
Spelregels Jeugdsportfonds Leiden 
 

Het Jeugdsportfonds Leiden keert een vergoeding uit, indien de 
aanvraag aan de volgende criteria voldoet: 
 
 

 Alleen intermediairs kunnen een aanvraag indienen. 

 

 Het kind voor wie de aanvraag wordt gedaan is tussen 

de 4 en 18 jaar oud. 
 

 Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120% van het 

wettelijk geldende minimum. 
 

 Het kind waarvoor de aanvraag wordt ingediend is 

woonachtig in de gemeente Leiden. 

 

 De sportvereniging, of de tak van sport waarvoor een 

bijdrage wordt gevraagd, moet zijn aangesloten bij 
een door NOC*NSF erkende sportbond. 

 
 
Contactinformatie: 

 

Postadres: Jeugdsportfonds Leiden 
  Postbus 70 
  2685 ZH  POELDIJK 
Telefoon: 0174-244940 
E-mail: consulent.zh-leiden@jeugdsportfonds.nl 
Website: http://www.jeugdsportfonds.nl/ 
 

“ALLE KINDEREN 

MOETEN KUNNEN 

SPORTEN” 

 

LEIDEN 



Sporten is voor kinderen een kans om zich positief te 

ontwikkelen. Het Jeugdsportfonds Leiden biedt  

gezinnen die rondkomen van een sociaal minimum een  

vergoeding voor de sport van hun kinderen aan.  

 

Vergoeding 

Het Jeugdsportfonds Leiden kan twee soorten sportuitgaven 

voor kinderen vergoeden. De eerste mogelijkheid is een  

vergoeding voor de contributie van een sportvereniging.  

De daarvoor benodigde sportartikelen, zoals een 

tennisracket, het voetbalshirt of een paar sportschoenen, is 

de tweede onkostenpost die in aanmerking komt voor een 

bijdrage. De maximale bijdrage per kind bedraagt € 225,- 

per jaar. 

 

Kinderen en hun ouders hoeven geen geld voor te schieten 

en door de korte en snelle aanvraagprocedure kunnen 

kinderen direct lid worden van hun sportvereniging. 

 

Wie komen in aanmerking? 

 

 kinderen tussen de 4 en 18 jaar 

 waarvan het gezinsinkomen niet meer bedraagt 

dan 120% van het wettelijk geldende minimum 

 

Aanvragen 

Alleen intermediairs kunnen een aanvraag doen bij het 

Jeugdsportfonds. Intermediairs zijn personen die op een pro-

fessionele manier bezig zijn met kinderen. Op 

www.jeugdsportfonds.nl kunt u een lijst vinden van  

intermediairs. 

LEIDEN 
Intermediairs 

Aangezien intermediairs de aanvraag indienen, worden  

ouders niet belast met allerlei lastige vragen. Ouders,  

kinderen of sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag 

indienen. Intermediairs kunnen de aanvragen via de website 

op een heel efficiënte wijze doen. 

 

Signaleren  

Wanneer u iemand signaleert die in aanmerking zou kunnen 

komen voor een bijdrage vanuit het Jeugdsportfonds Leiden 

kunt u contact opnemen met een intermediair.  

 

Jeugdsportfonds  

In Nederland wonen tussen de 350.000 en 400.000 kinderen 

in gezinnen die moeten rondkomen van een sociaal  

minimum.  

Het Jeugdsportfonds wil kinderen die gemotiveerd zijn om te 

sporten, maar voor wie dit om financiële redenen niet  

mogelijk is, een sportkans bieden.  

 

Financiering en uitvoering  

Het Jeugdsportfonds Leiden kan haar werkzaamheden alleen 

uitvoeren met behulp van financiële bijdragen van landelijke 

sponsors, maar ook regionale en lokale partners.  

 

Toetsing 

De toetsing van de aanvragen en andere werkzaamheden 

zijn ondergebracht bij Sportservice Zuid-Holland.  
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http://www.jeugdsportfonds.nl/

