Intermediairs Zoeterwoude
Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur doe je via een intermediair. Een intermediair is iemand die betrokken is
bij het gezin. Bijvoorbeeld een leerkracht, maatschappelijk werker of een medewerker van het gemeentelijk Loket. De aanvraag stap voor stap:
1.
2.
3.
4.

Bekijk in de spelregels of je in aanmerking komt (volgende pagina)
Maak een afspraak met een intermediair
Vul alvast het aanvraagformulier in voor de afspraak
De intermediair doet voor jou de aanvraag

Heb jij nog geen intermediair?
Dit is een aantal intermediairs uit jouw gemeente. Zij helpen je graag bij de aanvraag! Bel of mail gerust naar:
Gemeente Zoeterwoude
Mr. F. Toet (Werk en Inkomen)
f.toet@zoeterwoude.nl | (071) 5806300

Schuldhulpverlening Zoeterwoude
Mevr. S. Strijk & Mevr. K. Grunewald
shw@zoeterwoude.nl | (071) 5806300

Maatschappelijk werkster
Mevr. N. Uythoven
n.uythoven@kwadraad.nl | 06-43049214

Combinatiefunctionaris Sport en bewegen
Mr. Jorrit Smit
info@jorritsmit.nl | 06 22945320

Stichting Leergeld Leiden
info@leergeldleidenenomstreken.nl | 06 46338408

Jeugd- en Gezinsteam Zoeterwoude JGT
info@jgthollandrijnland.nl | 088 2542365

Basisschool St. Bernardusschool
Mevr. Marja Oudshoorn (Intern begeleider)
Marja@rkbernardusschool.nl | 071-5421600

Centrum voor jeugd en gezin Zoeterwoude
088 2542384

Basisschool Het Avontuur heeft nog geen intermediair. Aanmelding kan o.a. via de gemeente.
Benieuwd of jij in aanmerking komt? Bekijk de spelregels op de volgende pagina!
Afspraak met een intermediair? Vul alvast het aanvraagformulier in en neem dit mee naar de intermediair!

Bekijk hoe wij met gegevens omgaan op:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/privacystatement/

Spelregels Jeugdfonds Sport & Cultuur Zoeterwoude
1. Voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar ingeschreven in de gemeente Zoeterwoude.
2. Het inkomen van de ouders is niet hoger dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.
• Weet u niet precies wat 120% van de toepasselijke bijstandsnorm inhoud? Ga dan
naar http://bit.ly/bedragenzoeterwoude voor de maximale netto maandinkomen.
3. Voor ieder kind uit een gezin kan een aanvraag worden ingediend;
4. Voor één kind kan zowel een sportaanvraag als een cultuuraanvraag worden gedaan.
5. Een intermediair doet de aanvraag via de website www.allekinderendoenmee.nl, niet de
ouder(s) zelf.
6. De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van korte
informatie over de financiële situatie van de ouder(s) en/of verzorger(s). Zonder financiële
motivatie wordt de aanvraag niet behandeld.
7. De intermediair ziet erop toe dat kinderen/jongeren daadwerkelijk en voor langere tijd
deelnemen aan de activiteiten van de sportvereniging, waarvoor het geld beschikbaar is
gesteld.
8. De bijdrage voor sport is maximaal € 225,00 sport per twaalf maanden, inclusief eventuele
attributen. Indien de maximale € 225,00 niet wordt besteed aan contributie, mag ervoor
maximaal € 100,00 een waardebon voor sportkleding en/of sportattributen worden
aangevraagd.
9. Alleen door NOC*NSF erkende sporten vallen onder de vergoeding vanuit het Jeugdfonds
Sport, met als uitzondering zwemles en fitness. Zij mogen ook via het Jeugdfonds Sport
worden aangevraagd.
10. De bijdrage voor cultuur is maximaal € 450,00 per twaalf maanden inclusief eventuele
attributen. Er wordt niet betaald in gedeelten. Indien de maximale € 450,00 niet wordt
besteed aan contributie, mag ervoor maximaal € 150,00 een waardebon voor kleding en/of
attributen worden aangevraagd.
11. Binnen het Jeugdcultuurfonds vallen aanvragen voor bijvoorbeeld muziekles, lidmaatschap
muziekvereniging, dansles (waaronder ballet en streetdance) en theater. Ook lidmaatschap
van de scouting valt onder het cultuurfonds.
12. Het geld wordt rechtstreeks, na ontvangst van de factuur, aan de aanbieder en/of winkel
betaald. Dus niet aan jeugdigen of aan de ouder(s). Er wordt niet betaald in gedeelten.
13. Na twaalf maanden kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële
omstandigheden van de ouders en/of verzorgers dit noodzakelijk maakt.
14. De aanvraag wordt binnen 3 weken in behandeling genomen.
15. De aanvraag wordt niet met terugwerkende kracht goedgekeurd. De startdatum mag niet in
het verleden liggen. Reeds betaalde contributie wordt niet vergoed.
16. Aanvragen worden niet langer dan 3 maanden op de wachtlijst geplaatst. Een aanvraag te
vroeg in de tijd indienen heeft geen zin.
17. Bij aanvragen voor teambalsporten (voetbal, basketbal, hockey, korfbal, volleybal, handbal en
waterpolo) gelden aparte afspraken:
•

•

Bij aanvragen die in de periode 1 mei t/m 31 december voor het hele seizoen worden
ingediend, wordt de startdatum automatisch op 1 augustus en de einddatum op 31 juli
gezet. Hierbij geldt een maximum toe te kennen bedrag van € 225,00 (incl. eventuele
attributen).
Bij aanvragen die tussen 1 januari en 30 april worden ingediend voor een half seizoen
of korter, wordt de helft van de jaarcontributie vergoed, met een maximum van
€ 112,50 (incl. eventuele attributen tot max. € 50,00). De einddatum van deze
aanvraag zal op 31 juli gezet worden. Daarna kan zo nodig weer een nieuwe
aanvraag worden gedaan voor het volgende seizoen.

Bekijk hoe wij met gegevens omgaan op:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/privacystatement/

Spelregels speciale zwemregeling
Het is mogelijk om in aanmerking te komen voor een verdubbeling van de bijdrage aan zwemles
voor het diploma-A vanuit het Jeugdfonds Sport Zuid-Holland.
Aanvullende eisen:
Naast de bestaande gemeentelijke spelregels moet de aanvraag voor het kind voldoen aan
aanvullende eisen, om voor deze verdubbeling en diploma-A garantie in aanmerking te komen:
1. Het kind moet op het moment van de aanvraag 6 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in de
gemeente Zoeterwoude.
2. De verdubbeling van het gemeentelijk budget wordt betaald door Fonds1818.
3. Het kind moet zwemles-A volgen bij sport- en recreatiecentrum De Does.
4. Het kind ontvangt van het zwembad een garantie dat het zwemdiploma-A behaald wordt op
voorwaarde dat het kind:
• bij minimaal 85% van de zwemlessen aanwezig is;
• geestelijk en lichamelijk in staat is deel te nemen aan de zwemlessen;
5. Deze regeling is geldig zolang het budget van Fonds1818 hiervoor toereikend is.
6. Een jaar nadat de aanvraag is goedgekeurd, kan er een nieuwe aanvraag bij het Jeugdfonds
Sport worden ingediend. Dit kan een ‘gewone’ aanvraag (van maximaal € 225,00) voor een
andere sport betreffen maar ook een zwemaanvraag om bijvoorbeeld diploma B en/of C te
behalen.

Bekijk hoe wij met gegevens omgaan op:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/privacystatement/

