Spelregels Jeugdfonds Sport & Cultuur Almelo
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almelo vindt dat kinderen en jongeren moeten kunnen sporten of
iets aan kunst en cultuur kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen!
Voor deelname aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almelo gelden de volgende spelregels:
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Kinderen in de leeftijd t/m 20 jaar en woonachtig in de gemeente Almelo komen in
aanmerking voor Jeugdfonds Sport & Cultuur Almelo.
De sport- of cultuuraanbieder is gevestigd in de gemeente Almelo. Hiervan kan afgeweken
worden als aangetoond kan worden dat dit in het belang van het kind is.
De kinderen groeien op in gezinnen die bijvoorbeeld leven van een bijstandsuitkering, in de
schuldsanering zitten of een inkomen hebben ter hoogte van het sociaal minimum of waarbij
het besteedbaar inkomen laag is (bijvoorbeeld als gevolg van schulden). Het (besteedbaar)
inkomen bedraagt maximaal 115% van het wettelijk sociaal minimum.
Uitsluitend intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Intermediairs zijn professionals die
betrokken zijn bij de begeleiding van het kind, bijvoorbeeld docenten, buurtsportcoaches,
hulpverleners, schuldhulpverleners en (huis)artsen. Zij kennen de (financiële) thuissituatie
van het kind en de sport/cultuurwensen van de kinderen. Ouders, kinderen, jongeren,
sportverenigingen, cultuuraanbieders, sport-, muziek- of dansdocenten kunnen geen
aanvraag indienen.
De intermediair is verplicht de spelregels te kennen en deze met de ouders te bespreken.
Jeugdfonds Sport & Cultuur Almelo biedt ook de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen
bij Leergeld Almelo (leergeld@jeugdfondsalmelo.nl, tel. 06-38581697 of 06-38581688 op
dinsdag en donderdag van 09.00 – 13.00)
Voor vragen over facturen, vergoedingen e.d. kunt u contact opnemen met
almelo@jeugdfondssportencultuur.nl, tel. 06-41937343 op dinsdag en donderdag van 09:00 13:00 uur
De richtlijn voor de jaarlijkse financiële bijdrage per kind is maximaal €225,- voor sport en
€450,- voor cultuur.
De bovengenoemde financiële bijdrage is inclusief een eventuele bijdrage voor
sportkleding/sportschoenen/attributen/instrumentenhuur van maximaal € 40,- voor
sportaanvragen en maximaal € 50,- voor cultuuraanvragen.
Voor deze sportkleding/sportschoenen/attributen kan een waardebon aangevraagd worden.
Deze waardebon kan uitsluitend gelijktijdig met de aanvraag worden aangevraagd.
Voor muziekles kan in de aanvraag het benodigde muziekinstrument worden aangegeven,
dat via het Instrumentendepot Leerorkest kan worden gehuurd (€ 25,- per jaar).
Bij de aanvraag moet duidelijk worden aangegeven waarvoor de waardebon bestemd is.
De werkelijke kosten van de contributie/lessen moeten altijd bij de aanvraag ingevuld
worden. Het is niet toegestaan om de maximale vergoeding in te vullen als de werkelijke
kosten lager liggen.
Ouders dienen alle benodigde informatie in te vullen op het aanvraagformulier en
overhandigen aan de intermediair.
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De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van globale
informatie over de financiële situatie van de ouders. Zonder financiële motivatie wordt de
aanvraag niet behandeld.
De intermediair hoeft geen officiële check van het inkomen uit te voeren. Het Jeugdfonds
Sport & Cultuur Almelo gaat er van uit dat de intermediair een juiste inschatting kan maken
en een schriftelijke motivatie is daarom voldoende.
Leergeld en Almelo Doet Mee voeren wel een financiële check uit.
Er kan pas gestart worden met de activiteit als de goedkeuring is verleend en is ontvangen.
Een aanvraag kan nooit met terugwerkende kracht plaats vinden.
De toekenning is in principe voor 1 jaar (12 maanden) en loopt niet altijd gelijk met het sportof cursusseizoen.
Bij Kaliber loopt een jaar altijd van 1 augustus tot en met 31 juli. Een aanvraag gedurende het
jaar heeft altijd als einddatum 31 juli.
Het is in principe niet mogelijk om gedurende een toekenning de aanvraaggegevens te
wijzigen. Dit betekent dat er gedurende de toekenning niet overgestapt kan worden van
activiteit.
Als de financiële situatie van het gezin niet voldoende is verbeterd kan er aan het einde van
een toekenning een nieuwe aanvraag ingediend worden. Zonder nieuwe aanvraag kan er
geen financiële vergoeding worden gegeven in het nieuwe jaar.
Er kunnen nooit meerdere aanvragen voor hetzelfde kind worden ingediend.
Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.
Bij goedkeuring van een aanvraag ontvangt de sport- of cultuuraanbieder digitaal een
factuurverzoek. De sport- of cultuuraanbieder dient vervolgens een factuur in bij het
Jeugdfonds Sport & Cultuur Almelo via facturen.almelo@jeugdfondssportencultuur.nl. De
toegekende bijdrage wordt op basis van een factuur betaald. Raadpleeg de “instructies
facturatie” zodat deze goed verwerkt kunnen worden. Reeds betaalde contributies worden
niet met terugwerkende kracht vergoed.
Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt zowel de intermediair als de penningmeester van
de sportclub een bevestiging. Op deze bevestiging staat de start- en einddatum.
De betaling van de contributie of het lesgeld wordt na ontvangst van de factuur direct
overgemaakt aan de sportvereniging of de culturele instelling.
De intermediair zorgt ervoor dat de ouder(s)/verzorger(s) zo snel mogelijk de goedkeuring en
de eventuele bon ontvangen.
Met de goedkeuring kan de ouder(s)/verzorger(s) het kind definitief in laten schrijven bij de
vereniging of cultuuraanbieder.
Met de waardebon kunnen de ouder(s)/verzorger(s) de bijbehorende attributen aanschaffen
bij de op de bon vermelde winkel. Op deze bon staat het bedrag dat maximaal besteed mag
worden en de vervaldatum.
Tweemaal per jaar ontvangt de intermediair het verzoek om een update te geven over de
sportontwikkeling van het kind.
Stopt het kind tussentijds met sporten of cultuur, dan moet de intermediair dit direct melden
bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
De ouder is zelf verantwoordelijk voor de aanmelding en afmelding bij de sportvereniging en
om de intermediair tijdig in te lichten bij nieuwe ontwikkelingen.
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Wat valt onder sport?
In principe vallen alleen door NOC*NSF erkende sporten onder de vergoeding vanuit het Jeugdfonds
Sport & Cultuur, met uitzondering van zwemmen en fitness. Daarnaast kunnen afspraken worden
gemaakt met eventuele andere lokale sportaanbieders.
Onder sport valt bijvoorbeeld:
• balsporten zoals voetbal, honkbal, hockey, korfbal, basketbal, rugby, handbal en volleybal
• verdedigingssport zoals judo, karate en boksen
• watersport zoals zwemmen en waterpolo
• racketsport zoals tennis en badminton
• overige sporten zoals turnen/gymnastiek, atletiek, fitness en schaatsen
•

