Spelregels Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Hoeksche Waard
Per 1 januari 2015 is het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds van start gegaan in de vijf
gemeenten van de Hoeksche Waard: Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland
en Strijen. Deze fondsen geven een bijdrage in de kosten voor sport of cultuur voor kinderen
uit gezinnen met een lager inkomen.
Aan de hand van de spelregels hieronder kunt u als intermediair nagaan of het kind wel of
niet in aanmerking kan komen voor het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds Hoeksche
Waard.
De spelregels
 het kind is ingeschreven in één van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten en is op
het moment van aanvraag 4 tot 18 jaar;
 het inkomen van de ouders is niet hoger dan 110% van het minimuminkomen, en
andere financieringsmogelijkheden voor sport of cultuur ontbreken of zijn uitgeput; via
www.bijstandsnormen.nl kunt u nagaan of het gezinsinkomen hieraan voldoet;
 een geregistreerde intermediair doet de aanvraag via www.allekinderendoenmee.nl;
 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;
 aanvragen van kinderen, ouders of sport- / cultuurverenigingen worden niet
gehonoreerd;
 de bijdrage voor zowel sport als cultuur is maximaal € 225 per 12 maanden; er wordt
niet betaald in gedeelten;
 de toegekende bijdrage voor contributie wordt rechtstreeks aan de aanbieder betaald
na ontvangst van de factuur; dus niet aan jeugdigen of aan de ouders;
 eventuele bijdragen voor kleding of attributen worden na ontvangst van de factuur
overgemaakt aan de winkel of aan de sport- of cultuurvereniging;
 er wordt naar gestreefd binnen 3 weken tot betaling over te gaan na ontvangst van de
factuur;
 voor ieder kind uit een gezin kan een aanvraag worden ingediend;
 voor een kind kan een aanvraag voor sport óf cultuur worden gedaan, niet allebei;
 na 12 maanden kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële
omstandigheden van de ouders en/of verzorgers dit noodzakelijk maakt;
 kinderen verblijvend in een residentie of pleeggezin zijn uitgesloten van een bijdrage;
de reden hiervoor is dat pleegzorgaanbieders beschikking krijgen over een budget
waarvan een gedeelte is bestemd voor sportbeoefening;
 voor het Jeugdsportfonds geldt dat door NOC*NSF erkende sporten onder de
vergoeding vallen; zwemles en fitness / aerobic / spinning mogen ook worden
aangevraagd.
 binnen het Jeugdcultuurfonds vallen aanvragen voor bijvoorbeeld muziekles,
lidmaatschap muziekvereniging, dansles (waaronder ballet en streetdance) en
theater; ook lidmaatschap van de scouting valt onder het cultuurfonds;
 de intermediair ziet er op toe dat kinderen / jongeren daadwerkelijk en voor langere
tijd deelnemen aan de activiteiten van de sport- of cultuurvereniging, waarvoor het
geld beschikbaar is gesteld; de intermediair verstrekt minimaal 1x per half jaar aan de
consulent een overzicht van de stand van zaken;
 indien het maximum van het door de Hoeksche Waardse gemeenten beschikbaar
gestelde bedrag bereikt is, kan een kind op de wachtlijst worden geplaatst.

