Lokale spelregels Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda
2022 (aangepast per 10-07-2022)
Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda geeft sport -en cultuurkansen aan kinderen en jongeren
tussen de 2 en 18 jaar uit gezinnen die woonachtig zijn in de gemeente Breda, waar onvoldoende
geld is om lid te worden van een sportvereniging of deel te nemen bij een culturele aanbieder. Voor
deze kinderen betaalt het fonds de contributie/het lesgeld en attributen.
Daarnaast is het vanaf 10 juli 2022 mogelijk om voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar een aanvraag
in te dienen. De werkwijze hiervoor vind je onder punt 7.
In dit document worden de spelregels benoemd voor:
A. Sport -en culturele activiteiten
B. Zwemles voor zwemdiploma A, B en C
Waar “ouders” staat vermeld wordt bedoeld “ouders en verzorgers”.

A. Voorwaarden aanvraag Sport en culturele activiteiten
1. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda betaalt de contributie, het lesgeld en/of de
benodigdheden voor het uitoefenen van de sport of culturele activiteit voor
kinderen. Het moet gaan om kinderen die staan ingeschreven bij de gemeentelijke
basisadministratie van de gemeente Breda. Het gezin waarin het kind opgroeit leeft
van een uitkering, zit in de schuldsanering of heeft een inkomen onder het sociaal
minimum. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda hanteert als inkomenscriterium
120% WML (Wettelijk Minimum Loon).
Studenten komen niet in aanmerking voor een vergoeding, tenzij zij één of meer
kinderen hebben.
2. Een aanvraag kan gedurende het hele jaar worden ingediend. De aanvragen
worden zoveel mogelijk binnen vijf werkdagen afgehandeld. In vakantieperiodes
kan dit langer duren.
3. Een aanvraag kan op verschillende manieren worden ingediend:
- Aanvraag indienen met intermediair:
De aanvraag wordt ingediend door een intermediair. Deze moet door het
Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda zijn erkend. Een intermediair is een
professional die werkzaam is in het onderwijs, hulpverlening of
gezondheidszorg. De intermediair dient de aanvraag in via het digitale
aanvraagsysteem van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Een onderbouwing van
de financiële situatie als bedoeld bij punt 1, is nodig. Het tonen van een
BredaPas is voldoende onderbouwing. Een BredaPas is niet vereist. Meer
informatie over de BredaPas is te vinden op https://www.breda.nl/bredapas.
-

Aanvragen indienen door de ouder zelf:
Heeft de ouder een BredaPas, dan kan hij/zij de aanvraag ook rechtstreeks bij
het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda indienen. Hiervoor gelden onderstaande
voorwaarden:
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-

Ouder/verzorger moet een BredaPas hebben.
Ouder/verzorger dient zelf de aanvraag in.
Een aanvraag wordt ingediend via de website van Sam&
(www.samenvoorallekinderen.nl/ouders/). Sam& is een
samenwerkingsverband van Jeugdfonds Sport & Cultuur, Leergeld,
Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job.
- Ouder voegt in de aanvraag een kopie (foto) van de voor -en
achterkant van de BredaPas 2022 toe.
- De aanvraag dient volledig te zijn ingevuld.
Bij een onvolledige of onjuiste aanvraag of indien de ouder behoefte heeft aan
ondersteuning, wordt de ouder voor hulp verwezen naar een intermediair.
4. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda vergoedt de contributie en/of het lesgeld en
de benodigde attributen om het sporten en/of de culturele activiteit voor een kind
een jaar lang mogelijk te maken. De volgende vergoedingen zijn aan de orde.
Contributie Sport
We vergoeden alleen de daadwerkelijke contributiebedragen en eventuele
eenmalige inschrijfkosten tot maximaal €300,- per kind per jaar.
Lesgeld Cultuur
We vergoeden alleen het daadwerkelijke lesgeld en eventuele eenmalige
inschrijfkosten tot maximaal €425,- per kind per jaar.
Zijn de jaarlijkse kosten hoger dan maximale vergoeding per kind per jaar, dan kan
er onder bepaalde voorwaarden een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld
omdat het kind vanwege een medische, therapeutische of sociaal maatschappelijke
reden deze sportvorm of culturele activiteit nodig heeft. De bijdrage zal nooit
hoger zijn dan €500,- per kind per jaar. Deze aanvragen verlopen altijd via een
intermediair en zullen slechts in behandeling worden genomen indien andere
instanties, verzekeringen, subsidies of fondsen hierin niet voorzien.
Waardebon
Er mag bij iedere aanvraag een waardebon voor de benodigde attributen worden
aangevraagd. Dit voor maximaal €100,- per kind per jaar. Attributen worden
vergoed conform de specificatie in de aanvraag en op de waardebon. Een aanvraag
voor enkel attributen wordt niet in behandeling genomen.
Let op: de bijdrage is vanaf 15-06-2022 tijdelijk hoger. We vergoeden nu het hele
bedrag voor contributie of lesgeld.
Hiervoor gelden onderstaande regels:
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•
•
•
•