Zwemles
o De zwemlessen voor het behalen van zwemdiploma A (Sportpark) worden volledig
vergoed.
o In uitzonderlijke situaties worden ook de zwemlessen vergoed voor het behalen van
zwemdiploma A in buurtgemeenten van Almelo. Dit uitsluitend indien aangetoond
kan worden dat dit in het belang van het kind is.
o Zwemdiploma B wordt incidenteel vergoed en uitsluitend indien deze bij Sportpark
wordt gehaald en als daar zwemdiploma A ook al gehaald is.

•

Beweegdiploma Ouder & Kind Gym, Level Up, Move It
o Kinderen die willen deelnemen aan deze activiteiten kunnen contact opnemen met
het Sportbedrijf. Samen wordt er dan gekeken naar de mogelijkheden.

•

Paardrijden
o Paardrijden wordt uitsluitend vergoed bij de Gravenruiters op medische verklaring.

•

Scouting
o De vergoedingen voor scouting worden gelijk gesteld aan de vergoedingen van sport

Wat valt onder cultuur?
•
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Dans zoals ballet, streetdance, hiphop, showmusical en jazz.
Muziek zoals viool, piano, cello, blaasinstrument, drums en zang.
Theater zoals toneel en musical.
Overige culturele activiteiten zoals DJ, VJ en rap.
Creatieve activiteiten zoals tekenen, schilderen, graffiti en naailes.
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