Spelregels Leiderdorp
Wil een kind graag op voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan
theater doen, maar is er in het gezin te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport &
Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als je
schulden hebt. We betalen de contributie of het lesgeld en eventueel de
spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Hoe werkt het?
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Hier is een intermediair
(tussenpersoon) voor nodig. Een intermediair is iemand die betrokken is bij
het gezin. Bijvoorbeeld een leerkracht, maatschappelijk werker of een
buurtsportcoach. Heeft het gezin nog geen intermediair? Op
www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland staat per gemeente een lijst
met intermediairs. De contributie of het lesgeld betalen we altijd rechtstreeks
aan de sportvereniging of cultuuraanbieder.

Het kind
Er kan een aanvraag worden ingediend voor het kind als:
• Het woont in gemeente Leidendorp.
• Het tussen de 4 en 18 jaar is.
• Het inkomen van het gezin niet hoger is dan 120% van het minimum
inkomen.

De financiële bijdrage
Er kunnen per kind twee activiteiten per 12 maanden worden aangevraagd.
Dit betekent dat tegelijkertijd een sport- en cultuuraanvraag kan worden
ingediend. Een zwemaanvraag telt als sportaanvraag. We betalen voor sport
tot € 225 en voor cultuur tot € 450.
Let op: de bijdrage is in 2022 tijdelijk hoger. We vergoeden nu het hele
bedrag voor contributie of lesgeld.
Hiervoor zijn wel enkele regels:
• Dit geldt alleen voor sport- en cultuuraanvragen, niet voor zwemles
• Voor sport blijft de waardebon voor kleding of materiaal maximaal € 100
• Voor cultuur blijft de waardebon voor kleding of materiaal maximaal € 150
• Soms beslissen we om niet het hele bedrag voor contributie of lesgeld te
betalen, omdat de kosten te hoog zijn. Of omdat een kind minder vaak (per
week) kan sporten voor een lager bedrag. We vertellen altijd waarom.
• Deze aanpassing geldt tot 31 december 2022

Heb je een vraag over de spelregels?
Neem dan contact met ons op via 0174-244940
of via zuid-holland@jeugdfondssportencultuur.nl

Financiële bijdrage Zwemles
Voor kinderen vanaf 5 jaar kan er alleen bij Sportfondsen De Does het
Zwemdiploma A worden aangevraagd. Per kind is de maximale vergoeding
hiervoor € 480 voor 1 jaar.
Let op: Het kind ontvangt een Zwemdiploma A op voorwaarde dat het
minimaal 85% van de zwemlessen aanwezig is.
Er mag geen zwemles worden aangevraagd voor kinderen jonger dan 5 jaar.

De aanvraag
De aanvraag wordt door de intermediair online ingediend via de website
www.allekinderendoenmee.nl. De ouder moet aan de intermediairs kunnen
aantonen dat zijn of haar kinderen in aanmerking komen voor het
Jeugdfonds Sport & Cultuur. De intermediair dient wel de aanvraag te
motiveren door middel van het geven van korte informatie over de financiële
situatie van de ouder(s) en/of verzorger(s). Zonder financiële motivatie wordt
de aanvraag niet behandeld.
De looptijd
• Een aanvraag wordt altijd ingediend voor 12 maanden.
• Een aanvraag moet na 12 maanden opnieuw worden ingediend.
• Een aanvraag kan niet met terugwerkende kracht worden ingediend (met
uitzondering van team-/balsporten).
Team-/balsporten
Een aanvraag voor een team-/balsport (voetbal, basketbal, hockey, korfbal,
volleybal, handbal en waterpolo) loopt gelijk aan het sportseizoen. Dit
betekent:
• Aanvraag tussen 1 mei en 31 december
Een aanvraag die tussen 1 mei en 31 december wordt ingediend is voor
het hele sportseizoen. De startdatum wordt automatisch op 1 augustus en
de einddatum op 31 juli gezet. De waardebon voor sportattributen mag
maximaal € 100 zijn.
• Aanvraag tussen 1 januari en 30 april
Een aanvraag die tussen 1 januari en 30 april wordt ingediend is voor een
half seizoen of korter. De startdatum wordt automatisch de instuurdatum en
de einddatum wordt op 31 juli gezet. De waardebon voor sportattributen
mag maximaal € 50 zijn.
Afhandeling van de aanvraag
• Het Jeugdfonds Sport & Cultuur neemt de aanvraag binnen 3 weken in
behandeling.
• Het geld wordt rechtstreeks, na ontvangst van de factuur, aan de
aanbieder en/of winkel betaald.
• Attributen kunnen alleen worden aangeschaft op vertoon van een waardebon.
• Een kind moet binnen 3 maanden gestart zijn met de activiteit.
• De intermediair laat de ouders weten dat het kind mag sporten of mag
deelnemen aan cultuur en geeft eventueel de waardebon.
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