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Veel gestelde vragen door Intermediairs  

   Algemene vragen 

Welke activiteiten worden er door het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

vergoed? 

Sport en Cultuur activiteiten. Sport omvat alle sportieve activiteiten die onder het 

NOC*NSF vallen. Fitness wordt ook vergoed. Zwemles wordt door het Jeugdfonds 

ook als sport gezien. Cultuur omvat alle culturele activiteiten zoals muziek, zang, 

toneel, tekenen/schilderen en dans. Het onderdeel scouting valt hier ook onder. 

 

De aanvraag is in het verkeerde onderdeel gezet. Sport in plaats van 

cultuur of andersom. Kunnen jullie dit omzetten, zodat ik de aanvraag 

niet opnieuw hoef in te voeren? 

Ja vanaf 13 juni is dat mogelijk. We zullen bij het in behandeling nemen van de 

aanvraag deze omzetten naar het juiste onderdeel. 

 

Bij clubs of verenigingen zie je vaak maandtarieven, wat moet ik in dat 

geval invullen bij het contributiebedrag?  

Als er een maandtarief geldt kunt u het bedrag wat nodig is om 12 maanden deel te 

nemen invullen.  

 

Vaak is het mogelijk om bij een sportschool uit meerdere abonnementen 

te kiezen. Voor hoeveel deelnames per week kan ik een bijdrage 

aanvragen? 

U moet uitgaan van het contributietarief bij 1, 2 of maximaal 3 keer per week 

deelnemen. 

 

   Vragen over de looptijd  

De startdatum van een aanvraag mag niet voor de instuurdatum liggen. Wij vergoeden 

ook niet met terugwerkende kracht. De looptijd van een aanvraag is altijd 12 

maanden.  

   Teamseizoen en Teamsporten (voetbal, basketbal, hockey etc.) 

• Aanvraag ingediend voor 31 december: De aanvraag telt voor het lopende 

sportseizoen met als startdatum 1 augustus en einddatum 31 juli. 

• Aanvraag ingediend tussen 1 januari en 30 april: De aanvraag telt voor een 

half lopend sportseizoen met als startdatum de datum van het insturen en de 

einddatum op 31 juli van dat jaar. 

• Aanvraag ingediend na 1 mei: De aanvraag komt op de wachtlijst voor het 

nieuwe sportseizoen met als startdatum 1 augustus en einddatum op 31 juli. 

 

Het kind wilt graag meedoen aan een cursus korter dan 12 maanden, is 

dat mogelijk? 

Dit is alleen mogelijk als een kind meerdere cursussen achter elkaar volgt, zoals een 

vervolgcursus. Op deze manier kan een kind een jaar lang actief zijn bij een 

vereniging of cultuurinstelling.  

 

Kan er ook een aanvraag worden gedaan om aan een kamp of een 

evenement deel te nemen?  

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is erop gericht om 

kinderen een jaar lang aan een club te verbinden.  
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   Vragen over de zwemlessen 

Het kind heeft zijn of haar diploma al eerder behaald. Kan ik nu eerder 

een nieuwe aanvraag doen? 

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Pas kort voor of na het verlopen van de looptijd kan 

een nieuwe aanvraag worden ingediend. 

 

Moet ik ook doorgeven voor welk diploma het kind gaat zwemmen of dat 

het kind zwemsport gaat doen? 

Ja, dit is belangrijk voor de afhandeling van de aanvraag en het bepalen van de 

zwemregeling. Voor zwemles gelden er andere richtlijnen dan voor zwemsport. 

 

Vragen over het kopen van kleding of spullen voor sport of cultuur 

Kan er een vergoeding worden aangevraagd voor het kopen van kleding 

of spullen?  

Bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur werken wij met waardebonnen. Bij het aanvragen 

van een waardebon is het van belang dat alleen de spullen worden aangevraagd 

welke écht nodig zijn om de betreffende activiteit uit te voeren. Wanneer de juiste 

kleding, schoenen of andere spullen nog in bezit zijn is het niet nodig om een 

waardebon aan te vragen. 

 

Wanneer kan ik voor een kind een waardebon aanvragen? 

Alleen als het maximum bedrag van de totale aanvraag ruimte laat voor een 

waardebon kan deze worden aangevraagd. Voor sport is het maximale bedrag voor 

de waardebon € 100,- en voor cultuur € 150,-  Als het contributiebedrag al het 

maximum heeft bereikt kan dat niet.  

 

Hoe lang is de waardebon geldig? 

De waardebon is 4 maanden na afgiftedatum geldig. 

 

Kan ik de waardebon nog aanvragen als de aanvraag al is goedgekeurd? 

Dat kan tot maximaal 2 maanden na de goedkeuringsdatum. 

 

Ik wil graag een waardebon aanvragen voor een online winkel of een 

tweedehands platform, is dat mogelijk? 

Nee, dat is helaas niet mogelijk. 

 

Is het mogelijk om alléén een waardebon voor kleding of spullen aan te 

vragen?  

Er kan geen aanvraag gedaan worden voor alleen (sport)kleding of spullen. Als er 

geen contributie wordt aangevraagd, zal de aanvraag worden afgekeurd. 

 

Ik heb geen waardebon ontvangen in mijn mailbox, kunt u deze 

nogmaals toesturen? 

U kunt de waardebon terugvinden in het aanvraag systeem, via de knop ‘afdrukken’. 

 

Mag er ook een waardebon worden aangevraagd voor zwemkleding of 

zwemspullen? 

Nee, voor de zwemlessen is dit helaas niet mogelijk. Voor andere zwemsporten als 

bijvoorbeeld waterpolo zijn er uitzonderingen. 

mailto:zuid-holland@jeugdfondssportencultuur.nl

