
 

 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 

en met 17 jaar die in Rotterdam wonen en om financiële redenen niet sporten of geen 

lessen kunnen volgen bij een theaterclub, dansschool of muziekschool. Gezinnen 

waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen – via een door het fonds 

erkende intermediair – een financiële vergoeding ontvangen van het Jeugdfonds Sport 

& Cultuur Rotterdam.  

 

Het Jeugdfonds vergoedt sportlessen tot max 280,- euro per jaar,  

culturele lessen tot max. 500,- euro per jaar en evt. huur instrument tot max 250,- euro per 

jaar en te huren bij de muziekschool waar de lessen worden gevolgd. 

Het Jeugdfonds vergoedt ook het Zwemdiploma A bij erkende zwemverenigingen vanaf 5 

jaar.  

 

De spelregels; 

• Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam ondersteunt kinderen (0 t/m 17 jaar oud) 
die in de gemeente Rotterdam wonen, dat is ook Rozenburg, Hoek van Holland, 
Hoogvliet en Pernis. 

• Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt lesgeld of contributie wanneer de 
ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandsniveau, of in een 
schuldsaneringstraject zitten en andere financieringsmogelijkheden ontbreken. De 
richtlijn die we hiervoor hanteren zijn 1600.- euro voor een éénoudergezin, voor een 
tweeoudergezin is het bedrag 1800.- euro. Deze bedragen zijn zonder toeslagen. 

• Ouders en kinderen/jongeren kunnen zelf géén aanvraag doen.  

• De aanvragen worden gedaan door professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs of 
maatschappelijk werk die het gezin kennen. Wij noemen deze professionals 
‘intermediairs’. 

• De aanvraag wordt via de website www.allekinderendoenmee.nl ingediend door een 
intermediair.  

• De intermediair motiveert de aanvraag en geeft korte informatie over de financiële 
situatie van de ouder(s) en of verzorgers. Zonder financiële motivatie wordt de 
aanvraag niet behandeld. 

• Aanvragen worden gedaan voordat de lessen beginnen.  
• Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt rechtstreeks aan de culturele 
instelling of sportclub. 

http://www.allekinderendoenmee.nl/


• De lessen of cursussen worden gegeven door een erkende culturele instelling of een 

gecertificeerde docent, of erkende sportvereniging.  

• Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te 

dienen. 

• Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële 

omstandigheden van de ouder(s) en/of verzorger(s) dit noodzakelijk maakt. 

• De intermediair ziet er op toe dat de jongere daadwerkelijk en voor langere tijd 

deelneemt aan de activiteiten waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. 

 

Van een culturele instelling of (sport)vereniging wordt het volgende verwacht: 

•  

• Het hoofddoel van de culturele instelling of (sport)vereniging is het structureel laten 

deelnemen aan een activiteit of sport. Het mag geen bijzaak zijn van deze organisatie 

en de vergoeding geldt na overleg voor tijdelijke programma’s of projecten, of 

aanvullende diensten op een lidmaatschap van een culturele instelling of 

(sport)vereniging.  

• De culturele instelling of (sport)vereniging besteedt aandacht aan het creëren 

van een positief en veilig (sport)klimaat. De vrijwilligers die werken met 

jeugdleden (trainers, coaches, leiders, jeugd coördinatoren en andere 

vrijwilligers die betrokken zijn bij activiteiten met jeugd) zijn in het bezit van 

een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  

• Een stichting of commerciële aanbieder moet een jaar zelfstandig werken c.q. 

operationeel actief zijn in het aanbieden van de activiteit, voordat zij kan 

worden toegevoegd aan het bestand van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit 

moet worden aangetoond door het toesturen van een uittreksel van de Kamer 

van Koophandel.  

• De lidmaatschapskosten / contributies zijn online inzichtelijk en actueel. 

• De culturele instelling of (sport)vereniging moet een bankrekening hebben met 

de tenaamstelling van de culturele instelling of (sport)vereniging. 

• De culturele instelling of (sport)vereniging verstuurd de factuur van een 

goedgekeurde aanvraag binnen drie weken na inschrijving van het kind. De 

facturen kunnen gestuurd worden naar 

facturen.rotterdam@jeugdfondssportencultuur.nl  
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