•

Het geldt alleen voor sport- en cultuuraanvragen, niet voor zwemles.
De waardebon voor kleding of materiaal blijft maximaal € 100,- per kind
per jaar.
Het indienen en beoordelen van de aanvraag verloopt op dezelfde wijze
als genoemd bij punt 3 van deze spelregels.
Soms beslissen we om niet het hele bedrag voor contributie of lesgeld te
betalen, omdat de kosten te hoog zijn of omdat we vinden dat een kind
minder vaak (per week) kan sporten voor een lager bedrag. We vertellen
altijd waarom.
Deze aanpassing geldt voor aanvragen die worden ingediend en
goedgekeurd tot en met 31 december 2022. De vergoeding heeft geen
terugwerkende kracht, dus al ingediende en goedgekeurde aanvragen
kunnen niet worden aangepast.

5. Betaling van contributie/lesgeld en attributen gaat rechtstreeks naar de
sportvereniging, culturele aanbieder of winkel. Hiervoor ontvangt de aanbieder of
winkel een verzoek tot het sturen van de factuur naar het Jeugdfonds Sport &
Cultuur Breda. Ouders/verzorgers ontvangen dus geen geld.
6. Er mag voor een kind zowel voor een sport als culturele activiteit een aanvraag
worden ingediend met een maximum van één aanvraag voor sport en één
aanvraag voor cultuur per kind per jaar. Er wordt een aanvraag ingediend voor de
duur van 12 maanden. Uitzondering hierop zijn seizoensgebonden sporten of
lessen die per schooljaar lopen, zoals voetbal, waarbij tijdens het seizoen wordt
gestart. Hierbij wordt de totale aanvraag (maximale contributie en bedrag voor de
waardebon) aangepast aan de duur van het seizoen. Tussentijds wijzigen van
aanbieder is niet mogelijk.
7. Aanvragen mogen worden ingediend voor kinderen tussen de 2 en 18 jaar. Een
aanvraag kan worden ingediend tot het moment dat de jongere 18 jaar is en de
startdatum van de aanvraag voor de 18de verjaardag ligt.
Het is tijdelijk, vanaf 10-07-2022, mogelijk voor jongeren vanaf 18 jaar een
aanvraag in te dienen.
Hiervoor gelden onderstaande regels:
•

Een jongere van 17 jaar heeft een lopende aanvraag bij het Jeugdfonds
Sport & Cultuur Breda. Dit betekent dat we op het moment dat de jongere
nog geen 18 jaar is de kosten voor zijn/haar sport of culturele les en
attributen betalen. En deze jongere is zelf in het bezit van een BredaPas of
voldoet aan onze financiële spelregel (zie A. punt 1 van dit document)
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Voor deze jongere is het mogelijk ondersteuning te blijven bieden
tot dat de jongere 21 jaar is.
Het indienen en beoordelen van de aanvraag verloopt op dezelfde wijze als
aanvragen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar zoals genoemd bij punt 3.
Deze aanpassing is tijdelijk en geldt voor aanvragen die worden ingediend
tm 31 december 2023.

8. Er mag voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag ingediend worden.
9. Het is nodig om voor ieder jaar een nieuwe aanvraag in te dienen. Deze wordt
volgens de in dat jaar geldende spelregels beoordeeld.
10. Een aanvraag voor contributie/lesgeld dient tijdig te worden gedaan. Dit betekent
dat de aanvraag niet eerder kan worden gedaan dan 12 weken voordat de activiteit
start waarvoor de contributie verschuldigd is. Bij voorkeur wordt de aanvraag 6
weken voor de startdatum van de activiteit ingediend. Een herhaalaanvraag wordt
voor de einddatum van de lopende aanvraag ingediend.
11. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, dient het kind nog door de ouder te worden
aangemeld bij de aanbieder zelf. Dit wordt dus niet door het Jeugdfonds Sport &
Cultuur Breda gedaan. Let hierop! Houd er rekening mee dat voor een kind dat als
lid wordt aangemeld bij de aanbieder, de lidmaatschapsvoorwaarden gaan gelden
van die aanbieder.
12. Wanneer een aanvraag door het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda is goedgekeurd,
moet er binnen 90 dagen gebruik van worden gemaakt.
13. Na een goedgekeurde aanvraag ziet de intermediair er op toe dat het kind
daadwerkelijk deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging of culturele
aanbieder. Hiervoor ontvangt de intermediair via het digitale aanvraagsysteem
verzoeken om een update te geven over de sport of culturele ontwikkeling van het
kind. De intermediair kan te allen tijde de status van de aanvraag volgen.
14. Activiteiten waarvoor een aanvraag kan worden gedaan:
Sportactiviteiten:
• De sportactiviteit moet vallen onder het begrip sportbeoefening in
groepsverband met een structureel karakter (12 maanden met een minimum
van 6 maanden).
• De sportaanbieder dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.
De sportaanbieder dient aan te tonen dat er wekelijks op structurele basis
sportlessen voor meerdere groepen personen worden verzorgd.
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De sportaanbieder draagt zorg voor gekwalificeerde begeleiding. Als
een sportaanbieder korter dan een jaar staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel, kunnen er aanvullende voorwaarden worden gesteld.
Aanvragen voor fitness onder begeleiding worden in behandeling genomen
als de sportaanbieder is goedgekeurd door Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda.
Alleen jongeren tussen de 14 en 18 jaar komen voor een vergoeding voor
fitness in aanmerking. Dit is anders indien sprake is van groepslessen voor
bijvoorbeeld kinderen die is aangeraden om wegens gezondheidsredenen te
gaan fitnessen of als sprake is van specifieke groepslessen voor jongere
kinderen. Dit laatste is ter beoordeling aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Breda.
Aanvragen voor ballet, breakdance en andere dansvormen worden gezien als
een culturele activiteit.

