Spelregels gemeente Waadhoeke
 Alleen volledige en juist ingevulde aanvragen via www.allekinderendoenmee.nl worden
verwerkt. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers zelf de eerste stap zetten om een
aanvraag in te dienen voor kinderen via www.Kindpakket.nl. Kindpakket.nl koppelt
ouders/verzorgers aan een vrijwillig intermediair in de buurt om samen bij hen thuis de
aanvraag te voltooien. Op deze manier komt een sport aanvraag ook terecht bij het
Jeugdsportfonds.
 Kinderen van 4 tot 18 jaar, woonachtig binnen deze gemeente, komen in aanmerking voor
een vergoeding van het Jeugdsportfonds.
 De bijdrage wordt verstrekt om jongeren uit gezinnen met een minimuminkomen deel te
laten nemen aan een sportieve activiteit. Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120% van
het wettelijk sociaal minimum.
 Jeugdsportfonds Friesland vergoedt de contributie voor sporten volledig. Wanneer de
contributievergoeding meer bedraagt dan € 225,- kan er nog voor een maximum van
€100,- een waardebon aangevraagd worden voor sportattributen.
 Alleen mensen die op professionele basis met het kind werken, kunnen een aanvraag
indienen. Bijvoorbeeld via de gebiedsteams, een leerkracht, hulpverlener, jongerenwerker,
buurtsportcoach of via Stichting Leergeld. Ouders of (trainers van) een sportvereniging
kunnen géén aanvraag indienen, maar wel doorverwijzen.
 Het Jeugdsportfonds keert uit wanneer andere financieringsmogelijkheden van de ouder(s)
of verzorger(s) ontbreken of zijn uitgeput.
 Het Jeugdsportfonds keert géén geld uit aan het kind of aan de ouder(s)/ verzorger(s).
Bijdragen voor lidmaatschap van een sportvereniging worden rechtstreeks overgemaakt
naar de vereniging. Bijdragen voor sportkleding en andere sportattributen worden
overgemaakt op de rekening van één van de sportwinkels waarmee Jeugdsportfonds
afspraken heeft gemaakt*.
 U kunt geen aanvraag indienen voor contributie die al is betaald of een seizoen dat al is
afgelopen. De aanvraag gaat op zijn vroegst in op de eerste dag van de lopende maand.
 Als sport gelden in ieder geval alle door het NOC*NSF erkende sporten. Sporten in
verenigingsverband krijgt voorrang. Fitness behoort binnen deze gemeente ook tot de
mogelijkheden.
 Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan. Een aanvraag wordt nooit
automatisch verlengd.
 De intermediair dient de aanvraag te motiveren aan de hand van beknopte informatie over
de financiële situatie van de ouder(s)/verzorger(s). Zonder financiële motivatie wordt de
aanvraag niet behandeld.
 De aanvrager beantwoordt na 4 maanden de vraag of het kind nog aan het sporten is en
ziet er op toe dat de jeugdige daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan
activiteiten van de sportvereniging, waarvoor het geld beschikbaar is gesteld.
 Wanneer de aanvraag geactiveerd is door het Jeugdsportfonds en zij de factuur hebben
ontvangen van de sportvereniging/ winkel wordt er binnen maximaal 4 weken betaald.
* - Scapino Franeker, Harlingen of Leeuwarden
- Bristol Harlingen of Leeuwarden
- Sport 2000 Diepenmaat Stiens of Leeuwarden
- Bristol Harlingen of Leeuwarden
- Intersport Luxen Leeuwarden
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