
SPELREGELS JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR HAARLEM - 2021 
 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem is een stichting die - binnen haar financiële 
mogelijkheden - ervoor zorgt dat kinderen kunnen meedoen aan sport- of cultuurlessen.  
Het gaat om kinderen en jongeren van (0) 4 tot en met 17 jaar oud, die in Haarlem, 
Zandvoort of Spaarndam-West wonen.  
 
ALGEMEEN 
1. Voor kinderen en jongeren uit Haarlem, Zandvoort en Spaarndam-West tussen 4 en 18 
kan een bijdrage worden aangevraagd. Als het belangrijk is dat hun motoriek of de omgang 
met andere kinderen vroeg wordt gestimuleerd, helpen we ook kinderen jonger dan 4 jaar.  
2. Het inkomen van de ouders bepaalt of we kunnen helpen. Met een Haarlem of Zandvoort 
Pas is dat meteen duidelijk. Het nummer van de pas moet vermeld worden in de aanvraag. 
In bijzondere, knellende gevallen kunnen wij ook helpen als een gezin geen Haarlem of 
Zandvoort Pas heeft. Lees hierover in onze veel gestelde vragen. 
3. Het Jeugdfonds betaalt voor Sport maximaal € 225,- en voor Cultuur maximaal € 450,- per 
kind per 12 maanden. Soms is er binnen dit bedrag geld over voor een waardebon voor 
bijhorende kleding of materialen. Denk bv aan voetbalschoenen of een instrument. Een 
waardebon is zes maanden geldig en kan alleen tegelijk met de sport- of cultuuraanvraag 
worden aangevraagd. De waardebon wordt uitgegeven voor maximaal € 85,-. Als een 
muziekinstrument beschikbaar is bij een van onze samenwerkingspartners, kan het geleend 
worden tegen een kleine eigen bijdrage van € 25,-.   
4. Er mag per kind per jaar één aanvraag worden gedaan. Uitzonderingen:  
> Diplomazwemmen is extra: hiernaast mag een sport- óf cultuuraanvraag worden gedaan.  
> Cultuur mag extra naast sport: Zodat meer kinderen meedoen aan creatieve lessen, mag 
een cultuuraanvraag naast een bestaande sportaanvraag worden gedaan. Andersom niet.  
5. Aanvragen moeten via www.allekinderendoenmee.nl worden gedaan door een 
intermediair. Dat is iemand die werkt in het onderwijs of kinderen of gezinnen begeleidt. Op 
bijna alle scholen is er een Jeugdfonds intermediair, maar ouders kunnen ook terecht bij het 
Sociaal Wijkteam, Centrum voor Jeugd en Gezin, bij de buurtsportcoach of jongerenwerker, 
bij welzijnsorganisaties, schuldhulp- en zorgverleners zoals de huisarts. 
6. In de regel worden aanvragen binnen 3 weken afgehandeld, met uitzondering van de 
vakanties. De goedkeuring en de waardebon worden door de intermediair aan de ouders 
afgegeven. Een goedkeuring is altijd maar 12 maanden geldig. 
7. Een aanvraag mag niet terugwerkend worden gedaan. Het moet ieder jaar opnieuw en op 
tijd worden ingestuurd. Aan het einde van de aanvraagperiode krijgt de intermediair 
automatisch bericht dat de aanvraagperiode afloopt en dat er een nieuwe aanvraag gedaan 
kan worden. Ouders moeten dit ook zelf ieder jaar in de gaten houden. Zij kunnen er pas op 
rekenen dat het Jeugdfonds opnieuw betaalt als een nieuwe aanvraag is goedgekeurd. 
Zonder goedkeuring blijven zij zelf verantwoordelijk voor de betaling aan de club.  
8. In een zwembad geven verschillende zwemverenigingen les. Omdat veel kinderen op les 
willen, zijn er vaak wachtlijsten. Een aanvraag bij het Jeugdfonds kan pas worden gedaan als 
het kind is aangemeld bij de zwemvereniging én wanneer duidelijk is dat het kind binnen 2 
maanden mag starten met zwemmen. In de aanvraag moet de werkelijke startdatum van de 
zwemlessen vermeld worden. Bij zwemscholen zoals SRO, Pré Sport, ’t Spaarnehuys, 
Kenamju en Kras Sport, betalen ouders naast onze bijdrage zelf een bedrag bij van € 48 tot  
€ 68,- per maand. Bij de vrijwilligersverenigingen hoeft er naast de Jeugdfonds bijdrage niet 
of nauwelijks te worden bijbetaald.  
9. Fitness mag alleen op sportscholen die jongeren-fit-programma’s hebben of extra tijd en 
aandacht kunnen hebben voor de fysieke ontwikkeling van kinderen, zoals Kenamju 
Haarlem, Sportschool Nijhoff, Fitfabriek, Sport City en The Fit Academy Zandvoort. Aerobics 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/veelgestelde-vragen-voor-ouders-en-intermediairs/


en spinning worden niet als losse sport vergoed. Zumba, als sport, wel.  
10. Aanvragen voor scouting, ballet en alle andere dansvormen vallen onder Cultuur.  
 
DE BETALING 
1. Bij goedkeuring van een aanvraag ontvangt de sport- of cultuurclub een digitaal 
factuurverzoek. De club of docent stuurt de factuur met alle in het factuurverzoek 
aangegeven kind- en aanvraaggegevens in een pdf-bestand naar 
administratie.haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl. Het Jeugdfonds Haarlem betaalt de 
vergoeding rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder.  
2. Al door ouders betaalde leskosten kunnen achteraf niet door het Jeugdfonds worden 
vergoed. Zie ook onze veel gestelde vragen. 
 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem | www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem |  
Algemene vragen: haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl| 
Voor aanvragen en facturen: administratie.haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl |  
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