Spelregels Jeugdfonds Sport Amsterdam 2018
Het Jeugdfonds Sport Amsterdam is een stichting die - binnen haar financiële
mogelijkheden - ervoor zorgt dat kinderen kunnen sporten. Het gaat om kinderen in de
leeftijd van 4 tot en met 17 jaar jaar, woonachtig in Amsterdam waarvan de ouders financieel
niet in staat zijn de kosten van de sport te dragen.

ALGEMEEN
1. Jongeren woonachtig in Amsterdam van 4 tot en met 17 jaar komen in aanmerking
komen voor een vergoeding.
2. De inkomenspositie van de ouders van het kind is
doorslaggevend voor de toekenning. Deze kan het eenvoudigst
worden aangetoond door het bezit van een Stadspas. Het 19cijferige stadspasnummer op de achterkant van de stadspas
dient te worden vermeld in de aanvraag. Indien het gezin geen
stadspas bezit, is een onderbouwing van de aanvraag verplicht,
waarin bijvoorbeeld wordt aangetoond dat het gezin:


minder dan 120% van het minimumloon verdient;



met schuldsanering te maken heeft;



een illegale status heeft;



anderszins niet in staat is om de sport te betalen.

3. De bijdrage van het Jeugdfonds Sport bedraagt maximaal € 300,- per 12 maanden. Dit
bedrag is inclusief attributen. Wij vergoeden maximaal € 80,- voor attributen en alleen in
combinatie met contributie. Een aanvraag voor enkel attributen wordt niet in behandeling
genomen. Let op: houd er rekening mee dat de producten worden vergoed zoals die zijn
gespecificeerd op de waardebon.
4. Aanvragen worden digitaal ingediend door een intermediair via “Alle kinderen doen mee”.
Dit is een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of
scholing van het kind/gezin. Denk hierbij aan de (gym)leerkracht, ouder- en kind
adviseur, combinatiefunctionaris, jeugdhulpverlener, maatschappelijk werker.
Zie lijst met een greep uit de organisaties waar onze intermediairs werkzaam zijn.
5. De aanvraag kan gedurende het hele jaar worden ingediend. Als regel worden
aanvragen binnen 5 werkdagen afgehandeld, met uitzondering van de vakanties. Een
gehonoreerde aanvraag is 12 maanden geldig. Aan het eind van deze periode krijgt de
intermediair automatisch bericht dat de aanvraag is verlopen en er desgewenst een
nieuwe aanvraag ingediend kan worden.
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6. Jongeren die op een wachtlijst staan kunnen NIET worden aangemeld; het kind moet na
toekenning meteen kunnen starten op de club. Een uitzondering geldt voor zwemmen,
waarbij het stappenplan zwemmen van kracht is.
7. Indien er al een sportvergoeding is ontvangen via de digitale stadspas, is het niet
mogelijk om een aanvraag in te dienen bij het Jeugdfonds Sport muv zwemmen.
8. Twee keer per jaar ontvangt de intermediair een verzoek om een update te geven over
de sportontwikkeling van het kind. De intermediair kan te allen tijde de status van de
aanvraag volgen.

SPORTAANBIEDER
1. De sportaanbieder moet ten minste één jaar hebben bestaan om voor vergoeding in
aanmerking te komen en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Een
sportaanbieder dient te voldoen aan de door de gemeente gestelde eisen. Het
Jeugdfonds Sport gaat ervan uit dat de samenwerkende sportaanbieders zorgdragen
voor gekwalificeerde begeleiding en een structureel sportaanbod.
Zie lijst sportaanbieders Amsterdam voor een overzicht van de sportaanbieders.
Sportaanbieders kunnen na goedkeuring van Jeugdfonds Sport Amsterdam worden
toegevoegd.
2. Aanvragen voor ballet, streetdance en andere dansvormen kunt u indienen bij het
Jongerencultuurfonds via www.jongerencultuurfonds.nl
3. Bij aanvragen voor (zaal)voetbal voor seizoen 2017/2018 die na 1 januari 2018 worden
ingediend, wordt de helft van de contributie (maximaal €150) vergoed. Deze aanvraag zal
stoppen met einddatum 31-7-2018.
Voor aanvragen voor seizoen 2018/2019 die vóór 31-12-2018 worden ingediend, wordt
de startdatum automatisch op 01-08-2018 en de einddatum 31-07-2019 gezet.
4. Aanvragen voor fitness cq. fittraining onder begeleiding worden in behandeling genomen
als de sportaanbieder is goedgekeurd door Jeugdfonds Sport Amsterdam. Jongeren
tussen de 14 en 18 jaar komen hiervoor in aanmerking.

FINANCIELE AFHANDELING
1. Bij goedkeuring van een aanvraag ontvangt de sportaanbieder digitaal een
factuurverzoek.
De sportaanbieder dient dan binnen drie maanden na goedkeuring van de aanvraag de
factuur in bij het Jeugdfonds Sport via facturen@jeugdfondssportencultuur.nl of naar het
postadres: Jeugdfonds Sport; t.a.v. Amsterdam, Vliegtuigstraat 6F; 1059 CL
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Amsterdam. De toegekende bijdrage wordt op basis van een factuur binnen drie weken
betaald aan de sportaanbieder.
2. Reeds betaalde contributies worden NIET met terugwerkende kracht door het
Jeugdfonds Sport vergoed.

