Doelgroep
Het Jeugdsportfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 21 jaar, woonachtig
in de Provincie Limburg, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging.
Wie doet de aanmelding
Een beroep op het Jeugdsportfonds kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair. Een
persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere. Dit
kan bijvoorbeeld zijn: de medewerker van een consultatiebureau, de leerkracht, de schoolarts, de
(jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling, MEE Limburg, Stichting
Leergeld of een gezondheidsorganisatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeugdsportfonds Limburg via
limburg@jeugdsportfonds.nl en/of 06-50904504.
Gelden
Het Jeugdsportfonds Limburg ontvangt o.a. subsidie van de Provincie Limburg, van participerende
gemeenten en uit fondsenwerving. Deze gelden worden o.a. in het kader van het Armoedebeleid
verstrekt. Gezien de doelstelling van het Armoedebeleid gelden daarom de volgende voorwaarden:
 de bijdrage wordt verstrekt om jongeren, uit gezinnen met een minimum inkomen, deel te
laten nemen aan een sportactiviteit;
 het gezinsinkomen is minder dan 110% van het wettelijk sociaal minimum.
Uitzondering: Het kan gebeuren dat ouders wel een inkomen hebben maar toch het sporten
niet kunnen betalen. Indien de intermediair in de financiële motivatie kan aangeven waarom
de ouders ondanks het inkomen toch geen geld hebben om het sporten te betalen kan, bij
uitzondering, toch een beroep op het Jeugdsportfonds worden gedaan. Bijvoorbeeld: Ouders
zitten in de schuldsanering, hebben een laag inkomen en veel kinderen, éénouder gezin met
laag inkomen enzovoorts.
De spelregels
 De aanvraag geschiedt via de website door een door het Jeugdsportfonds erkende
intermediair. Ouder(s), kinderen/jongeren en verenigingen kunnen géén aanvraag doen!
 Het Jeugdsportfonds keert uit indien ouder(s) en of verzorger(s) leven van een uitkering op
bijstandsniveau en andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput.
 De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van korte
informatie over de financiële situatie van de ouder(s) en of verzorgers. Zonder financiële
motivatie wordt de aanvraag niet behandeld.
 De bijdrage van het Jeugdsportfonds bedraagt maximaal € 225,00 per jaar.
 Het Jeugdsportfonds keert géén geld uit aan jeugdigen of aan de ouder(s), maar rechtstreeks
aan de sportvereniging en sportwinkel .
 Bijdragen voor sportkleding en andere attributen worden overgemaakt op de rekening van de
sportwinkel. De sportwinkel dient daartoe een factuur in bij het Jeugdsportfonds.
 Alleen door NOC*NSF erkende sporten vallen onder de vergoeding. Uitzonderingen worden
gemaakt voor de verschillende dans- en vechtsporten.
 In gemeente Roermond kan geen vergoeding gegeven worden voor zwemlessen.
 Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. Ieder
jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van
de ouders en of verzorgers dit noodzakelijk maakt.
 De intermediair ziet er op toe dat de jongere daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan
de activiteiten van de sportvereniging, waarvoor het geld beschikbaar is gesteld.
Procedure
Wilt u gebruikmaken van het Jeugdsportfonds, ga dan naar het kopje aanvragen op deze website.

