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Voor wie:   

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur  Groningen is bestemd voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 

17 jaar die om financiële reden geen sport- of cultuurlessen kunnen volgen.  

Door wie: 

Een aanvraag bi j  het Jeugdfonds Sport & Cultuur  Groningen kan al leen gedaan worden door een 

professional uit het onderwijs, sociale wijkteams, schuldhulpverl ening, jeugdzorg, gezondheidszorg, 

vri jwi l l igers Leergeld of maatschappeli jk werk. Deze professionals worden intermediairs genoemd. 

De intermediairs zi jn betrokken bi j  de kinderen, jongeren en gezinnen en kennen de (f inanciële) 

thuissituatie en de sport/cultuurwensen van de kinderen/jongeren.  

Let op :   

-  Ouders, kinderen, sportverenigingen, cultuuraanbieders, sport -, muziek- of dansdocenten kunnen 

zelf  géén aanvraag indienen!   

- Ouders zi jn er zelf verantwoordeli jk voor dat (herhaal)aanvragen t i jdig worden ingediend.  

- Er moeten voldoende f inanciële middelen bi j het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen aanwezig 

zi jn om tot een bi jdrage te komen.  

 

De spelregels: 

• De aanvraag wordt door de intermediair in ons online aanvraagsysteem gedaan . Om een 

aanvraag voor een kind in te dienen heeft een intermediair informatie nodi g zoals 

contactgegevens gezin, sport/cultuuraanbieder, kosten, benodigde sport- of muziekattr ibuten en 

een f inanciële motivatie. Ouders kunnen ter voorbereiding een ingevulde ouderkaart 

(verkri jgbaar via intermediair of op onze website) meenemen naar de intermediair.  

• Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen is er voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 

jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Bijvoorbeeld gezinnen met een uitkering, 

schulden, ZZP’ers, werkende armen, gescheiden ouders of andere redenen waarom de ouders 

sport- of cultuurlessen niet kunnen betalen.  

• Indien een gezin in aanmerking komt voor/beschikking heeft over/gebruik maakt van de 

Stadjerspas (Groningen), Webshop Kans voor uw kind (Eemsdelta), MeeDoenRegeling (Het 

Hogeland), webshop Midden-Groningen, de Bijstand, de Voedselbank en/of 

schuldhulpverlening, dan komt het ook in aanmerking voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur  

Groningen. 

• In de overige gevallen hebben de gemeenten aangegeven dat als indicatieve r ichtl i jn een 

inkomen van een maximaal percentage van de bi jstandsnorm geldt . Voor Groningen, Eemsdelta 

en Het Hogeland is dat 120%. Voor Midden-Groningen 125%. In Westerkwartier , Pekela, 

Veendam, Stadskanaal, Oldambt en Westerwolde geldt 130%.   

• De beoordeling of een aanvraag komt tot een bi jdrage wordt uitgevoerd door het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur Groningen en baseert zich bi j  toekenning of afwijzing van de aanvraag op het 

professionele oordeel van de intermediair. De intermediair dient de aanvr aag te motiveren door 

middel van het geven van globale informatie over de f inanciële situatie van de ouder(s).  

 



• De bijdrage bedraagt maximaal € 300,-  (sport) of maximaal € 500,-  (cultuur) per kind per jaar. 

Dit is inclusief een eventuele bi jdrage voor sportkleding/attr ibuten/instrumentenhuur van 

maximaal € 100,-. Een waardebon voor attr ibuten kan al leen geli jkt i jdig met de aanvraag 

worden ingediend.  

• Er kan maar één activiteit  (sport of cultuur) per jaar worden aangevraagd m.u.v. Het Hogeland 

en Zuid-Oost Groningen (Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde ) waar wel 

tegeli jkert i jd een aanvraag voor een sport - en cultuuractiviteit  kan worden gedaan 

• De toekenning is in principe voor een jaar (12 maanden) tenzij  het een afgebakende cursus  

betreft . De toekenning loopt niet alt i jd geli jk met het sport - of cursusseizoen met uitzondering 

van voetbal welke standaard eindigt op 1 -7 . 

• Bijdragen voor het cursusgeld/l idmaatschappen worden rechtstreeks overgemaakt aan de 

vereniging, instel l ing of cultuuraanbieder. Er wordt géén geld uitgekeerd aan jeugdigen of aan 

de ouder(s). Voor de attr ibuten worden waardebonnen verstrekt waarmee in winkels de 

benodigde attr ibuten (kleding, materiaal, instrumenten etc.) kunnen worden verkregen.  

• Een aanvraag kan niet met terugwerkende kracht worden ingediend.  

• SPORT: De activiteit moet val len onder het begrip sportbeoefening onder begeleiding in 

team/groepsverband en/of bi j  een bi j  NOC*NSF aangesloten sport/vereniging.  Scouting en 

zwemlessen/ABC-diplomazwemmen worden niet vergoed.  

• CULTUUR: De activiteit  moet val len onder de categorie muziek, beeldende kunst, dans, 

theater, mult imedia of kindercircus en het moet gaan om actieve deelname.  

• Eénmalige activiteiten, kampen en cl inics  komen niet voor een vergoeding in aanmerking.  

• De jongere mag bi j  aanvang van de toekenning niet ouder dan 17 jaar zijn . 

• Er kan voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag worden ingediend. 

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

van het gezin/verzorger dit noodzakeli jk maakt.  

• In afstemming met de intermediair is maatwerk mogeli jk.  

 

 

De intermediair ziet er op toe dat de jeugdige daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan 

de activiteiten waarvoor het geld beschikbaar is gesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


