SPELREGELS JEUGDFONDS SPORT AMSTERDAM
Het Jeugdfonds Sport Amsterdam (JFSA) vergoedt sportcontributie bij een sportclub of een zwemdiploma
voor kinderen van ouders die het zelf niet kunnen betalen. Lees de spelregels goed door om een aanvraag
te doen voor een vergoeding van sportcontributie en/of diplomazwemmen. De spelregels zijn verschillend
en staan hieronder beschreven voor sport en zwemsport en voor diplomazwemmen A, B & C

SPELREGELS SPORT EN ZWEMSPORT
1. Kinderen en jongeren van 2 t/m 17 jaar die wonen in Amsterdam of Weesp kunnen een aanvraag doen

voor een vergoeding.
2. Nadat het kind een sport en sportclub heeft uitgezocht, kan de ouder op twee manieren een aanvraag

indienen:
I. Via een intermediair*: Een intermediair doet samen met de ouder de aanvraag. De aanvraag wordt
digitaal ingediend via het portaal “Alle kinderen doen mee”.
* Een intermediair is iemand die professioneel betrokken is bij het kind/gezin (bijvoorbeeld
(gym)leerkracht, ouder- en kind adviseur, combinatiefunctionaris, jeugdhulpverlener,
maatschappelijk werker).
II. Ouders dienen zelf online een aanvraag in via Stichting SINA
3. We kijken bij een aanvraag naar het besteedbaar inkomen van het gezin.

§

Heeft het kind een Stadspas? Vul dan bij de aanvraag het 19-cijferige Stadspasnummer in.
Dit moet het persoonlijke nummer van het kind zijn en staat op de achterkant van de Stadspas (zie
voorbeeld).

§

Heeft het kind geen Stadspas? Geen probleem!
Een motivatie van de aanvraag is dan wel verplicht. Hiermee wordt
aangetoond dat het gezin aan één van de volgende voorwaarden
voldoet:
- Het inkomen is minder dan 120% van het minimumloon
- Er zijn schulden
- Er is (nog) geen verblijfsstatus
- Het gezin kan door omstandigheden niet voor sport betalen

4. Vóór 1 maart wordt de contributie vergoed tot maximaal €300,- per jaar.

Ná 1 maart wordt er maximaal €150,- vergoed tot het eind van het sportjaar.
Check voor het indienen van de aanvraag wat de kosten zijn voor jouw sportactiviteit.
5. Als de contributie lager is dan €300,- per jaar, kan het bedrag dat overblijft worden gebruikt voor

attributen. Per aanvraag is het bedrag voor attributen maximaal €80,-.
Ná 1 maart wordt er maximaal €40,- vergoed.
Een vergoeding voor attributen wordt als waardebon uitgegeven en kan binnen 4 maanden bij de
opgegeven winkel worden besteed. Een losse aanvraag voor alleen attributen wordt niet in behandeling
genomen. Let op: houd er rekening mee dat de producten worden vergoed zoals die zijn omschreven
op de waardebon.
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6. De aanvraagperiode loopt van 1 augustus t/m 31 juli, maar gedurende het hele sportjaar is starten met

sporten mogelijk. Aanvragen die na 1 juli worden ingediend, worden pas goedgekeurd voor het nieuwe
sportjaar dat start op 1 augustus.
7. Er kan alleen een aanvraag worden ingediend bij clubs waar het kind niet op een wachtlijst komt. Het

kind moet na een goedgekeurde aanvraag dus meteen kunnen starten.
8. Onder zwemsport wordt verstaan: waterpolo, wedstrijdzwemmen en zwemvaardigheid. Ook hier is de

maximale vergoeding €300,- per jaar. Dit geldt ook voor baby- en peuterzwemmen.
9. Aanvragen voor fitness onder begeleiding worden in behandeling genomen voor jongeren van 12 t/m

17 jaar. Let op: alleen bij goedgekeurde fitnessaanbieders door Jeugdfonds Sport Amsterdam.
10. Indien er al een structurele sportvergoeding is ontvangen via de Stadspasregeling van de gemeente

