
Talentontwikkeling Jeugdfonds Sport Breda 2019 
 

Doel van de regeling 

Het Jeugdfonds Sport Breda wil een amateur-sporttalent door middel van het verstrekken 

van een aanvullende financiële bijdrage de kans bieden om zich te kunnen ontwikkelen 

tot (sub)topsporter op nationaal en/of internationaal niveau. 

Voor wie bedoeld? 

Een amateursporter in de leeftijd tussen 7 en 17 jaar die tot de doelgroep van het 

Jeugdfonds Sport Breda behoort en die door de sportvereniging/sportschool waar hij/zij 

bij is aangesloten als sporttalent wordt aangemerkt en als zodanig deel uitmaakt van een 

(wedstrijd)selectie van de betreffende sportvereniging/sportschool. 

De regeling is niet bedoeld voor (top)sporters die bij het NOC*NSF staan geregistreerd 

met een A-status, sporter met een selectiestatus, een HP-status, als Internationaal 

Talent (IT-status), Nationaal Talent (NT-status) of Belofte. Voor amateursporters die tot 

de laatste drie categorieën (IT, NT en Belofte) en tot de doelgroep van het Jeugdfonds 

Sport behoren, is Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland een samenwerking aangegaan 

met het “Yvonne van Gennip Talent Fonds”. Deze sporters kunnen bij dit fonds een 

aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. 

Voor welke activiteiten? 

Deelname aan wedstrijden, NK’s, EK’s, WK’s en trainingsstages voor zover: 

• de wedstrijden, NK’s, EK’s, WK’s en trainingsstages erkend zijn door de bij het 

NOC*NSF aangesloten sportbond en onder toezicht van die sportbond worden 

georganiseerd; 

• de deelname de goedkeuring heeft van de sportvereniging/sportschool waarbij de 

sporter is aangesloten; 

• voor de deelname door de betreffende sportvereniging/sportschool een hogere 

financiële bijdrage van de sporter wordt gevraagd dan de reguliere contributie die 

voor recreanten binnen die sportvereniging/sportschool geldt; 

• de kosten de maximale contributiebijdrage van het Jeugdfonds Sport Breda van  

€ 300,-- te boven gaan. 

Voor welke activiteiten niet! 

• Deelname aan extra vaardigheidstrainingen zoals die bijvoorbeeld aangeboden 

worden door voetbalscholen als aanvulling op de reguliere trainingen/wedstrijden bij 

de eigen sportvereniging/sportschool; 

• Deelname aan wedstrijden/toernooien/trainingsstages die onderling tussen 

sportverenigingen/sportscholen voor hun geselecteerde sporters/sportteams worden 

georganiseerd; 

 

Hoogte aanvullende bijdrage 

Voor deelname aan sportactiviteiten die aan bovenstaande criteria voldoen, is het 

mogelijk een aanvullende bijdrage van het Jeugdfonds Sport Breda te ontvangen van 

maximaal €200,- per kind per jaar. 

Er kan dus jaarlijks maximaal € 500,- per kind voor contributie worden aangevraagd en 

daarnaast een waardebon voor attributen van € 100,- per kind.  

Beoordeling 

- Bovenstaande regeling dient als uitgangspunt voor de beoordeling van de aanvragen. 

- Aanvragen voor deze regeling verlopen altijd via een intermediair. 

- Aanvragen voor extra financiële steun moeten per email worden ondersteund/bevestigd   

door de intermediair en de sportvereniging/sportschool waarbij de sporter is aangesloten.  

- Besluit tot goedkeuring wordt genomen door het bestuur van Jeugdfonds Sport Breda.  

https://yvgtf.nl/

