Lokale spelregels Jeugdsportfonds Breda

1. Het Jeugdsportfonds Breda is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4
tot 18 jaar, woonachtig in de Gemeente Breda, die om financiële redenen
geen lid kunnen worden van een sportvereniging.
2. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of de sportattributen voor
kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering
zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Het
Jeugdsportfonds Breda hanteert als criterium 110% van het sociaal
minimum(inkomen).
3. De sportactiviteit moet vallen onder het begrip sportbeoefening in
groepsverband, met een structureel karakter. De sportverenigingen moet
zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel
NOC*NSF zoals:
Balsporten (voetbal, honkbal, hockey, korfbal, basketbal, rugby, handbal,
volleybal)
Verdedigingsport (judo, karate, boksen, div. verdedigingssporten)
Watersport (zwemmen, waterpolo, zeilen, surfen)
Racketsport (tennis, badminton, squash)
Overige (turnen/gymnastiek, atletiek, schaatsen)
4. De aanvraag geschiedt via een digitaal aanvraagsysteem en door een
Jeugdsportfonds Breda erkende intermediair: professional werkzaam in het
onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg. Ouders, kinderen en
sportaanbieders kunnen zelf geen aanvraag indienen. Een financiële
motivatie maakt deel uit van de aanvraagprocedure. De BredaPas toont
o.a. de financiële situatie aan.
5. De bijdrage van het Jeugdsportfonds bedraagt maximaal €225,00
per kind / per 12 maanden bij een goedgekeurde aanvraag.
(annuleringskosten of boetes worden niet vergoed).
6. Bij het Jeugdsportfonds wordt er per kind maar één aanvraag per
12 maanden goedgekeurd. Kinderen mogen tegelijkertijd van het
Jeugdsportfonds Breda en van het Jeugdcultuurfonds Breda gebruik
maken.
7. Uitzondering op bovenstaande spelregel is ABC zwemlessen. Naast die ene
sport en/of cultuuractiviteit kan er 90% korting worden verkregen op een
leskaart, bij vertoon van de BredaPas (alleen mogelijk bij Optisport
zwembaden).
8. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een
aanvraag in te dienen.
9. Betaling van contributie en/of sportattributen gaat rechtstreeks naar de
sportvereniging/winkel. Hiervoor ontvangt de sportvereniging/winkel een
verzoek tot het sturen van de factuur naar het Jeugdsportfonds Breda.
Ouders/verzorgers ontvangen geen geld.
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10. Als voor een bepaald jaar een aanvraag is goedgekeurd, kan er voor een
volgend jaar opnieuw een aanvraag worden gedaan. Die zal dan opnieuw
en tegen dezelfde criteria worden beoordeeld. Een volgende aanvraag
dient voor de einddatum van de lopende aanvraag ingediend te worden
(bij voorkeur 6 weken voor de einddatum).
11. Het Jeugdsportfonds Breda behandelt geen aanvragen met terugwerkende
kracht.
12. De aanvraag moet binnen een maand nadat deze wordt ingediend,
worden voorzien van de juiste gegevens van kind, sportvereniging, kosten
voor contributie en van attributen. Zo niet, dan vervalt de aanvraag en
moet deze opnieuw worden ingediend.
13.De aanspraken van een kind op een sportvergoeding vervallen op de 90e
dag na de mededeling door het Jeugdsportfonds aan de intermediair dat
de desbetreffende aanvraag is goedgekeurd.
14.De intermediair ziet er op toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere
tijd deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging, waarvoor het
geld beschikbaar is gesteld.

