
 

 

 

 

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 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 Hoeksche Waard. 

• Het tussen de 4 en 18 jaar is. 

• Het inkomen van het gezin niet hoger is dan 130% van het minimum 

inkomen. 

• Per 1-1-2023 zijn de netto bedragen excl, vakantiegeld: 

Alleenstaand ouder    € 1.477 

Gehuwde/samenwonende ouders € 2.109 

 

 

  

De financiële bijdrage 
De daadwerkelijke kosten kunnen worden aangevraagd. Het Jeugdfonds 

beoordeelt jaarlijks of er voldoende middelen aanwezig zijn om dit beleid voort 

te zetten.   

 

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.  

• Dit geldt tot 31 december 2023. In 2024 kunnen mogelijk weer maximale 

bedragen worden gehanteerd van € 225 voor sport en € 450 voor cultuur.  

  

Spelregels Hoeksche Waard 

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland


 

 

Financiele bijdrage Zwemles  
Voor kinderen vanaf 5 jaar is de eerste zwemaanvraag maximaal € 450  

voor 1 jaar per kind. De ouders dienen zelf de borg van het pasje te betalen. 

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.

http://www.allekinderendoenmee.nl/


 

Bekijk hoe wij met gegevens omgaan op:  

https://jeugdfondssportencultuur.nl/privacystatement/   

Intermediairs Hoeksche Waard 
Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur doe je via een intermediair. Een intermediair is iemand die betrokken is  

bij het gezin. Bijvoorbeeld een leerkracht, maatschappelijk werker of een buurtsportcoach. De aanvraag stap voor stap: 

1. Maak een afspraak met een intermediair 

2. Vul alvast het aanvraagformulier in voor de afspraak 

3. De intermediair doet voor jou de aanvraag 

Heb jij nog geen intermediair?  

Dit zijn een aantal intermediairs uit jouw gemeente. Zij helpen je graag bij de aanvraag! Bel of mail gerust naar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afspraak met een intermediair? Vul alvast de ouderkaart in en neem dit mee naar de intermediair. 

Kijk op de volgende pagina voor meer intermediairs uit jouw gemeente. 

Hoeksche Waard Actief  Jong JGZ (Puttershoek en Maasdam) 

aanvragen@hoekschewaardactief.nl  Lisette Watermulder 

0186-685802  L.Watermulder@jongjgz.nl 

  06-13635297 

   

Gemeente Hoeksche Waard  Wijk- en Jeugdteam Hoeksche Waard 

Team Inkomen  bureaudienst.hoekschewaard@kwadraad.nl 

klantmanagerpw@gemeentehw.nl   

088-6473647   

   

   

   

   

https://jeugdfondssportencultuur.nl/privacystatement/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2019/10/Ouderkaart2019.pdf
https://jeugdfondssportencultuur.nl/download/23107/
mailto:aanvragen@hoekschewaardactief.nl
mailto:L.Watermulder@jongjgz.nl
mailto:bureaudienst.hoekschewaard@kwadraad.nl
mailto:klantmanagerpw@gemeentehw.nl


 

Bekijk hoe wij met gegevens omgaan op:  

https://jeugdfondssportencultuur.nl/privacystatement/   

Organisatie Contactpersoon Mailadres Telefoon Opmerkingen 

Kwadraad Jacqueline Nederlof j.nederlof@kwadraad.nl  06-40547698   

Jeugdteams Zuid-Holland-Zuid Ellen Vooijs e.vooijs@jeugdteamszhz.nl  06-14496891   

     

Onderwijs 

CBS De Regenboog Suzanne Saarloos s.saarloos@csgdewaard.nl  0186-661343   

CBS De Parel 
Christine van Trigt-
Kruythof c.vantrigt@csgdewaard.nl  078-6742496   

CBS De Weerklank Steven van Schaik s.vanschaik@csgdewaard.nl  0186-571416   

CBS De Bron en  
CBS De Hoeksteen 
CBS De Vliet Marco De Jong M.dejong@csgdewaard.nl     

KBS Willibrordus Harmke Keddeman directie@willibrordusschool.com  0186-613456   

IKC De Wereld Yvette Goudriaan y.goudriaan@de-zevensprong.nl  0186-614705   

OBS de Takkenbosse  Anita van der Kooi directie@detakkenbosse.nl    
voor leerlingen 
van de school 

IKC 't Kraaienest Julia van Bellen directie@kraaienestschool.nl  0186-691661   

ODBS Het Talent Arianne Zonneveld info@odbshettalent.nl 078-6731249   
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