
Spelregels Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s-Hertogenbosch-Vught  
In dit document verwijst de term “ouders” naar “ouders en verzorgers”.  

 
Wat doet het Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft als doel om snel, effectief en op laagdrempelige wijze kinderen van financieel 
minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Wij streven 
ernaar ontvangen aanvragen binnen 1 week af te handelen (uitzondering schoolvakanties / feestdagen). 
 
Wie komen in aanmerking? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die 
structureel aan sport, actieve kunst- of cultuurbeoefening willen doen, maar die gezien de financiële situatie van hun 
ouders, dat niet kunnen. Bijvoorbeeld kinderen uit gezinnen die leven van een bijstandsuitkering, een inkomen 
hebben onder het sociaal minimum of een ZZP-er die door omstandigheden tijdelijk geen of te weinig inkomsten 
heeft. 
 
Hoe? 
Een beroep op het Jeugdfonds kan uitsluitend worden gedaan via personen die op een professionele wijze zijn 
betrokken bij de opvoeding van een jeugdige. Dit zijn erkende intermediairs. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn; een 
docent, hulpverlener, jongerenwerker, combinatiefunctionaris, buurtwerker of Stichting Leergeld. U kunt contact 
opnemen met onze coördinator om te bekijken bij welke intermediair u terecht kunt.  
Let op: ouder(s), verzorgers, kinderen/jongeren en voorzitters of eigenaren van een sportvereniging of 
cultuurinstelling kunnen géén aanvraag indienen. 
 
De spelregels 

- Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend via de website: www.samenvoorallekinderen.nl 
- Het Jeugdfonds kan alleen een bijdrage in het betalen van de contributie of het lesgeld doen wanneer de 

andere financieringsmogelijkheden vanuit de ouders van het kind ontbreken of zijn uitgeput. De bijdrage van 
het Jeugdfonds bedraagt voor het uitoefenen van een sport maximaal 225 euro per jaar en voor een 
cultuuractiviteit maximaal 425 per jaar (kalenderjaar of sportseizoen).  

- Zijn de daadwerkelijke kosten hoger, dan kan er onder bepaalde voorwaarden een uitzondering worden 
gemaakt, bijvoorbeeld omdat het kind vanwege een medische, therapeutische of sociaal maatschappelijke 
reden deze sport- of cultuuractiviteit nodig heeft. De bijdrage zal nooit hoger zijn dan €500,- 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. De intermediair kan voor het 
indienen van de aanvraag contact opnemen met het Jeugdfonds om de situatie en mogelijkheden 
persoonlijk te bespreken.  

- Waardebon: het Jeugdfonds kan een waardebon verstrekken indien een kind kleding- of attributen nodig 
heeft om de activiteit uit te oefenen. Echter, in eerste instantie wordt de contributie voldaan. De maximale 
vergoeding van 225 euro kan nooit overschreden worden en de waarde van de bon kan nooit hoger zijn dat 
het contributiebedrag of het lesgeld. In de aanvraag wordt door de intermediair aangegeven voor welke 
winkel de waardebon geactiveerd moet worden en welke artikelen aangeschaft dienen te worden. Een 
waardebon kan uitgegeven worden tot een bedrag van 75 euro per kind, per activiteit, per 
seizoen/kalenderjaar. 

- Het Jeugdfonds keert géén geld uit aan ouders of jeugdigen. Na het goedkeuren van een aanvraag 
ontvangen intermediair en vereniging een bevestiging. Op het factuurverzoek (per e-mail verzonden naar de 
aanbieder) staat vermeld welk bedrag een sportvereniging of cultuurinstelling per factuur in rekening kan 
brengen bij het Jeugdfonds. De sportverenigingen en cultuuraanbieders moeten geregistreerd staan bij de 
Kamer van Koophandel. De factuur wordt als PDF naar het Jeugdfonds gemaild en binnen 3 weken na 
ontvangst van de factuur zal deze voldaan zijn. 

- Aanvragen voor fitness, etc. in sportscholen, onder begeleiding van een sporttrainer, worden in behandeling 
genomen als de aanbieder is goedgekeurd door het Jeugdfonds. Alleen jongeren tussen de 14 en 18 jaar 
komen voor een vergoeding voor fitness in aanmerking.  

- Zwemlessen voor kinderen vanaf 4 jaar kunnen aangevraagd worden. Zwemmen in verenigingsverband 
heeft onze voorkeur. Stichting Leergeld Den Bosch biedt zwempakketten aan waarbij kinderen een A- en B-
diploma kunnen halen.   

- De intermediair dient de aanvraag te motiveren door het geven van beknopte informatie over de financiële 
situatie van de ouder(s). Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. 



- Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. 
- Het is toegestaan om voor kinderen een sport- en een cultuuractiviteit aan te vragen. Kinderen die via het 

Jeugdfonds zwemlessen volgen mogen daarnaast ook sporten en/of een cultuuractiviteit uitoefenen.  
- Een aanvraag is altijd geldig voor een jaar (of seizoen) en er kan slechts 1 aanvraag per jaar worden 

ingediend. 
- Ieder jaar dient er opnieuw een aanvraag te worden gedaan nadat bekeken is of de financiële situatie van 

een gezin ongewijzigd is.   
- De intermediair ziet er op toe dat de jeugdige daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de 

activiteiten van de sport- of cultuuraanbieder, waarvoor het Jeugdfonds geld beschikbaar heeft gesteld. 
- Het toegekende bedrag kan niet gebruikt worden voor nog openstaande rekeningen of oude schulden. 
- Pas wanneer een aanvraag is goedgekeurd mag een kind gaan deelnemen aan de sport- of cultuuractiviteit.  
- De startdatum van de activiteit dient in de toekomst te liggen. Het Jeugdfonds kan geen sport- of 

cultuuraanvragen met terugwerkende kracht goedkeuren. 
- Ouders dienen hun kind zelf aan te melden bij de aanbieder. 
 

 
 
Uitzondering 
Het kan gebeuren dat ouders wel een inkomen hebben maar toch geen sport of culturele activiteit kunnen betalen. 
Indien de aanvrager in de financiële motivatie kan aangeven waarom de ouders ondanks voloende inkomsten toch 
geen geld hebben om sport of cultuur te betalen kan bij uitzondering een beroep op het Jeugdfonds worden gedaan. 
Voorbeelden: ouders zitten in de schuldsanering, ouders hebben schulden, ouders hebben een laag inkomen en veel 
kinderen, ouders zijn aan het scheiden en hebben onverwachts dubbele lasten of er is sprake van een éénouder-
gezin met laag inkomen. 
 
Vragen 
Heeft u vragen dan mag u altijd mailen of bellen met onze coördinator. 
Telefonisch bereikbaar gedurende schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur op 
telefoonnummer 06-15642732. Emailadres: shertogenbosch@jeugdfondssportencultuur.nl 


