Meest gestelde vragen
Wie komen in aanmerking?
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben. Denk hierbij aan
gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het
sociaal minimum (bijstand +20%). Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking. De aanvraag
wordt gedaan door een intermediair.
Hoeveel geld krijg je van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere?
Het Jeugdfonds Almere bepaalt op basis van de aanvraag hoeveel geld je krijgt. Als richtlijn geldt dat
wij de jaarcontributie van de sportvereniging of club vergoeden. Bij sport tot een maximum van 225
Euro, dans 300 Euro en muziek 425 Euro per jaar. Het Jeugdfonds Almere betaalt de contributie
rechtstreeks aan de sportvereniging. Wij kunnen NIET met terugwerkende kracht betalen, dus is het
belangrijk dat er op de goedkeuring van de aanvraag wordt gewacht alvorens in te schrijven bij de
vereniging.
Bij sommige aanbieders zijn er naast de contributie nog andere kosten, deze worden NIET door het
fonds vergoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan materialen, vrijwilligersvergoeding, wedstrijd
inschrijfkosten en eventuele reiskosten.
Vergoeden jullie ook kleding?
Momenteel vergoedt alleen het Jeugdfonds Cultuur kleding of attributen. Vanaf september zal ook
het Jeugdfonds Sport dit doen. Let op: dit is tot een maximum van het totaal aan te vragen bedrag! U
ontvangt dan een waardebon die is bijgesloten bij het goedkeuringsformulier. De waardebonnen zijn
bij diverse winkels in Almere in te leveren in het aanmeldformulier kunt u zien welke winkels.
Uit welke sporten of cultuuractiviteiten kun je kiezen?
In Almere kun je bij 85% van de aanbieders terecht via het Jeugdfonds Almere. Is de club of
vereniging die uw kind uitgekozen heeft niet aangesloten? Laat het ons dan weten en wij nemen
contact op met de vereniging.
Tip: weet een kind nog niet zeker welke sport of cultuuractiviteit het wil gaan doen? Bespreek of het
eerst twee of drie proeflessen kan doen bij de sport- of cultuuraanbieder. Bij de meeste verenigingen
kan dit! En zo voorkomen we dat een kind vroegtijdig stopt en wij al voor een jaar contributie hebben
betaald.
Wie meldt het kind aan bij de club of vereniging?
De ouders en het kind moeten zich zelf aanmelden bij de club of vereniging met de
goedkeuringsbrief. Soms horen wij van sport- of cultuuraanbieders dat kinderen ondanks de
goedkeuring van het Jeugdfonds Sport & Cultuur zich niet komen aanmelden bij de sportclub of
cultuuraanbieder. Ook denken ouders soms ten onrechte dat wij als Jeugdfonds Sport de kinderen
aanmelden bij de vereniging.

Daarom: als je een goedkeuring van ons ontvangt voor het kind waarvoor je een aanvraag hebt
gedaan en het kind is nog niet bekend bij de sport- of cultuuraanbieder, laat dan duidelijk aan ouders
weten dat ze zich moeten aanmelden bij de vereniging. Zo zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk
verwarring ontstaat bij ouders/verzorgers en sport- en cultuuraanbieders en het kind gewoon lekker
kan meedoen!
Hoe kan ik jullie bereiken?
Wij zijn het best bereikbaar via email en wij streven ernaar om u binnen 5 dagen een reactie te geven
op de email. Wilt u ons toch liever telefonisch spreken dan kan dit via 06 43 055 187 (cultuur) en
0636289339 (algemeen en sport) op maandag of vrijdag van 12.00-14.00. Op beide nummers kunt u
ook een What’s App bericht achterlaten. De voicemail wordt niet afgeluisterd!
Hoe verleng je een aanvraag?
Een aanvraag geeft een vergoeding voor de contributie of het lesgeld voor een jaar, tot een
maximum van 225 Euro voor sport, 300 Euro voor dans en 425 Euro voor muziek. Na een jaar (als het
kind nog gebruik maakt van onze vergoeding) moet dus een nieuwe aanvraag gedaan worden! Als er
geen aanvraag gedaan wordt moeten de ouders de contributie of het lesgeld zelf betalen.
Bij een aanvraag voor het zwemles A traject is een uitzondering: deze hoeft maar een keer te worden
gedaan. Zie zwemles A spelregels.
Wat wordt er van ouders/verzorgers verwacht?
Dat ze het kind aanmelden bij de club of vereniging met de goedkeuringsbrief en daarna kan het kind
op de dag en het tijdstip starten, wat is overeengekomen met de sport- of cultuurorganisatie. Van
ouders/verzorgers verwachten we daarna dat zij hun kind stimuleren en hem of haar naar de
lessen/trainingen en/of wedstrijden/optredens laat gaan.
Hoe kun je een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Almere?
Ouders/verzorgers kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Almere. Dit
kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die
professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een
leerkracht (basis- of middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, buurtsportcoach, of
een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor het kind indienen.
Kun je geen intermediair vinden? Laat het ons dan weten!
Hoe kun je intermediair worden voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere?
Iedere professional, werkzaam in het onderwijs, de hulpverlening of gezondheidszorg is een
potentiële intermediair. Zie jij in je werk regelmatig kinderen uit gezinnen waar thuis te weinig geld is
om te sporten? Word dan intermediair. Kleine moeite, groot effect! Je kunt je online aanmelden.
Kun je als vereniging ook een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere ?
Als medewerker van een vereniging of sportclub kun je zelf geen aanvraag voor een bijdrage doen,
dat doen onze intermediairs. Maar jij weet als geen ander hoe belangrijk het is dat kinderen kunnen
meedoen. Je wil niet dat een kind moet stoppen of niet kan beginnen met sporten of cultuur omdat
er thuis niet voldoende geld is. Wat je in dat geval wel kunt doen, is zorgen dat je de leden van jouw
club of vereniging laat weten dat het Jeugdfonds Almere bestaat. Wie weet kennen zij gezinnen die
wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Je kunt bij het Jeugdfonds Almere informatiemateriaal
opvragen waarmee je de bezoekers kunt informeren. Laat kinderen niet aan de zijlijn staan;
meedoen is belangrijk!

Hoe kun je het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere ondersteunen?
Maak het verschil! Met jouw steun kunnen nóg meer kinderen meedoen en zich optimaal
ontwikkelen. Financiële steun is niet de enige manier om het Jeugdfonds Almere te helpen. Je kunt
ook zelf een actie starten met jouw sportclub, collega’s, klas of kookclub. Klik hier voor inspirerende
acties van anderen. En het allerbelangrijkste: je steun komt altijd direct ten goede aan het kind.
Het Jeugdfonds kan ons niet helpen, zijn er nog andere organisaties?
In Almere zijn diverse organisaties die gezinnen in armoede ondersteunen. Een groot overzicht
hiervan vind je op de site van de gemeente Almere: https://www.almere.nl/werken/rondkomenmet-een-laag-inkomen/alle-kinderen-doen-mee/

