. zorgcoördinatoren (intern begeleiders), leerkrachten, (vak)docenten,
(jeugd)hulpverleners, schoolmaatschappelijk werkers en schoolverpleegkundigen;
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet aan één van de gestelde financiële
criteria worden voldaan (zie onderaan, let op deze bedragen wijzigen regelmatig).
Steekproefsgewijs worden uw inkomensgegevens gecheckt door de consulent van het
Jeugdfonds Cultuur Almere. U moet uw inkomensgegevens dan kunnen overleggen en wij
vragen bij voorbaat om uw medewerking daarbij en begrip daarvoor. Misbruik van de
regeling willen we op deze manier voorkomen;
Let u erop dat elk jaar/seizoen een nieuwe aanvraag moet worden gedaan. Deze loopt NIET
automatisch door. Zonder aanvraag geen betaling! Ouders moeten hiervoor zelf de
intermediair benaderen;
Er kan één aanvraag per jaar gedaan worden. Dit geldt zowel voor het Jeugdfonds Cultuur
Almere, alsmede het Jeugdfonds Sport Almere. Het is dus NIET mogelijk om gelijktijdig aan
een sport en een cultuuractiviteiten deel te nemen;
De uitzondering is ons zwemles A traject aanvraag, deze mag wel aangevraagd worden naast
een aanvraag voor sport of cultuur. Meer informatie over een zwemles A traject aanvraag
vind u op de Jeugdfonds Sport Almere website;
Achterstanden/schulden worden nooit vergoed;
Bij het voortijdig willen stoppen altijd eerst overleggen met de consulent van het Jeugdfonds
Cultuur Almere cultuur.almere@jeugdfondsportencultuur.nl

Dit vergoedt Jeugdfonds Cultuur Almere NIET


Sport en zwemles worden NIET vergoed (hiervoor verwijzen wij naar het Jeugdfonds Sport
Almere);

Financiële criteria



Gebruikmakend van: Wettelijke schuldhulpverlening;
Bijstand of Uitkering Laag inkomen: 120% van de bijstandsuitkering, incl. vakantiegeld.

(deze bedragen alsmede de spelregels worden regelmatig aangepast, de laatste versie vindt u op
onze website)

Spelregels Zwemles A traject
Jeugdfonds Sport Almere
Algemeen
Het Jeugdfonds Sport Almere biedt een tegemoetkoming aan kinderen die op zwemles A willen,
maar waarvan de ouders het door omstandigheden niet kunnen betalen. Deze tegemoetkoming
wordt direct betaald aan de club. Hier vindt u de spelregels Zwemles A traject van Jeugdfonds Sport
Almere. Let op: de spelregels worden regelmatig aangepast. De laatste versie vindt u altijd op onze
website www.jeugdfondssportencultuur.nl/almere
Doelgroep:
Tot de doelgroep behoren kinderen die wonen en sporten in Almere, in de leeftijd van 5 tot 18 jaar.
Hoe werkt het Jeugdfonds Sport Almere?
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming van het Jeugdfonds Sport Almere voor het
zwemles A traject, gelden dezelfde voorwaarden aan een Jeugdfonds Sport Almere aanvraag (zie
onze website) de uitzonderingen zijn:
-

-

Er kan aanvraag voor het zwemles A traject kan pas vanaf 5 jaar gedaan;
Er kan een aanvraag gedaan worden voor het zwemles A traject. Indien de kinderen
structureel aanwezig zijn bij de lessen worden ( je mag maar 5 lessen missen!) de lessen
vergoed tot het A diploma gehaald is. Gemiddeld doen ze hier 14 maanden over vandaar de
14 maanden richtlijn.
Het is daarnaast wel mogelijk om gelijktijdig aan een sport of een cultuuractiviteiten deel te
nemen via het fonds;

Wij vergoeden niet;
-

De zwemlocaties liggen verspreid over de gemeente: een gratis buskaartje hoort niet bij het
aanbod. We voegen een lijst toe met de adressen van de zwembad-locaties zodat u die aan
de ouders kunt meegeven. De organisaties hebben toegezegd dat ze de ouders goed
informeren over de geldende huisregels: dat geldt voor alle locaties.

-

JSCA vergoedt geen zwemlessen bij een zwemschool voor B en verder.

Adviseer de ouders om eerst in de baden te kijken/informeren en te vragen naar de zwemtijden en
eventuele wachttijden voordat ze de aanvraag indienen!

Zwemaanbieder voor het zwemles A traject vanuit het Jeugdfonds Sport Almere
1 Zwemvereniging De Watervrienden:
een opleiding voor het a-diploma die hoort bij het lidmaatschap van de zwemvereniging.
De zwemvereniging maakt gebruik van het zwembad aan de Bachweg 3 in Muziekwijk.
2 Zwemschool Aquayara Almere, met de volgende zwembaden:
Zwembad Operetteweg 102 in Muziekwijk en
Zwembad Carel Willinklaan 75 in Tussen de Vaarten.
3 Zwemschool van Rheenen Sport, met de volgende zwembaden:
Zwembad Sportpark Rie Mastenbroek 2 en
Zwembad Sportpark Fanny Blankers-Koen, Marathonlaar 10 .
4 Zwemschool van Optisport, met de volgende zwembaden:
Zwembad Almere-Poort , Pierre de Coubertinplein 6;
Zwembad Optisport De Vrijbuiter, Globeplein 1 in Buiten en
Zwembad Optisport Almere-Stad , J S Bachweg 3.
5 Zwemvereniging de Reddingsbrigade:
een opleiding voor het a-diploma die hoort bij het lidmaatschap van de zwemvereniging.
De zwemvereniging maakt gebruik van het Zwembad Almere-Poort , Pierre de Coubertinplein 6.
Informatie tbv het aanmelden en extra kosten
- de aanmelding voor het leren zwemmen bij De Watervrienden of de Reddingsbrigade , is in feite
een aanvraag voor het lidmaatschap aan die vereniging. Het Jeugdfonds Sport Almere vergoedt het
lidmaatschap en daarmee de lessen . Er zijn geen extra vereniging kosten voor de ouders.
- bij de andere aanbieders betalen de ouders een bedrag voor het afzwemmen ( diploma) en in één
geval ook voor hulpmiddelen:
bij Optisport betalen de ouders € 29.60 voor het afzwemmen;
bij Aquayara betalen de ouders € 30.00 voor het afzwemmen;
bij van Rheenen Sport betalen de ouders € 55.00 voor het afzwemmen , een pasje en enige
hulpmiddelen.

www.jeugdfondssportencultuur.nl/almere

sport.almere@jeugdfondssportencultuur.nl

Het op: Het Jeugdfonds Sport Almere werkt met een vrijwillige organisatie. Hierdoor kan het zijn dat u niet altijd direct een reactie ontvangt
op uw mail of ingesproken voicemail. Wij vragen hiervoor uw begrip.

