لوائح مؤسسة جودجسبورتفوندس أمستردام 2016
جودجسبورتفوندس أمستردام مؤسسة تضمن تمتع كل طفل بممارسة الرياضة الجماعية من خالل دعمها المادي .تستهدف
المؤسسة األطفال في المرحلة العمرية ما بين  4أعوام و 18عا ًما ،من سكان أمستردام ،بشرط أن يكون هؤالء األطفال من
أسر غير قادرة ماديًا على توفير نفقات ممارستهم للرياضة.
ٍ
الدعم المادي :تحصل مؤسسة جودجسبورتفوندس على دعمها المادي بصورة شبه أساسية من هيئة العمل ،والمشاركة،
ضا على إيرادات
والدخل ،التابعة لبلدية أمستردام ،وذلك في سياق تنفيذ سياسة القضاء على الفقر .تحصل المؤسسة أي ً
إضافية مصدرها األعمال التجارية والتبرعات القادمة من مؤسسات وأفراد داخل أمستردام وما حولها.
التشريعات:
صا ضالعًا بالعملية التعليمية والرعاية الموجهة إلى الطفل.
 -1تُقدم االستمارة فقط عبر وسيط ،على أن يكون الوسيط شخ ً
سا ،أو ولي أمر ،أو استشاري أطفال ،أو معلم تربية بدنية ،أو ضاب ً
طا مقترنًا بالعملية ،أو أخصائيا
قد يكون الوسيط مدر ً
اجتماعيا .يمكن التعرف على المؤسسات التي يعمل بها وسطاؤنا عبر الموقع اإللكتروني:
http://www.jeugdsportfonds.nl/wp-content/uploads/sites/3/2016/08/Lijst-organisaties-intermediairs.pdf

 -2يُصرح للوسيط بتقديم االستمارة في حالة حصوله على حق الدخول عبر برنامج "المشاركة لجميع األطفال" عبر
الموقع اإللكترونيhttp://www.allekinderendoenmee.nl/ :
 -3تُقدم االستمارات على مدار العام ،ويُنظر فيها في غضون خمسة أيام عمل ،كقاعدة عامة ،باستثناء العطالت .تصبح
شهرا .وبنهاية تلك المدة ،يُخطر الوسيط تلقائيًا بانتهاء صالحية االستمارة
االستمارة الصحيحة سارية المفعول حتى 12
ً
وإمكانية التقدم باستمارة أخرى .تُراجع االستمارات بصورة يومية.
 -4يحق للشباب من سكان أمستردام والبالغين من العمر ما بين  4أعوام و 18عا ًما الحصول على رسوم.
 -5ال يُنظر في أمر االستمارات ال ُمقدمة للمشاركة في ألعاب الجمباز لألطفال ،واللياقة البدنية ،والتمرينات الرياضية.
تركز المؤسسة على الرياضات الجماعية .الرجاء زيارة الموقع اإللكترونيhttps://www.jeugdsportfonds.nl/wp- :
 content/uploads/sites/3/2016/08/Sportaanbieders-Jeugdsportfonds-Amsterdam.pdfللحصول على قائمة
بالرياضات المدرجة بالمؤسسة .يمكن التقدم أللعاب مثل الباليه ،ورقص الشوارع ،وأنواع الرقص األخرى من خالل إدارة
"الشباب والثقافة" عبر الموقع اإللكتروني/http://www.jongerencultuurfonds.nl :
 -6يحدد دخل ولي أمر الطفل القرار بالموافقة على إدراجه .يُحدد ذلك بسهولة عبر التالي:
 -7الحصول على بطاقة "ستادباس" ،ويُرفق رقم بطاقة المدينة باالستمارة المقدمة .أما في حالة عدم حصول األسرة على
سبب االستمارة إلثباب أن األسرة:
بطاقة "ستادباس" ،فت ُ َ





تكسب أقل من  %120من الحد األدنى لألجور.
تعاني من جدولة دوينها (على أن يُثبت ذلك بمستندات).
تعاني من وضع غير قانوني.
سا على الدفع لممارسة الرياضة.
غير قادرة أسا ً

 -8يبلغ الحد األقصى لمساهمة المؤسسة  225يورو/سنة ،ويتضمن هذا المبلغ الميزات الشخصية .ال تدفع المؤسسة أكثر
من  80يورو للميزات الشخصية.
 -9بالنسبة لالستمارات ال ُمقدمة لرياضة كرة القدم المحلية في منتصف الموسم (من  1يناير إلى  31مايو  ،)2016يعدّل
النادي معدّل مدة اللعب المخفضة .يكون تاريخ تقديم االستمارة هو تاريخ البدء في هذه الحالة.

أما بالنسبة لالستمارات ال ُمقدمة لرياضة كرة القدم المحلية في الفترة من  1يونيو إلى  31ديسمبر  ،2016تُعامل االستمارة
على أساس أنها تشمل موسم  2017-2016بأكمله .يكون تاريخ البدء  1أغسطس  2016وتاريخ االنتهاء  31يوليو ،2017
ويتحدد ذلك لدى الموافقة على االستمارة.
تُنقل استمارات مواسم كرة القدم السابقة (من  2015إلى  2016على سبيل المثال) بواسطة أولياء األمور ،ثم تُرفض بعد
ذلك.
 -10تقدم الجمعية الرياضية فاتورة إلى المؤسسة في غضون ثالثة أشهر من الموافقة على االستمارة عبر البريد
اإللكتروني penningmeester.amsterdam@jeugdsportfonds.nl :أو عبر البريد العادي :مؤسسة
جودجسبورتفوندس ،أمستردام ،الطريق الرئيسي 6ج 1059 ،ش أ ،أمستردام .تُدفع المساهمة الممنوحة للجمعية الرياضية
ذات الشأن بنا ًء على الفاتورة في غضون ثالثة أسابيع.
يُشترط أن يكون للجمعية الرياضية خبرة لمدة عام واحد على األقل لتُعد قادرة على الدفع.
بأثر رجعي بواسطة المؤسسة.
 -11ال تُدفع المساهمات المدفوعة سلفًا ٍ
فورا بعد منح المساهمة.
 -12ال تُقدم االستمارات ألشخاص مدرجة أسماؤهم بقائمة االنتظار؛ حيث يجب أن يبدأ الطفل ً
 -13يضمن الوسيط مشاركة الطفل ،فعليًا أو لمدة ممدودة ،في أنشطة النادي الرياضي ال ُمقدمة له المساهمة .يستلم الوسيط
طلبًا يُقدم مرتين سنويًا لتقديم تحدي ٍ
ث بالتطور الرياضي الذي تمكن منه الطفل .يُعد عدم االلتزام بهذا الشرط سببًا كافيًا
لرفض أي استمارة تُقدم في المستقبل.