Culturele activiteiten:
• De activiteit moet vallen onder het begrip cultuurbeoefening in
groepsverband met een structureel karakter (12 maanden met een minimum
van 6 maanden).
• De cultuuraanbieder dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.
De cultuuraanbieder dient aan te tonen dat er wekelijks op structurele basis
culturele lessen voor meerdere groepen personen worden verzorgd. De
cultuuraanbieder draagt zorg voor gekwalificeerde begeleiding. Als een
cultuuraanbieder korter dan een jaar staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel, kunnen er aanvullende voorwaarden worden gesteld.
• Voorbeelden van structurele culturele activiteiten zijn:
Muziekles, dansles (zoals ballet, breakdance, hiphop, showdance enz.),
tekenen, kinderatelier, theater, musical, fotografie, circus, scouting,
schilderen en beeldhouwen.
B. Voorwaarden aanvraag zwemles voor zwemdiploma A, B en C
ABC zwemlessen
Naast sport -en culturele activiteiten biedt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda ook
vergoeding aan van zwemlessen.
Er zijn twee opties:
Optie 1: is bedoeld voor BredaPashouders: zwemmen bij de zwembaden van Optisport,
zwembad Sonsbeeck of zwembad Wisselaar, met een korting van 90%:
Er kan 90% korting worden verkregen op iedere leskaart voor reguliere zwemles voor het A,
B en C diploma. Dit kan op vertoon van de BredaPas bij zwembad Sonsbeeck of zwembad
Wisselaar.
Om voor genoemde korting in aanmerking te komen gaat de ouder met de BredaPas naar de
receptie van zwembad Sonsbeeck of zwembad Wisselaar. De aanvraag wordt door het
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zwembad direct in orde wordt gemaakt. Er hoeft daarom geen aparte aanvraag te
worden ingediend bij Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda voor deze zwemles.
Naast deze zwemlesvergoeding volgens optie 1, kan er ook een aanvraag voor een andere
sport worden ingediend.
Optie 2: zwemmen zonder BredaPas en/of bij een andere zwemaanbieder.
Indien een ouder gebruik wil maken van zwemles bij een andere aanbieder dan de
zwemregeling zoals aangeboden bij Optisport, of heeft de ouder geen Bredapas en voldoet
hij/zij wel aan de criteria als bedoeld in punt 1 van deze spelregels, dan gelden andere
regels. Andere zwemaanbieders zijn bijvoorbeeld: Arendse Healthclub, De 3 Berken,
Zwembad Aquamarant, SGZ sport & wellness en Zweminstituut Breda.
Een aanvraag als bedoeld in optie 2 wordt gezien als een aanvraag voor een sportactiviteit.
De manier waarop de aanvraag in dit geval moet worden gedaan en de verdere
voorwaarden die gelden, staan beschreven bij ‘A. voorwaarden aanvraag sport en culturele
activiteiten’. De enige uitzondering hierop is dat de maximale vergoeding per jaar hoger is.
Deze bedraagt in 2022 € 500,- per kind, per jaar. Zijn de kosten voor de zwemles hoger, dan
dient de ouder deze kosten zelf te betalen.
Bijzonderheden zwemlessen
Inschrijfgeld, diplomageld, annuleringskosten, attributen en eventuele andere kosten
worden niet vergoed en moeten ouders zelf betalen. Vraag bij het zwembad na wat deze
kosten zijn. In bepaalde situaties is het mogelijk dat de intermediair voor deze kosten
maatwerk aanvraagt bij het fonds.
Voor zwemles voor kinderen met een beperking kan er contact worden opgenomen met het
Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda om de mogelijkheden te bespreken.
Voor zwemles voor een kind dat zit in groep 7 of 8 kan door een intermediair een versnelde
vakantiecursus bij zwembad Sonsbeeck of Wisselaar worden aangevraagd.

Contactgegevens Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda
Mailadres: breda@jeugdfondssportencultuur.nl
Telefoonnummer: 06 40410453
www.jeugdfondssportencultuur.nl/breda
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag
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