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CONSIDERANS 

1. De hiernavolgende spelregels zijn van toepassing op de relatie tussen Jeugdfonds Sport & Cultuur  
Rotterdam, intermediairs en aanbieders in het kader van het ter beschikking stellen van financiële  
bijdragen ten behoeve van de doelgroep, te weten: in Rotterdam woonachtige minderjarigen uit  
niet- dan wel minvermogende gezinnen;

2. Bij de toetsing van aanvragen heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur steeds het belang van deze  
doelgroep voor ogen en streeft zij ernaar om zo veel mogelijk kinderen uit de doelgroep te bedienen;

3. Derhalve is aan de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur inherent dat zij haar – grotendeels  
uit gemeenschappelijke middelen afkomstige – financiële middelen ten behoeve van de doelgroep op 
een maximaal efficiënte wijze aanwendt;

4. Bij deze werkwijze is passend dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur haar uitgaven ten allen tijde moet 
kunnen verantwoorden;

5. Deze verantwoordingsplicht leidt ertoe dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur zich uitdrukkelijk het recht 
voorbehoudt relevante informatie van de intermediair en/of aanbieder te verlangen alvorens over te 
gaan tot het toekennen van een (herhaalde) aanvraag;

6. Met de acceptatie van de onderhavige spelregels, erkennen en onderschrijven intermediairs en  
aanbieders het uitgangspunt dat een aanvraag geen recht op gedeeltelijke dan wel volledige  
toekenning constitueert;

7. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur streeft te allen tijde naar een op transparantie en wederzijds  
respect gebaseerde relatie met intermediairs en aanbieders. 

Artikel 1 Definitiebepalingen 

In deze spelregels wordt verstaan onder: 

• Aanbieder: sportvereniging en/of culturele instelling die de daartoe vereiste aanmelding aan het  
Jeugdfonds heeft doen toekomen en door het Jeugdfonds is goedgekeurd als Aanbieder;

• Aanmelding: de aanmelding van de Aanbieder bij het Jeugdfonds, welke door het Jeugdfonds  
gecontroleerd wordt op het voldoen aan de onderhavige spelregels;

• Aanvraag: de aanvraag van de intermediair namens het kind ter verkrijging van de tegemoetkoming  
van het Jeugdfonds; 
Inkomens- en tarieflijst: actueel overzicht van de door het Jeugdfonds bij de beoordeling van de  
aanvragen gehanteerde inkomensnormen alsmede te betalen (maximum)bedragen gepubliceerd op  
de website van het Jeugdfonds (https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/rotterdam/);

• Intermediair: onafhankelijke professional die bekend is met (de (financiële) thuissituatie van)  
het kind en zijn/haar gezin en niet direct of indirect zakelijk of privé verbonden is met de aanbieder  
(bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend: docenten, (buurt)sportcoaches, schuldhulpverleners en/of  
medewerkers sociaal wijkteam);

• Jeugdfonds: Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam;
• Kind: kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die in de gemeente Rotterdam staat ingeschreven in de
  Basisregistratie personen. 

Spelregels
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Artikel 2 Toepasselijkheid 

1. Deze spelregels zijn van toepassing op de aanvragen en aanmeldingen en worden bij de aanvraag  
en aanmelding langs elektronische weg ter beschikking gesteld;

2. Door ondertekening van de aanvraag of aanmelding verklaart de Intermediair of Aanbieder de  
spelregels te hebben ontvangen, bekend te zijn met de inhoud en zich hieraan te conformeren;

3. Situaties die niet in deze spelregels zijn geregeld, worden door het Jeugdfonds beoordeeld zo veel als 
mogelijk in lijn met doel en strekking van de spelregels en de doelstellingen van het Jeugdfonds.

4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van de spelregels worden beoordeeld zo veel als mogelijk  
in lijn met het doel en strekking van de spelregels en de doelstellingen van het Jeugdfonds.

