
 

 

Gemeenten Wormerland en Oostzaan 
 

• Algemeen 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zaanstreek biedt een tegemoetkoming aan kinderen die willen sporten, 

dansen of bijvoorbeeld op muziekles willen, maar waarvan de ouders het door omstandigheden niet 

kunnen betalen. Deze tegemoetkoming wordt rechtstreeks betaald aan de vereniging/club of culturele 

instelling. Eventuele toegekende bedragen voor sportattributen of bijv. danskleding, schoeisel worden 

eveneens rechtstreeks aan de desbetreffende winkel overgemaakt. Bij aanvragen voor muziekles 

bestaat de mogelijkheid o.o.v. een muziekinstrument in bruikleen te krijgen. Hier vindt u de spelregels 

van Jeugdfonds Sport & Cultuur Zaanstreek.  

Doelgroep:  

Tot de doelgroep behoren kinderen uit de gemeenten Oostzaan en Wormerland in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar.  

Hoe werkt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zaanstreek?  

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zaanstreek, gelden 

een aantal voorwaarden:  

• Ouder(s)/verzorgers hebben vooraf met hun kind gekeken naar een geschikte vereniging / club of 

culturele instelling; 

• Ouder(s)/verzorgers melden zich vooraf bij de vereniging / club en geven aan dat zij een aanvraag 

hebben laten doen /gaan doen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zaanstreek;  

• De maximale vergoeding is €500 voor een cultuuractiviteit en €225 euro voor een sportactiviteit per jaar.  

• Laat uw kind pas starten NA goedkeuring van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zaanstreek.  Het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur Zaanstreek is niet verantwoordelijk voor de kosten indien het kind start 

voordat het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zaanstreek goedkeuring heeft gegeven;  

• Een ouder/verzorger vult eerst de ouderkaart volledig in via de website 

https://www.allekinderendoenmee.nl/ en geeft de ouderkaart aan de intermediair. De intermediair kan 

alleen een volledig ingevulde ouderkaart in behandeling nemen als voldaan wordt aan de voorwaarde 

dat het gezinsinkomen maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum bedraagt (bijstandsuitkering). 

• Steekproefsgewijs worden uw inkomensgegevens gecheckt door degene die de aanvraag indient (de 

intermediair). 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; 

• Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zaanstreek moet worden gedaan door een 

intermediair. Dit zijn personen die op professionele wijze betrokken zijn bij de opvoeding van een kind, 

zoals een docent, jeugdhulpverlener, sportbuurtcoach of maatschappelijk werker; 

• 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. Het is dus NIET mogelijk om gelijktijdig aan een sport- en 

een cultuuractiviteit deel te nemen; 

• Achterstanden/schulden worden nooit vergoed; 

• Bij het voortijdig willen stoppen altijd eerst overleggen met de coördinator van het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur Zaanstreek: zaanstreek@jeugdfondssportencultuur.nl 

Let op: Jeugdfonds Sport & Cultuur Zaanstreek bestaat uit vrijwilligers. Hierdoor kan het zijn dat u niet altijd direct 

een reactie ontvangt op uw mail of ingesproken voicemail. Wij vragen hiervoor uw begrip.  

 

https://www.allekinderendoenmee.nl/


 

 

Gemeente Zaanstad 
 
Voor kinderen, woonachtig in de gemeente Zaanstad, kunnen ouders zelf een aanvraag indienen bij de 

gemeentelijke regeling Meedoen Zaanstad via de site http://www.meedoenzaanstad.nl. 

Soms valt een aanvraag niet binnen de criteria van Meedoen Zaanstad, maar wel binnen de doelstellingen en 

criteria van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zaanstreek. In dat geval kan alsnog een aanvraag worden 

ingediend. De gemeente verwijst dan weer door naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zaanstreek. 
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