Spelregels Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die graag willen
sporten, dansen, muziek maken, schilderen of aan theater willen doen maar waar thuis geen geld is,
tóch lid kunnen worden van een sportvereniging of bij een cultuurinstelling. Het gaat om kinderen
en jongeren uit gezinnen die leven van een bijstandsuitkering, in de schuldsanering zitten, zzp’ers
en/of een inkomen hebben tot 130% van het sociaal minimum.
Bijdrage Sport: € 225,00 per jaar, waarvan maximaal € 75,00 voor sportattributen.
Bijdrage Cultuur: € 450,00 per jaar, waarvan maximaal € 50,00 voor cultuurbenodigheden.















Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Een aanvraag moet worden ingediend door een ‘intermediair’.
Een intermediair is iemand die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van
het kind. Bijvoorbeeld een leerkracht op school, jeugdhulpverlener, werkcoach, huisarts of
een medewerker van een Sociaal Wijkteam bij een van de Huizen van de Wijk.
Om een aanvraag in te dienen heeft de intermediair informatie nodig van de ouder(s). Dit
zijn de contactgegevens van het kind, naam sportvereniging of cultuurinstelling, welke
sportattributen/cultuurbenodigheden minimaal nodig zijn én een financiële motivatie.
Ieder jaar moet er een nieuwe aanvraag ingediend worden voor een bijdrage uit het
Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo.
Ouder(s) moeten zelf bij de intermediair aangeven, dat er voor hun kind een nieuwe
aanvraag ingediend moet worden.
Er kan voor alle kinderen uit het gezin een aanvraag ingediend worden.
De beoordeling van de aanvraag wordt gedaan door de coördinator van het Jeugdfonds Sport
& Cultuur Venlo.
Kinderen mogen in dezelfde periode gebruik maken van het Jeugdfonds Sport én van het
Jeugdfonds Cultuur.
Het is niet mogelijk om een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo te ontvangen
voor sporten die niet in Nederland beoefend worden en ook niet voor zwemlessen (hiervoor
kunt u contact opnemen met coordinatorleergeldvenlo@gmail.com )
Na goedkeuring van de aanvraag ontvangen de intermediair én de penningmeester van de
sportvereniging/cultuurinstelling een bevestiging. Als er na aftrek van het contributiebedrag
/ lesgeld nog geld over is voor sportattributen/cultuurbenodigheden, ontvangen de ouder(s)
via de intermediair een voucher. De voucher is 4 maanden geldig en kan bij winkels waar we
mee samenwerken ingeleverd worden (identificatie van het kind is verplicht).
Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht in behandeling genomen, omdat het
toegekende bedrag NIET gebruik mag worden voor openstaande rekeningen van voorgaand
seizoen.











Na ontvangst van de factuur van de vereniging/cultuurinstelling of sportwinkel zorgt het
Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo voor betaling van de contributie / het lesgeld aan de
sportvereniging/sportwinkel of culturele instelling, zoals de muziek of dansschool.
Nadat de aanvraag is afgehandeld, verwacht het Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo, dat de
het kind regelmatig deelneemt aan de activiteiten en zich houdt aan de regels van de
sportvereniging/cultuurinstelling.
Tweemaal per jaar ontvangt de intermediair het verzoek om een update te geven over de
deelname aan de sportactiviteiten/cultuuractiviteiten door het kind. Tegen het eind van de
looptijd van de aanvraag, ontvangt de intermediair een bericht waarin staat dat de
toekenning afloopt. Er kan dan, indien nodig, door de intermediair een nieuwe aanvraag
ingediend worden.
Als het kind tussentijds stopt, kunnen ouder(s) geen aanspraak maken op het
restitutiebedrag. Dit moet door de sportclub / culturele instelling teruggestort worden naar
het Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo.
Bij onduidelijkheden of vragen kunt u contact opnemen met
venlo@jeugdfondssportencultuur.nl