Artikel 3 Doelgroep 

Het Jeugdfonds betaalt de financiële bijdrage voor kinderen van de ouder(s) en/of verzorger(s) die  
voldoen aan de actuele door het Jeugdfonds bepaalde inkomensnormen (zie inkomens- en tarieflijst).
 
Artikel 4 Aanvraag 

1. De aanvraag wordt via de website www.allekinderendoenmee.nl ingediend door de Intermediair.  
Voor ieder kind wordt een afzonderlijke aanvraag ingediend.

2. De Intermediair motiveert de aanvraag, onder meer met informatie van de financiële situatie van de 
ouder(s) en/of verzorger(s) en administreert de contactgegevens.

3. De aanvraag heeft uitsluitend betrekking op sport- of culturele activiteiten. Per kind wordt in totaal slecht 
eenmaal per jaar een vergoeding verstrekt. Mits voldoende gemotiveerd is het tevens mogelijk voor  
een kind activiteiten die in beide categorieën vallen een aanvraag te doen.

4. Aanbieders kunnen aanbieder zijn voor sport- of culturele activiteiten. De combinatie kan niet.
5. Bij de beoordeling van een opvolgende aanvraag wordt meegewogen of, in welke mate en gedurende 

welke periode het betreffende kind ook daadwerkelijk de lessen heeft beoefend. De Intermediair  
en/of Aanbieder levert hiervoor op eerste verzoek van het Jeugdfonds de benodigde informatie en,  
indien nodig bevonden door het Jeugdfonds, stukken aan.

6. Aanvragen worden ingediend vóórdat de lessen en/of cursussen beginnen. 

Artikel 5 Voorwaarden vergoeding 

1. De hoogte van de maximale vergoeding is vastgelegd in de inkomens- en tarieflijst gepubliceerd op  
de website van het Jeugdfonds (https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/rotterdam/).

2. Uitsluitend clubkleding die bij de desbetreffende vereniging verkrijgbaar is en verplicht is bij wedstrijden 
waar het kind aan deelneemt komt voor vergoeding in aanmerking. De in de inkomens- en tarieflijst 
vermelde vergoeding voor clubkleding valt binnen maximale vergoeding voor sportactiviteiten.

3. Huur van een muziekinstrument behelst mede – indien fysiek mogelijk – de mogelijkheid om het  
instrument mee naar huis te nemen.

4. De vergoeding van de huur voor muziekinstrumenten geschiedt op basis van de daadwerkelijke kosten 
voor de huur van het instrument. Jeugdfonds kan deze daadwerkelijke kosten toetsen door het  
opvragen van facturen, dan wel onderzoek in de markt.

5. Vergoeding van de kosten voor het behalen van zwemdiploma A is uitsluitend mogelijk voor kinderen 
vanaf 5 jaar.

6. Vergoeding voor Fitness is uitsluitend mogelijk voor kinderen vanaf 16 jaar met professionele  
begeleiding en op nadrukkelijk advies van de intermediair.

7. Het Jeugdfonds betaalt rechtstreeks aan de Aanbieder, na goedkeuring van zowel de aanmelding  
als de aanvraag.
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Artikel 6 Verplichtingen Aanbieder

1. Aanbieder dient de aanmelding volledig in te vullen en vergezeld van de gevraagde documenten  
bij het Jeugdfonds in te dienen.

2. Aanbieder houdt presentielijsten bij en overlegt deze op het eerste verzoek van Jeugdfonds.  
Indien het kind stopt met de lessen of tenminste vier keer achtereenvolgens afwezig is, wordt het  
Jeugdfonds spoedig, doch uiterlijk binnen twee weken, geïnformeerd.

3. Aanbieder verstuurt de factuur van een goedgekeurde aanvraag binnen drie weken na inschrijving  
van het kind bij desbetreffende Aanbieder naar: facturen.rotterdam@jeugdfondssportencultuur.nl.

4. Het hoofddoel van Aanbieder is het kind structureel laten deelnemen aan een sport- of culturele  
activiteit in de vrije tijd. De Aanbieder biedt een doorlopende leerlijn aan en biedt duurzaam lessen aan. 
De Aanbieder spant zich ten volle in om het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deel te laten nemen 
aan de activiteiten waarop de vergoeding ziet.

