De spelregels van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen
Regio Zuid-Oost Groningen:
gemeente n Veendam, Pekela , Westerw olde, Oldambt en Stadskanaal
Vers ie januari 2019

Voor w ie:
Het Jeugdfonds Sport & Cul tuur is bestemd voor ki nderen en j ongeren v an 4 tot en met 17 jaar die om
financiële reden geen li d kunnen worden v an een sportv ereni ging en/of niet op les k unnen v oor
bijv oorbeeld dans, toneel of muziek .
Door w ie:
Een aanv raag bij het J eugdfonds Sport & Cultuur kan alleen gedaan worden door een profess ional ui t het
onderwi js , s ociale wi jk teams, schuldhul pv erlening, jeugdzorg, gezondheids zorg of maatschappelijk werk .
Deze profess ionals worden i ntermedi ai rs genoemd. De intermedi ai rs zijn al betrokk en bi j de ki nderen,
j ongeren en gezi nnen en kennen de (fi nanc iël e) thuissituatie en de s port/c ultuurwens en v an de
ki nderen /jongeren. Ook v rij wi lli gers v an Stichting Leergeld kunnen een aanv raag i ndi enen.
Let op:
- Ouders , k inderen , sportv erenigingen , c ultuuraanbieders, sport -, muziek - of dans docenten kunnen
zelf géén aanv raag indienen!
- Ouders zij n er zelf v erantwoordel ijk v oor dat aanv ragen tij dig worden i ngedi end.

De spelregels:

•

De aanv raag wordt onl ine door de intermedi ai r gedaan. Om een aanv raag v oor een ki nd in te dienen
heeft een intermediai r i nformatie nodi g. Di t zij n c ontactgegev ens, naam sportv ereni ging /
cultuuraanbieder, welke sport - of muziekattributen minimaal nodig zijn en een financiële motiv ati e.
Ouders k unnen ter v oorberei ding een ingev uld basis aanv raagformuli er/ouderkaart (v erk rijgbaar v ia
i ntermediai r of op onze webs ite) meenemen naar de i ntermedi ai r.

•

Het Jeugdfonds Sport & Cul tuur is er v oor ki nderen en jongeren v an 4 tot en met 17 j aar uit gezinnen
met een laag bes teedbaar inkomen. Bijv oorbeeld gezinnen met een uitk ering, schulden, ZZP’ers ,
werk ende armen, gescheiden ouders of andere redenen waarom de ouders s port - of c ul tuurl essen niet
kunnen betal en.

•

Indien een gezin in aanmerki ng komt v o or/beschikking heeft ov er/gebruik maak t v an de Bi js tand, de
Voeds elbank en/of sc hul dhulpv erlening, dan komt het automatisch ook in aanmerking v oor het
Jeugdfonds Sport & Cul tuur.

•

In de ov erige gev allen hebben de gemeenten aangegev en dat als indicatiev e ric htl ijn een ink omen
v an maximaal 120% v an de bijs tands norm gel dt.

•

De beoordeling of een aanv raag k omt tot een bij drage wordt ui tgev oerd door het Jeugdfonds Sport &
Cul tuur Groni ngen en baseert zich bij toek enning of af wij zi ng v an de aanv raag op het profess i onele
oordeel v an de i ntermediai r. De intermedi ai r dient de aanv raag te motiv eren door middel van het
gev en v an global e informatie ov er de financ iële situatie v an de ouder(s ).

•

De bij drage bedraagt maximaal € 225,- (sport) en/of maximaal € 450,- (cul tuur) per ki nd per jaar . Di t
is inc lusief een ev entuele bijdrage v oor sportkl edi ng/attributen /ins trumentenhuur v an maximaal € 90, -.
Een waardebon v oor attributen kan al leen gelijk tij dig met de aanv raag worden i ngediend.

•

De toekenning is i n princi pe v oor een jaar (12 maanden) en l oopt ni et al tij d geli jk met het sport - of
curs ussei zoen.

•

Bij dragen v oor het curs usgeld/lidmaatschappen worden rechts treeks ov ergemaak t aan de v ereni ging,
i nstelling of cultuuraanbi eder. Er wo rdt géén geld ui tgekeerd a an j eugdigen of aan de ouder(s ). Voor
de attributen worden waardebonnen v ers trek t waarmee i n wi nk els de benodigde attri buten (kleding,
materiaal, ins trumenten etc.) kunnen worden v erk regen.

•
•

Een aanv raag k an ni et met terugwerkende k rac ht worden ingedi end.
Er kan in de regi o Zui d -Oost Groningen (gemeenten Veendam, Pekel a, W esterwolde, Oldambt en
Stadsk anaal ) tegelijkertij d een aanv raag v oor een s port - en c ultuurac tiv iteit worden gedaan.

•

SPORT:
De activ iteit moet v allen onder het begri p s portbeoefening in teamv erband en een bij NOC*NSF
aangesl oten s port/v ereni ging . Fitness, scouting en zw emlessen/ABC-diplomazw emmen worden
bijv oorbeeld niet vergoed.

•

CULTUUR:
De activ iteit moet v allen onder de c ategorie: muziek , beeldende kunst, dans, theater of k inderci rc us
en het moet gaan om actiev e deel name. Eénmalige activ iteiten en ac tiv itei ten georganiseerd door
scholen of in het kader v an naschoolse opv ang k omen niet v oor een v ergoedi ng in aanmerking.

•
•
•

De jongere mag bij aanv ang v an de toekenning niet ouder dan 17 jaar zijn.
Er kan v oor meerdere kinderen uit een gezin een aanv raag gedaan worden .
Ieder j aar kan er opni euw een aanv raag worden gedaan i ndi en de financi ële oms tandigheden v an het
gezin/v erzorger di t noodzak elijk maakt.

De intermediair z iet er op toe dat de jeugdige daadw erkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de
activiteiten w aarvoor het geld beschikbaar is gesteld.

