De s pelrege ls van het Jeu gds portfonds Gronin gen

Ve rsie juli 2017
Voo r wie :
Het Je ugdsportfonds is be stemd voor kinde re n en jonge ren van 4 tot e n met 17 jaar die
om financië le re den gee n lid kunne n worde n van ee n sportve reniging.
Doo r wie :
Een be roep op het Je ugdsportfonds kan uitsluite nd worde n gedaan door ee n intermediair ;
ee n tusse npe rsoon die op profe ssione le wijze is be trokke n bij de scholing, opvoeding
e n/of bege leiding van ee n kind/gezin. Dit kan bijvoorbeeld z ijn een docent/me ntor/ IB’e r
op school, ee n sociaal wijkteam, gezondheidsorganisatie , humanitaire hulp of de
schuldhulpve rle ning. Via de intermediair kan ee n aanvraag bij het Je ugdsportfonds
worde n ingediend.
Let o p: Oude r( s) ,kinde ren/ jonge re n en ve re nigingen kunnen ze lf géé n aanvraa g doen!
Oude rs/ ve rz orge rs zijn e r ze lf ve rantwoorde lijk voor dat aanvragen tijdig worde n
ingedie nd.
De s pelrege ls:

•

De aanvraag wordt online door de inte rmediair ge daan. Om een aanvraag voor ee n
kind in te diene n hee ft ee n inte rme diair informatie nodig. Dit z ijn contactgege vens,
naam sportve re niging, welke sportattribute n minimaal nodig zijn e n ee n financiële
motivatie. Oude rs kunne n te r voorbe reiding van de online aanvraag ee n
inge vuld basis aanvraagformulie r mee neme n naar de inte rmediair.

•

Het Je ugdsportfonds kee rt uit indie n de oude r( s) of ve rzorge r( s) van ee n jeugdige
gee n ande re financieringsmogelijkhe den he bbe n.

•

Het gez insinkome n ligt daarbij onde r of rond het sociaal minimum. De pe rce ntage s
kunne n per gemeente licht ve rschillen maar ligge n tussen de maximaal 110% tot
130% van het sociaal minimum.

•

Indie n ee n gez in in aanme rking komt voor/ be schikking hee ft over de Stadje rspas
( Gron.), Webshop Kans voor uw kind ( DAL -gem.), de Bijstand, de Voe dselbank e n/of
schuldhulpve rle ning, dan komt he t automatisch ook in aanme rking voor he t
Je ugdsportfonds.

•
•

De bijdrage van het Je ugdsportfonds bedraagt maximaal € 225, - per kind pe r jaar.
Een e ve ntuele bijdrage voor sportkle ding/ attribute n bedraagt maximaal € 90, -.
Kledingbijdrage en contrib utie moge n gezamenlijk de € 225, - niet ove rschrijden. Er
kan gee n aparte aanvraag voor kleding worde n gedaan, ook nie t achteraf.

•

De toe ke nning is voor ee n jaar ( 12 maande n) e n loopt niet altijd ge lijk me t he t
sportseizoe n.

•
•

Het Je ugdsportfonds kee rt géé n geld uit aan je ugdigen of aan de oude r( s) .
Bijdrage n voor lidmaatschap van een sportve reniging worde n re chtstree ks
overgemaakt naar de ve re niging.

•

Sportkle ding en ande re attributen kunnen worden aange schaft op ve rtoon van een
waardebon bij die sportzake n waar het Je ugdsportfonds ee n ove ree nkomst mee
heeft. De ze is tot 4 maanden na afgifte ge ldig (z ie vervaldatum op waardebon).

•

Het Je ugdsportfonds ve rgoedt gee n contributie e n/of sportattributen me t
terugwe rkende kracht!

•

De inte rmediair dient de aanvraag te motive ren door midde l van he t ge ve n van
globale informatie over de financië le situatie van de ouder(s) . Zonde r financië le
motivatie wordt de aanvraag nie t behande ld.

•

De activite it moet vallen onder het be grip sportbe oe fening in teamve rband. Fitness,
s coutin g en z wemlessen/diplomazwemmen worde n bijvoorbeeld niet vergoed.

•
•
•

Wij ve rgoede n de contributie van ve re nigingen die z ijn aange slote n bij NOC*NSF
De jonge re mag bij aanvang van het sportse izoe n niet ouder dan 17 jaar zijn.
Het is toege staan om voor mee rde re kinde re n uit ee n gezin e en aanvraag in te
diene n.

•

Iede r jaar kan e r opnie uw ee n aanvraag worde n gedaan indien de financië le
omstandigheden van he t gezin/ ve rz orger dit noodz akelijk maakt.

•

De inte rmediair zie t e r op toe dat de jeugdige daadwe rke lijk e n voor lange re tijd
dee lne emt aan de activiteiten van de sportve reniging, waarvoor het geld be schikbaar
is ge steld.

Inkomen:
Het kan zijn dat oude rs wel ee n inkomen hebben maar toch he t sporte n om ee n bepaalde
rede n niet kunnen be talen. Indie n de aanvrage r in de financië le motivatie kan aange ve n
waarom de oude rs ondanks het inkomen toch gee n geld hebben om het sporte n te
be talen, kan toch ee n be roep op he t Jeugdsportfonds worde n gedaan. Er wordt dan ook
ge ke ke n naar he t besteedbaar inkome n. Voorbeeld van inkome n en toch aanvraag
ge honoree rd: oude rs zitte n in de schuldsane ring, oude rs hebbe n schulde n, éé noude r
gez in me t laag inkome n.

