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Alleen volledige en juist ingevulde aanvragen via www.jeugdsportfonds.nl worden verwerkt.
Kinderen van 5 tot en met 17 jaar, woonachtig binnen de gemeente Stichtse Vecht, komen in
aanmerking van het Jeugdsportfonds Stichtse Vecht.
De bijdrage van het Jeugdsportfonds bedraagt maximaal € 225 per jaar per kind. Hiervan
moeten de contributie en/of sportspullen (maximaal € 100 voor attributen) worden betaald.
Alleen mensen die op professionele basis met het kind werken, kunnen een aanvraag
indienen. Bijvoorbeeld een leerkracht, docent, hulpverlener, jongerenwerker, intern
begeleider of maatschappelijk werker. Ouders of (trainers van) een sportvereniging kunnen
géén aanvraag indienen, maar wel doorverwijzen.
Het Jeugdsportfonds keert uit wanneer andere financieringsmogelijkheden van de ouder(s)
of verzorger(s) ontbreken of zijn uitgeput.
Het Jeugdsportfonds keert géén geld uit aan het kind of aan de ouder(s) of verzorger(s).
U kunt geen aanvraag indienen voor contributie die al is betaald of een seizoen dat al is
afgelopen.
Teamsport en/of sport bij een vereniging krijgen voorrang. Aanvragen voor een individuele
sport en/of sport bij een commerciële sportaanbieder worden in principe niet gehonoreerd
(aanvragen voor zwemles, dansen en aangepast sporten zijn uitzonderingen). Er kan geen
aanvraag worden gedaan voor zwemlessen voor het C-diploma.
Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan. Een aanvraag wordt nooit
automatisch verlengd.
De aanvrager beantwoordt om de 4 maanden de vraag of het kind nog aan het sporten is.
Wanneer de aanvraag compleet is en geactiveerd door het Jeugdsportfonds krijgt de
vereniging een factuurverzoek. Aan de hand van dit factuurverzoek kan de vereniging de
factuur naar het Jeugdsportfonds sturen. Wanneer de factuur is ontvangen wordt er binnen
3 weken betaald.

Intermediairs (vanaf 01-07-2014)
De hieronder genoemde organisaties zijn momenteel bekend als intermediair bij het
Jeugdsportfonds.
Basisschool de Kameleon
Brede school CSV Ridderhof
Buurtzorg Jong
cbs de Schepershoek
Gemeente Stichste Vecht
GGD Midden Nederland
Intermetzo Zonnehuizen
KBS Franciscus

Kwadraad Maatschappelijk Werk
Leger des Heils
Lijn5
MEE Utrecht, Gooi & Vecht / Futuracollege Woerden
Niftarlake College
Stichting Amerpoort
Trajectum, Kinabu
Welzijn Stichtse Vecht
Wereldkidz Tweesprong locatie Duivenkamp
Zuwe Zorg

