
 

 

 

 

Spelregels Jeugdfonds Sport & Cultuur Alkmaar 
 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Alkmaar is een stichting die binnen haar financiële mogelijkheden 

zorgt dat kinderen lid kunnen worden van een sport- of cultuurvereniging. Het gaat om kinderen in 

de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, woonachtig in Alkmaar waarvan de ouders financieel niet 

draagkrachtig zijn. De ouders of kinderen kunnen zelf geen aanvraag bij het fonds indienen. Dit kan 

uitsluitend worden gedaan door een intermediair, een persoon die professioneel betrokken is bij de 

opvoeding, begeleiding of scholing van het kind. Denk hierbij aan de leerkracht, 

schoolmaatschappelijk werker of jeugdzorg. In principe is de intermediair degene met wie het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur contact heeft.  

 

Gelden 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Alkmaar ontvangt o.a. subsidie van de gemeente Alkmaar van de 

Afdeling Sociale zaken in het kader van het Armoedebeleid. Gezien de doelstelling van het 

Armoedebeleid geldt de volgende voorwaarde: 

 

Om lid te worden van een sport- of cultuur vereniging dienen kinderen eerst gebruik te maken van 

€145,- van het AlkmaarPas-tegoed (zie voor meer informatie www.alkmaarpas.nl/tegoed/wie-krijgt-tegoed) 

Dit geld is bedoeld voor de contributie of lesgeld van een vereniging. Is dit bedrag niet toereikend of 

zijn er ook nog attributen nodig dan kan er (door een intermediair) een beroep gedaan worden op 

het Jeugdfonds Sport & Cultuur Alkmaar.  

 

Spelregels 

• De intermediair dient via www.allekinderendoenmee.nl een aanvraag in. 

• Het Jeugdfonds Sport Alkmaar vergoedt geen zwemlessen voor het diplomazwemmen (hiervoor 

kunnen ouders wel hun AlkmaarPas-tegoed inzetten).  

• Een kind van 4 t/m 17 jaar kan eens per 12 maanden voor één activiteit (sport of cultuur) in 

aanmerking komen. De startdatum is de dag dat de aanvraag is gehonoreerd door het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

• Bij de inkomenspositie van de ouders geeft de intermediair duidelijk aan waarom de ouders niet 

in staat zijn het lidmaatschap voor hun kind te betalen. Zonder motivatie wordt de aanvraag niet 

in behandeling genomen. 

• De bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur bedraagt maximaal € 235,- (voor sport) en € 

470,- (voor cultuur) per aanvraag. Er wordt geen geld uitgekeerd aan ouder(s), maar dit wordt 

rechtstreeks op de rekening van de vereniging/winkel uitgekeerd na ontvangst van de factuur.  

• De factuur wordt opgevraagd bij de vereniging/winkel door het Jeugdfonds Sport & Cultuur.  

• Eerst wordt de voorliggende voorziening (AlkmaarPas) gebruikt om de factuur (voor de 

contributie) te betalen. Het resterende deel wordt vervolgens vanuit het Jeugdfonds betaald.  

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

van de ouder en of verzorgers dit noodzakelijk maken. 

 

http://www.alkmaarpas.nl/tegoed/wie-krijgt-tegoed
http://www.allekinderendoenmee.nl/


 

 

 

 

 

Intermediair 

• De intermediair maakt gebruik van zijn/haar zakelijk e-mailadres. 

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

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

aan de activiteiten van de vereniging, waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Het is dus 

belangrijk dat de intermediair een één op één relatie heeft met het kind. Hij/zij is in staat het 

kind, ook na het honoreren van de aanvraag te monitoren. 

• Twee keer per jaar ontvangt de intermediair automatisch een verzoek om statusinformatie 

over het kind waarvoor hij een aanvraag heeft ingediend.  

• Einde van het jaar ontvangt de intermediair automatisch bericht dat de aanvraag verloopt en 

indien gewenst een nieuwe aanvraag ingediend kan worden. 

 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur Alkmaar 


