Invulformulier
aanvraag sport
Door deze aanvraag kan uw kind
in aanmerking komen voor een
vergoeding om te sporten. Dit
geldt ook voor ouders die
geldzorgen hebben na de recente
coronacrisis. Lever dit formulier
volledig ingevuld in bij een
intermediair van het Jeugdfonds
Sport Amsterdam.

IS ER THUIS
WEINIG GELD
MAAR WILT UW
KIND GRAAG
SPORTEN?

Een intermediair is bijvoorbeeld de
ouder- en kindadviseur,
(gym)docent, jeugdhulpverlener,
sportbuurtcoach, maatschappelijk
werker.
Ga voor de spelregels naar
jeugdfondssport.nl/amsterdam

Belangrijke informatie
§ De aanvraagperiode loopt van 1 september tot en met 31 augustus; maar instromen gedurende het sportjaar is mogelijk
§ Vraag bij de sportaanbieder het benodigde bedrag op om te sporten tot 31 augustus
§Uw kind
Vergoeding
kleding turnen,
of attributen
is enkel
mogelijk
als hier of
ruimte
voor issportieve
binnen het
wil graagvoor
voetballen,
judoën,
op dansles,
muziekles
een andere
of maximale
creatieve budget van €300,§activiteit
U moet
uwIskind
aanmelden
bij de sportaanbieder,
doet Jeugdfonds
Sport niet
voor
je
doen.
het zelf
betalen
van de contributie
/ lesgeld eendat
probleem?
Het Jeugdfonds
Sport
& Cultuur
§helpt.Volg
een proefles
zodat
uw kind
bekend
is bijdoor
de sportaanbieder
vraag vervolgens
een vergoeding aan
Let eerst
op! Aanvragen
kunnen
alleen
gedaan
worden
een intermediairen
(juf/meester,
hulpverlener,
§sportbuurtcoach,
Voor diplomazwemmen
wordt
een wijkteam).
vast bedrag
vergoed
voor zwemles met
diplomagarantie
aanwezigheidsvoorwaarden
cultuurcoach,
sociaal
Vul
dit aanvraagformulier
alvast
in en neem het en
mee
naar de intermediair. Meer weten? Kijk op jeugdfondssportencultuur.nl.

Spelregels van Jeugdfonds Sport Amsterdam zijn te vinden op www.jeugdfondssport.nl/amsterdam

Voornaam:

Tussenvoegsel:

Achternaam:
Huisnummer:

Straat:
Postcode:
Jongen

Woonplaats:
E-mailadres ouders:

Meisje

Geboortedatum:

Telefoonnummer ouders:

Heeft u een bijstand of andere uitkering, WAO, schuldhulpverlening of overige?

Waarom kunt u de lessen niet betalen?

Maakt u gebruik van een stadspas? Ja
Wat is uw pasnummer? (achterzijde)

Nee

Indien ja, welke pas?

60643660 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Naam sportclub / culturele instelling waar uw kind op les wil:
Wat gaat uw kind doen?

Plaats:

Contributie voor één sportjaar
Bedrag:

Eind datum:

Begin datum:

Sportkleding of -attributen
Wat heeft uw kind nodig?

Naam winkel:

Benodigd bedrag:

Plaats:

W

Bekijk hoe wij met uw gegevens omgaan op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/privacystatement/.

