
 
 
 
 
 
Spelregels Almere voor crediteuren 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere 
 
Wij zorgen ervoor - binnen onze financiële mogelijkheden - dat kinderen die graag willen sporten of iets 
cultureels willen doen, lid kunnen worden van een sportvereniging of cultuurinstelling als hier vanuit thuis 
onvoldoende financiële middelen voor zijn. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere betaalt de contributie en 
eventuele attributen (zie punt 8) tot een maximaal bedrag van € 300,00 per jaar/seizoen voor sport of 
€ 500,00 per jaar/seizoen voor cultuuractiviteiten. 
 
Ook kan via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere een vergoeding van € 825,00 worden aangevraagd voor 
het volgen van zwemlessen en voor het behalen van zwemdiploma A. 
Kinderen mogen doorgaan met zwemmen na het behalen van een A-diploma. Voor een B-diploma wordt € 175 
vergoed en voor een C-diploma wordt eveneens € 175 vergoed, met diplomagarantie.  
 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere vergoedt rechtstreeks de contributie of het lesgeld aan de 
sportvereniging of cultuurinstelling en stort op de rekening van de vereniging of instelling. Indien de contributie 
of het lesgeld lager is dan de maximale vergoeding, dan kan het kind/de ouder geen aanspraak maken op het 
resterende bedrag. Eén aanvraag is voor een periode van 1 jaar/seizoen, niet korter en niet langer. In 
ditzelfde jaar/seizoen is er geen mogelijkheid om een nieuwe factuur te sturen voor hetzelfde kind.  
Eerder is er een bericht gemaild over ons nieuwe bankrekeningnummer. We werken met de RABO-bank met 
dit nummer: NL66RABO0113880650  
 
Omdat het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere haar financiële uitgaven zo transparant mogelijk wil 
verantwoorden, zijn er duidelijke spelregels geformuleerd voor het goed kunnen behandelen van de facturen:  
 

1. Uw organisatie dient met de juiste contactgegevens in ons systeem te staan. Wijzigingen kunt u sturen 
naar almere@jeugdfondssportencultuur.nl. Bent u nieuw als aanbieder, dan ontvangt u van de 
coördinator een inschrijfformulier van het Jeugdfonds.  

2. U kunt uw factuur in pdf-formaat mailen naar: almere@jeugdfondssportencultuur.nl Graag binnen 3 
maanden na ontvangst van de factuur de factuur indienen. 

3. De volgende betaalgegevens moeten minimaal op de factuur vermeld zijn: 
- Het aanvraagnummer (zonder C en/of A erachter); 
- De voor- en achternaam van het kind; 
- Het totaalbedrag; 
- Uw IBAN nummer; 
- De contactgegevens van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere: 

Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere 
almere@jeugdfondssportencultuur.nl 
 

4. Indien u meerdere facturen heeft kunt u als volgt te werk gaan:  
- U maakt een factuur met het totaalbedrag; 
- U maakt een specificatie volgens onderstaand voorbeeld; 



 

NR Aanvraagnummer Naam kind bedrag incl. btw 

1 950512 Wim Landgraaf €65,00 

2 843121 Joop van Dijk €100,00 

3 722455 Annette de Wit €92,00 

Enz. t/m ….    
 

1. Wanneer uw factuur aan onze spelregels voldoet kunt u deze aanleveren. In verband met de 
automatische verwerking is het belangrijk dat alle gevraagde informatie erop vermeld staat. 

2. Ieder jaar/seizoen moet opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden 
van het gezin dit noodzakelijk maken. Een nieuwe factuur wordt dus niet opnieuw vergoed indien er 
geen nieuwe aanvraag is goedgekeurd.  
Als de aanvraag opnieuw is goedgekeurd ontvangt u altijd eerst een factuurverzoek van ons. 

3. Wij adviseren de ouders om altijd eerst bij de club te kijken, te informeren en te vragen naar de tijden, 
huisregels, eventuele wachttijden en het afwegen van reistijd voordat ze de aanvraag indienen.  

4. Wij streven ernaar dat het kind eerst een (gratis) proefles heeft gevolgd voordat de aanvraag wordt 
gedaan.  

5. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere keert nooit geld uit aan het kind of aan de ouder(s). Bijdragen 
voor lidmaatschap van een sportvereniging of cultuurinstelling worden rechtstreeks overgemaakt naar 
de aanbieder.  

6. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere vergoedt geen contributie, lesgeld en/of attributen met 
terugwerkende kracht.  

7. Als de kosten hoger zijn dan de vergoeding van het Jeugdfonds, dan komen deze extra kosten voor 
rekening van de ouder(s). Dit geldt ook voor extra kosten die niet onder de contributie vallen.  

8. Bij een sport of cultuur aanvraag kunnen tevens attributen kunnen worden aangevraagd, wanneer het 
maximaal te vergoeden contributiebedrag niet wordt bereikt. Hiervoor verstrekken wij een 
waardebon van maximaal € 100,00 aan het kind/de ouder(s). De waardebon wordt als voucher 
uitgegeven en kan binnen 4 maanden bij de opgegeven winkel worden besteed. Het is niet mogelijk 
om de voucher hierna te verlengen. 

9. Wanneer een factuur compleet is én geactiveerd door het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere, wordt 
ernaar gestreefd binnen drie weken na ontvangst van de factuur van de sportvereniging of 
cultuurinstelling te betalen.  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wilt u meer informatie ontvangen, 
bijvoorbeeld wanneer een kind via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere een vergoeding kan ontvangen, kijk 
dan op onze website. Hier vindt u ook de laatste versie van onze spelregels: 
www.jeugdfondssportencultuur.nl/almere 

Vanuit de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere verwachten wij dat het Jeugdfonds 
zichtbaar aanwezig is op uw locatie, website en/of in uw nieuwsbrieven.  
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/toolkit-sport/ 

Voor (facturatie) vragen kunt u contact opnemen met de backoffice. Deze is bereikbaar via 
almere@jeugdfondssportencultuur.nl of 06-20074161 (Ma.t/m vrij. van 9.00 – 12.30 uur en 12.30 - 17.00 uur)  

 

Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking!  