5. Aanbieder creëert zoveel mogelijk een positief en veilig (sport)klimaat.
6. Aanbieder sport is een (bij de door de desbetreffende (sport)bond) erkende dan wel gecertificeerde 

vereniging/instelling.
7. De vrijwilligers en docenten die bij de Aanbieder werken met de kinderen (trainers, coaches, leiders, 

jeugdcoördinatoren en andere vrijwilligers die betrokken zijn bij activiteiten) zijn in het bezit van een 
relevante Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), relevante screeningsprofielen zijn o.a. 60, 75, 84 en 86.

8. Aanbieder is gehouden een deugdelijke (financiële) administratie te voeren;
9. De lessen of trainingen worden gegeven in en op een vaste locatie(s) of sportvelden (in gebruik van) 

van de aanbieder.
10. De tarieven, de locaties en lestijden zijn actueel, alsmede online inzichtelijk en vindbaar via de  

website van Aanbieder;
11. De Aanbieder hanteert marktconforme tarieven de lidmaatschapskosten, de kosten van (huur) van 

instrumenten of clubkleding.
12. Vergoeding voor tijdelijke programma’s of projecten, of aanvullende diensten op een lidmaatschap van 

een culturele instelling of sportvereniging, vindt uitsluitend plaats na overleg met het Jeugdfonds.
13. Aanbieder is gehouden om het Jeugdfonds direct te informeren bij iedere relevante wijziging,  

waaronder, maar niet uitsluitend, wijzigingen in het aanbod, de locatie, de lestijden, de contributie etc.

Artikel 7 Bevoegdheden Jeugdfonds

1. Het Jeugdfonds kan (nadere) eisen stellen aan Aanbieder met betrekking tot, doch niet uitsluitend,  
betrouwbaarheid en transparantie.

2. Het Jeugdfonds kan afzonderlijke afspraken maken met een Aanbieder over de tarieven, huur van 
instrumenten, clubkleding en/of locaties. Tevens kan het Jeugdfonds afspraken maken over het aantal 
kinderen dat per jaar/seizoen een vergoeding van het Jeugdfonds ontvangt per Aanbieder.

3. Het Jeugdfonds kan de aanvraag (in overleg eventueel gedeeltelijk) weigeren indien en voor zover de 
verzochte contributie niet marktconform is. Het jeugdfonds toetst deze marktconformiteit op basis van 
gangbare contributie in de markt. Ook kan het jeugdfonds vragen naar de kostenstructuur van  
de aanbieder.

4. Uitbetaling van de vergoeding vindt uitsluitend plaats indien aan alle voorwaarden is voldaan.
5. Toekenningen, afwijzingen, vragen en bezwaren worden via de e-mail en het aanvraagsysteem door 

het Jeugdfonds toegelicht;
6. In gevallen waarin de wet, de statuten, deze spelregels of de betreffende deelregelingen niet voorzien, 

beslist het bestuur van Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam.
7. Indien het Jeugdfonds dit aangewezen acht, kan zij ten gunste van het kind afwijken van het bepaalde 

in deze spelregels.
8. Het Jeugdfonds kan om budgettaire redenen aanvragen (in overleg eventueel gedeeltelijk) weigeren.
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Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze spelregels en alle afspraken tussen betrokken partijen, is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing.

2. Indien één of meerdere bepalingen in deze spelregels op enig moment geheel of gedeeltelijk 
niet van toepassing blijken, blijven de overige spelregels onverkort van toepassing.

3. Bij geschillen zal in eerste instantie getracht worden een oplossing te vinden aan de hand van 
onderling overleg.

4. Uitsluitend indien het in het vorige lid bedoelde overleg heeft plaatsgevonden zonder bevredi-
gend resultaat, zal het geschil met uitsluiting van elke andere rechtsprekende instantie, worden 
voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam.

december 2022
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