Amsterdam, is het niet mogelijk ook een aanvraag te doen bij het JFSA. Behalve wanneer het om
diplomazwemmen gaat.
11. Aanvragen voor cultuur: dans, muziek, toneel, beeldende kunst worden afgekeurd. Deze kunt u

indienen bij het Jongerencultuurfonds
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SPELREGELS DIPLOMAZWEMMEN A B & C
1. Kinderen en jongeren van 5 t/m 17 jaar die wonen in Amsterdam of Weesp kunnen een aanvraag doen
voor een vergoeding van diplomazwemmen A, B en C. De inschrijving kan vanaf 2 maanden voor het
5e levensjaar van het kind worden ingediend.
2. Het is belangrijk om eerst een zwembad uit onze lijst met aangesloten zwemaanbieders te kiezen (zie
hieronder) en te kijken of er een plek voor jouw kind is om te starten. Nu kan je het kind bij de
zwemaanbieder inschrijven.
Let op: inschrijfkosten zijn voor eigen rekening.
3. Een aanvraag indienen kan (na inschrijving bij de zwemaanbieder) op 2 manieren:
I. Via een intermediair*: Een intermediair doet samen met de ouder de aanvraag. De aanvraag wordt
digitaal ingediend via het portaal “Alle kinderen doen mee”.
*Een intermediair is iemand die professioneel betrokken is bij het kind/gezin (bijvoorbeeld
(gym)leerkracht, ouder- en kind adviseur, combinatiefunctionaris, jeugdhulpverlener, maatschappelijk
werker).
II. Ouders dienen zelf online een aanvraag in via Stichting SINA
4. We kijken bij een aanvraag naar het besteedbaar inkomen van het gezin.
§

Heeft het kind een Stadspas? Vul dan bij de aanvraag het 19-cijferige Stadspasnummer in.
Dit moet het persoonlijke nummer van het kind zijn en staat op de achterkant van de Stadspas (zie
voorbeeld).

§

Heeft het kind geen Stadspas? Geen probleem!
Een motivatie van de aanvraag is dan wel verplicht. Hiermee
wordt aangetoond dat het gezin aan één van de volgende
voorwaarden voldoet:
- Het inkomen is minder dan 120% van het minimumloon
- Er zijn schulden
- Er is (nog) geen verblijfsstatus
- Het gezin kan door omstandigheden niet voor sport betalen

5. Geef bij de aanvraag duidelijk aan om welk zwemdiploma het gaat en de exacte naam van de
zwemaanbieder. Doe voor elk diploma een aparte nieuwe aanvraag.
6. Het JFSA neem nu contact op met de zwemaanbieder en checkt of er plek is om te starten. Na
antwoord van de zwemaanbieder zullen wij de intermediair laten weten of de aanvraag van het kind is
goedgekeurd en of het kind kan starten of op een wachtlijst wordt geplaatst. Bij een wachtlijst roept de
zwemaanbieder het kind op wanneer er een plek vrij komt om te zwemmen.
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7. Wij vergoeden een vast bedrag per diploma met diplomagarantie.
A: €590,B: €170,C: €170,Voor dit vaste bedrag doet het kind alle reguliere lessen van het aangevraagde diploma (A, B of C) tot
aan het afzwemmen. LET OP: alleen wanneer het kind zich houdt aan de aanwezigheidsvoorwaarden.
Met reguliere lessen bedoelen wij geen turbozwemmen of vaker les per week.
8. Verplichte aanwezigheidsvoorwaarden:
I.

Voor het A- diploma geldt dat het kind maximaal 7x afwezig mag zijn (mét afmelding) anders
vervalt de diplomagarantie voor een A-diploma. In dat geval mag de aanbieder beslissen de
zwemplek aan een ander kind te geven en betaalt de ouder zelf de maandelijkse kosten voor een Adiploma.

II.

Voor het B- diploma én het C-diploma geldt dat het kind maximaal 3x afwezig mag zijn (mét
afmelding) anders vervalt de diplomagarantie voor het diploma. In dat geval mag de
zwemaanbieder beslissen de zwemplek aan een ander kind te geven en betaalt de ouder zelf de
maandelijkse kosten voor een B-diploma of een C-diploma.

