Spelregels Jeugdfonds Sport Zwolle
Voordat een aanvraag wordt gedaan is het belangrijk de spelregels van het Jeugdfonds Sport in de
woonplaats van het kind te kennen. Lokaal kunnen er verschillen zijn, bijvoorbeeld in de leeftijdsgrens
of de inkomensgrens. Dit zijn de spelregels die het Jeugdfonds Sport in Zwolle hanteert.

Algemene informatie
Jeugdfonds Sport Zwolle ondersteunt kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die om
financiële redenen niet kunnen sporten. Alleen personen die professioneel bij een jongere betrokken
zijn kunnen, als intermediair, een aanvraag indienen bij JFS Zwolle. Ouder(s) en kinderen/jongeren
hebben niet de mogelijkheid om zelf een aanvraag in te dienen bij Jeugdfonds Sport Zwolle.
Datzelfde geldt voor sportorganisaties. Zij kunnen zich echter wel tot de intermediairs richten.

Voor wie is de bijdrage bestemd?
Wanneer financiële middelen uitgeput zijn of ontbreken binnen een gezin biedt Jeugdfonds Sport
Zwolle de mogelijkheid kinderen/jongeren te ondersteunen bij het betalen van de contributie en de
aanschaf van sportkleding. Een gezin komt in aanmerking voor financiële ondersteuning wanneer het
onder de inkomensgrens van 110% van het wettelijk minimum inkomen komt. Voor kinderen van 12
– 18 jaar geldt een inkomensnorm van 130%. Kinderen/jongeren kunnen per jaar maximaal voor €
225,- gesteund worden door Jeugdfonds Sport Zwolle. Voor meerdere kinderen uit één gezin kan een
aanvraag gedaan worden bij Jeugdfonds Sport Zwolle.
Vergoedingen worden alleen verstrekt voor door NOC*NSF erkende groepssporten, in team- cq
verenigingsverband, en niet voor individuele sporten. Een uitzondering op deze regel geldt voor
kinderen die aan leeftijds- en inkomensnorm voldoen en vanwege medische redenen (bijvoorbeeld
autistische stoornis) uitsluitend individueel kunnen sporten; zij kunnen in dat geval toch een
financiële bijdrage van Jeugdfonds Sport Zwolle krijgen. Voorwaarde is dan wel dat de intermediair
voor deze kinderen werkzaam dient te zijn in een instelling voor mensen met psychische
problematiek (vb. Dimence, RIBW), lichamelijke beperking (vb. InteraktContour) of verstandelijke
beperking (voorbeeld FRION). Het bestuur kan het aantal voor individuele sporten te verstrekken
vergoedingen beperken.

Indienen van een aanvraag
Uitsluitend intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Zij dienen in dat geval op professionele
wijze betrokken te zijn bij het zorg- en opvoedingssysteem van een jongere. Intermediairs zijn
bijvoorbeeld (sport)docenten, intern begeleiders van scholen, hulpverleners van het Bureau
Jeugdzorg, artsen of verpleegkundigen, schuldhulpverleners of (sport)buurtwerkers die betrokken
zijn bij de begeleiding van het kind of het gezin. Zij kennen de thuissituatie van het kind. Ouders
kunnen dus niet zelf een aanvraag indienen!
Bij het indienen van een aanvraag moet worden ingevuld: naw gegevens van het kind; naw
gegevens/rekeningnummer van de sportclub; e-mailadres van de penningmeester en/of
ledenadministratie; naam van de winkel (Aktiesport, Perrysport, Reuvers Sport, Scapino, Bristol);
motivatie waarom de aanvraag wordt gedaan.
Bij de aanvraag wordt gevraagd om korte informatie te verstrekken over de financiële situatie van de
ouder(s). Deze korte informatie is een vereiste voor de afhandeling van de aanvraag. Met alle
gegevens wordt door Jeugdfonds Sport Zwolle vertrouwelijk omgegaan.

Betaling
Toekenning van een aanvraag die aan de gestelde eisen voldoet is geen recht of
vanzelfsprekendheid. Ze is met name afhankelijk van het beschikbare budget van het
Jeugdfonds Sport.
Na honorering van de aanvraag ontvangt zowel de intermediair als de penningmeester van de
sportclub een bevestiging (factuurverzoek). Op deze bevestiging staat de start- en einddatum. De
subsidie wordt als regel toegekend voor het lopende of komende sportjaar, en loopt af aan het eind
daarvan, op 30 juni of in sommige gevallen 1 februari of 31 december (afhankelijk van de sport).
Het toegekende bedrag kan niet gebruikt worden voor openstaande rekeningen / oude schulden.
Bijdragen voor het lidmaatschap van een sportvereniging worden rechtstreeks overgemaakt aan de
betreffende sportvereniging. Jeugdfonds Sport Zwolle geeft geen machtiging voor automatische
incasso en betaalt niet uit aan ouders.
Na ontvangst van de factuur van de club zorgt het Jeugdfonds Sport binnen 4 weken voor betaling
aan de club.
Na ontvangst van de factuur van de winkel, waar volgens de opgave op het aanvraagformulier de
sportattributen worden aangeschaft, zorgt het Jeugdfonds Sport binnen 4 weken voor betaling aan
de winkelier.
Sportattributen kunnen onder andere via Perry- of Aktiesport, Scapino, Bristol winkels en Reuvers
Sport worden aangeschaft. In dat geval ontvangt de intermediair een waardebon waarmee de
sportattributen kunnen worden aangeschaft. Deze waardebon dient door de intermediair te worden
overhandigd aan de ouder/verzorger.
De bijdrage van Jeugdfonds Sport Zwolle wordt niet uitgekeerd aan ouders/verzorgers.

Hoe gaat het verder?
Nadat de contributie is overgemaakt verwachten wij dat het kind regelmatig sport en zich houdt aan
de regels van de club!
De aanvrager volgt de sportloopbaan van het kind/de jongere waarvoor de kosten voor rekening van
Jeugdfonds Sport Zwolle komen en ziet erop toe dat er daadwerkelijk blijvend wordt gesport.
Eénmaal per jaar ontvangt de intermediair het verzoek om een update te geven over de
sportontwikkeling van het kind. Indien hier herhaaldelijk niet op gereageerd wordt, kan het
Jeugdfonds Sport besluiten de intermediair uit te sluiten.
Voor de afloopdatum van de toegekende subsidie, ontvangt de intermediair bericht waarin staat dat
de toekenning afloopt. Als de financiële situatie van het gezin niet voldoende is verbeterd kan dan
voor het volgende sportjaar een nieuwe aanvraag ingediend worden. Zonder nieuwe aanvraag kan
er geen financiële vergoeding worden gegeven in het nieuwe jaar.
Het bestuur van Jeugdfonds Sport Zwolle kan het aantal jaren dat subsidie wordt aangevraagd
beperken indien zij dit om budgettaire redenen noodzakelijk vindt.
In overleg kan afgeweken worden van bovenstaande spelregels.

