Amsterdam Gençlik Spor Fonu Katılım Kuralları 2016
Amsterdam Gençlik Spor fonu (kendi maddi imkanları elverdiği ölçüde) çocukların gruplar halinde
spor yapabilmelerini sağlayan bir vakıftır. Bu kapsamda söz konusu olan çocuklar, 4-18 yaşları
arasında olup, Amsterdam’da ikamet eden ve ebeveynlerinin spor yapmaları için gerekli masrafları
karşılayamadığı çocuklardır.
Finansman; Amsterdam Gençlik Spor Fonu’nun çalışmaları büyük oranda Amsterdam Belediyesi’nin
Yoksulluk Politikası kapsamında verdiği İş, Katılım ve Gelir (WPI) ödeneğinden karşılanmaktadır.
Bunun yanı sıra, iş dünyasından alınan sponsor katkıları ve Amsterdam’daki derneklerin ve bireylerin
verdiği bağışlardan da gelir elde edilmektedir.
Katlım Kuralları
1. Başvuru sadece belirlenecek bir aracı tarafından yapılabilir. Bu kişi çocuğun yetiştirilmesi,
rehberliği veya eğitimiyle görevli ücretli bir çalışan olmalıdır. Bu kişi örneğin öğretmen, ebeveynçocuk danışmanı, beden eğitimi öğretmeni, eğitim-spor ve kültür alanlarında birden fazla görevi
üstlenen bir görevli veya gençlere yönelik yardım görevlisi olabilir. Aracılarımızın çalıştıkları
kurumlara dair bilgileri burada bulabilirsiniz: http://www.jeugdsportfonds.nl/wpcontent/uploads/sites/3/2016/08/Lijst-organisaties-intermediairs.pdf
2. Aracı “Bütün çocuklar katılıyor/Alle kinderen doen mee”
http://www.allekinderendoenmee.nl/ bağlantısına erişime sahipse, başvuruda bulunmaya
yetkilidir.
3. Başvurular bütün yıl boyunca yapılabilir. Normalde tatil günleri dışında 5 gün içinde
değerlendirilir. Başvuru kabulü 12 ay boyunca geçerlidir. Bu süre sona erdiğinde aracıya otomatik
olarak başvurunun sona erdiğine dair bir mesaj gönderilir ve istendiği takdide, yeni bir başvuruda
bulunulabilir. Başvurular günlük olarak değerlendirilecektir.
4. Ödenek hakkını Amsterdam’da ikamet eden ve 4-18 yaş arasındaki gençler elde edebilir.
5. 2-4 yaş arası çocuklar için çocuklar için jimnastik, fitness ve aerobik talepleri işleme
alınmayacaktır. Fon kapsamında vurgu grup halinde yapılan sporlar üzerindedir. Projeye dahil
edilen sporların bir listesini görebilmek için buraya tıklayın:
https://www.jeugdsportfonds.nl/wp-content/uploads/sites/3/2016/08/SportaanbiedersJeugdsportfonds-Amsterdam.pdf. Bale, sokak dansı ve diğer dans türleri için başvurularınızı
Gençlik Kültür Fonu’na www.jongerencultuurfonds.nl aracılığıyla yapabilirsiniz.
6. Ebeveynlerin gelir durumu başvurunun kabul edilip edilmemesi konusunda belirleyicidir. Gelir
durumunun ödeneğe hak kazanmaya uygun olduğunu kanıtlamanın en kolay yolu şudur:
- Kent Kartı (Stadspas) sahibi olmak. Başvuruda Stadspas (Kent Kartı) numarasının bildirilmesi
gerekmektedir. Ailenin Kent Kartı (Stadspas) sahibi olmaması durumunda, başvurunun
gerekçelendirilmesi zorunludur. Bu gerekçelendirmede ailenin örneğin şu koşullara uyduğunu
göstermesi gerekmektedir:
- Asgari ücretin %120’sinden daha az kazandığı.
- Aile hakkında bir borcun yeni ödeme planına bağlanmasının (“schuldsanering”) söz konusu
olduğu (ilgili evrakın bize iletilmesi gerekmektedir);
- Yasa dışı (“illegaal”) statüye sahip oldukları;
- Başka bir nedenden dolayı spor giderlerini karşılayamayacak durumda oldukları.
7. Gençlik Spor Fonu tarafından ödenecek katkı miktarı 12 ay için 225 €’dur. Bu miktara kullanılacak
malzemeler de dahildir. Kullanılacak malzemeler için 80 €’dan fazla bir miktar ödemiyoruz.
8. Futsal veya futbol için sezon ortasında (1 Ocak-31 Mayıs arasındaki dönemde) yapılan
başvurularda futbol kulübünün sezon süresinin kısa olmasına bağlı olarak tarifesini değiştirmesi
gerekmektedir. Bu takdirde başvuru tarihi, başlangıç tarihi olarak kabul edilecektedir.
Futsal veya futbol için 1 Haziran ile 31 Aralık 2016 arasındaki dönemde yapılan başvurularda
2016-2017 sezonunun tamamını değerlendirmeye alacağız. Başvurunun onaylanması durumunda
başlangıç tarihi otomatik olarak 01.08.2016 ve bitiş tarihi de 31.07.2017 olarak belirlenecektir.
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Daha önceki futbol sezonlarına (örneğin 2015-2016) dair yapılan başvuruların masraflarını
ebeveynlerin ödemesi gerekir ve bu nedenle reddedilecektir.
Spor kulübünün/hizmet sunucusunun, onayın verilmesinden sonraki üç ay içinde faturasını
Gençlik Spor Fonu’na, penningmeester.amsterdam@jeugdsportfonds.nl adresine veya posta
adresi olan Jeugdsportfonds; t.a.v. Amsterdam, Pilotenstraat 6G; 1059 CJ Amsterdam adresine
göndermesi gerekmektedir. Başvurunun kabul edilmesi halinde ödenek, bu fatura temel alınarak
üç hafta içinde çocuğun spor yapacağı spor kulübüne/hizmet sunucusuna ödenecektir.
Spor hizmet sunucusunun ödenek için uygun bulunabilmesi, için en az bir yıldır faal olması
gerekir.
O ana kadar ödenmiş aidatlar Gençlik Spor Fonu tarafından geriye dönük olarak
ÖDENMEYECEKTİR!
Spor için sıra bekleyen gençler için başvuruda BULUNULAMAZ; çocuğun başvurusu
onaylandıktan sonra derhal kulüpte spora başlayabilmesi gerekmektedir.
Aracı gencin, ödenek çıkartılan spor derneklerinin aktivitelerine fiili olarak ve uzun süre katılıp
katılmadığını denetler. Yılda iki kez aracının, çocuğun spor gelişimi konusunda bir güncelleme
raporu vermesi talep edilecektedir. Bu talebin gereği yapılmazsa, bir sonraki dönem için talep
hakları ortadan kalkacaktır.