III.

LET OP: Voor alle diploma’s geldt dat indien het kind 3x afwezig is zonder afmelding, de
aanbieder het kind kan uitroosteren. Het recht op een vergoeding van diplomazwemmen komt
dan te vervallen.

9. Kosten voor het diploma (en inschrijving) zijn voor eigen rekening van de ouders.
10. Tijdens een traject voor een diploma is wisselen van aanbieder niet mogelijk.

ZWEMMEN VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING
In 2022 vergoedt het Jeugdfonds Sport Amsterdam ook zwemmen voor kinderen uit onze doelgroep met
een beperking. Voor deze kinderen die niet de reguliere zwemlessen kunnen volgen is er een bijzonder
zwemaanbod in verschillende stadsdelen opgezet.
Zwemplezier staat voorop bij deze lessen en er geldt hier geen diplomagarantie.
Wil je kijken of jouw kind kan instromen? Neem dan contact op met Kim Stoutenbeek:
kim.amsterdam@jeugdfondssport.nl
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DEELNEMENDE ZWEMAANBIEDERS
Onderstaande zwemaanbieders werken samen met het JFSA. Alleen bij deze zwemaanbieders kan je een
aanvraag voor een vergoeding van je kind indienen.
Zwemaanbieder
Amsterdamse Reddingsbrigade
Aquakidzz
Calypso
De Dolfijn*
De Mirandabad
De Waterwolf**
De Zandzee
Duranbad Gemeente Diemen
Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870*
Noorderparkbad
Octopus
Optisport Bijlmer Sportcentrum
Optisport Sloterparkbad
Sportfondsenbad Amsterdam-Oost
Sportplaza Haarlemmermeer BV
Sportplaza Mercator
Victoriabad
Watervrienden
Zuiderbad
Zwemmaatjes
Zwemschool de Oceaan
Zwemschool de Reddertjes
Zwemschool Druppel
Zwemschool Robbedoes
Zwemvereniging de Breekers***
Zwemvereniging de Meeuwen
Zwemvereniging het Y
Zwemvereniging Berlage

Website
www.amsterdamsereddingsbrigade.nl
www.aquakidzz.com
www.calypsosport.nl
www.dedolfijn.com
www.amsterdam.nl/demirandabad/
www.zvdewaterwolf.nl
www.dezandzee.nl
www.zwembaddiemen.nl
www.konaz.nl
www.amsterdam.nl/noorderparkbad/

Locatie
Noord, Nieuw-West
Nieuw-West
Abcoude
Nieuw-West
Zuid
Badhoevedorp
Weesp
Diemen
Noord, Zuidoost
Noord
Noord
www.optisport.nl/bijlmersportcentrum
Zuidoost
www.optisport.nl/sloterparkbad
Nieuw-West
www.sportfondsenbadamsterdamoost.nl Oost
www.sportplaza-sporthoeve.nl
Badhoevedorp
www.sportplazamercator.nl
West
www.victoriabad.nl
Weesp
www.watervriendenamsterdam.nl
Noord, Oost, Zuid
www.amsterdam.nl/zuiderbad/
Zuid
www.zwemmaatjes.com
Nieuw-West
www.zwemschooldeoceaan.nl
Nieuw-West
www.zwemschooldereddertjes.nl
Zuidoost
www.zwemschooldruppel.nl
Diemen, Nieuw-West
www.zwemschool-robbedoes.nl
West
www.zvdebreekers.nl
Landsmeer
www.demeeuwen.nl
Diemen
www.het-y.nl
Noord en Oost
www.zvberlage.nl
Noord

* De Dolfijn en Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 geven GEEN los A-diploma uit. Er wordt gezwommen
voor een A+B-diploma of een C-diploma
** De Waterwolf geeft GEEN los A-, B- of C-diploma uit. Er wordt gezwommen voor een A+B+C-diploma
*** Zwemvereniging de Breekers geeft GEEN A-diploma uit

