Alle kinderen
moeten kunnen
sporten

Is er thuis
geen geld om
te sporten?
Het Jeugdsportfonds
geeft kinderen de
kans toch lid te
worden van een
sportclub!

Sporten is meer dan alleen leuk

Elk kind moet kunnen sporten, niet alleen omdat het leuk is, maar
een kind ontwikkelt zich ook op sociaal, fysiek en mentaal vlak.
Sporten is goed voor het zelfvertrouwen
en de eigenwaarde en zorgt voor contact
en vriendschap met andere kinderen.
plezier
Sporten in clubverband zorgt voor een
zelfvertrouwen
goede ontwikkeling en biedt kansen
op een betere toekomst.
eigenwaarde

Het Jeugdsportfonds
creëert sportkansen

Alle kinderen moeten kunnen sporten. Maar soms kan dat niet, omdat er
thuis te weinig geld is om de contributie te betalen van de sportclub. Het
Jeugdsportfonds geeft deze kinderen graag een steuntje in de rug door
de contributie van de sportvereniging en waar mogelijk de sportattributen
te betalen. De kinderen kiezen zelf, samen met de ouder(s)/verzorger(s),
welke sport ze willen doen.

Van aanvraag naar sporten binnen 3 weken

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van Jeugdsportfonds
moet er voldaan worden aan een aantal spelregels. Let op, de spelregels
kunnen in uw gemeente afwijken. Omdat de procedures helder en
eenvoudig zijn, kan uw kind vaak al binnen 3 weken sporten bij een
sportvereniging naar keuze.

Hoe kan mijn kind sporten
via het Jeugdsportfonds?
Tip:
Neem deze
folder mee
naar de
intermediair.

Stap 1
Kijk op www.jeugdsportfonds.nl of uw gemeente is aangesloten bij het
Jeugdsportfonds. Zo niet, neem dan contact op met onze coördinator.
Stap 2
Ga op zoek naar een tussenpersoon/intermediair uit het onderwijs,
jeugdzorg of schuldhulpverlening, die uw kind en de thuissituatie goed
kent. Denk aan de leerkracht, jeugdzorgmedewerker, buurtsportcoach,
bewindspersoon of schuldhulpverlener. Deze intermediair kan voor uw
kind online een aanvraag indienen.
Stap 3
De intermediair dient, in overleg met u, online een aanvraag voor uw
kind(eren) in. Dit gaat heel makkelijk via www.allekinderendoenmee.nl
Stap 4
De intermediair krijgt bericht of de aanvraag goedgekeurd
of afgekeurd is en laat u dat weten.

Liever
muziek- of
dansles volgen?
Neem dan een
kijkje op www.
jeugdcultuurfonds.nl

Stap 5
Als de aanvraag is goedgekeurd is, kunt u uw kind aanmelden bij de
sportclub. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan
de sportclub. U ontvangt zelf dus geen geld. Voor de attributen ontvangt
u een waardebon van de (sport)winkel.
Voor de spelregels in uw gemeente kijk op www.jeugdsportfonds.nl

Voor meer informatie en vragen kunt u contact
opnemen met Jeugdsportfonds Overijssel.
Tel.: 038-45 77782 of
overijssel@jeugdsportfonds.nl

www.jeugdsportfonds.nl

