INTERMEDIAIR WORDEN?
Bent u professioneel betrokken bij de opvoeding of begeleiding van een kind
(o.a. jeugdhulpverlener, leerkracht -basis- of middelbare school-, sportbuurtcoach,
schuldhulpverlener of maatschappelijk werker) dan kunt u de schakel zijn tussen
ouders en het Jeugdsportfonds. Ouders/verzorgers, kinderen en sportverenigingen
kunnen geen intermediair worden of rechtstreeks een aanvraag indienen bij het
Jeugdsportfonds.
Aanmelden als intermediair
Aanmelden als intermediair kan op www.allekinderendoenmee.nl. Uw aanmelding wordt
beoordeeld door een consulent van het Jeugdsportfonds. Wanneer u wordt erkend als
intermediair kunt u online een aanvraag indienen op www.allekinderendoenmee.nl voor de
bijdrage aan de sportcontributie en de eventuele aanschaf van sportartikelen. U kunt voor een
of meerdere kinderen een aanvraag indienen. Aanvragen doet u op vrijwillige basis, het is wel
belangrijk dat u als intermediair goed op de hoogte bent van alle spelregels die zijn te vinden
op de website www.jeugdsportfonds.nl. Wilt u meer informatie over de werkzaamheden van een
intermediair dan kunt u contact opnemen met het Jeugdsportfonds in de woonomgeving van
het kind.
Hoe dient u een aanvraag in?
1. Voorafgaand aan aanvraag
Kijk op de website www.jeugdsportfonds.nl of er een Jeugdsportfonds actief is in de gemeente/
regio van het kind dat u in aanmerking zou willen laten komen.
Check aan de hand van de spelregels van dat lokale Jeugdsportfonds of aangesloten
Jeugdsportfonds gemeente of het kind in aanmerking komt. Van gemeente tot gemeente
kunnen de criteria/spelregels verschillen om tegemoet te komen aan de lokale situatie.
Denkt u dat een kind in aanmerking komt, dan kunt u online een aanvraag indienen via
www.allekinderendoenmee.nl
aanvraag binnen 3 weken te beoordelen/af te ronden.
ouder(s) / verzorgers en de reden waarom zij niet in staat zijn het sporten voor hun kind te

voor het aanvragen van een bijdrage.
2. Aanvraag is in behandeling
bericht en informeert u de ouders/verzorgers en het kind over de voortgang van de aanvraag.
In sommige gevallen wordt u om aanvullende informatie gevraagd. Deze informatie over
bijvoorbeeld de hoogte van de contributie of sportattributen moet binnen 3 weken worden
toegevoegd. Zo niet, dan vervalt de aanvraag en moet deze opnieuw worden ingediend.
De aanspraken van een kind op een sportbijdrage vervallen op de 90e dag na de mededeling
omtrent de geldigheidsduur van een goedgekeurde aanvraag kan niet worden afgeweken.

3. Uw aanvraag is goedgekeurd
de contributie en een eventueel toegekende waardebon. Hiermee kunnen de ouders/
verzorgers het kind aanmelden bij de gekozen sportclub en met een eventueel ontvangen
U of de ouders/verzorgers hoeven géén factuur van de sportclub op te vragen of de bon van
een winkel in te nemen. Het Jeugdsportfonds informeert altijd de sportclub en winkel. Deze
worden gevraagd de bedragen rechtstreeks te factureren aan het Jeugdsportfonds.
Gedurende de looptijd van de aanvraag bent u contactpersoon tussen het Jeugdsportfonds en
de ouders/verzorgers en het kind.
Als intermediair ziet u er op toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan
de activiteiten van de sportvereniging, waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Eenmaal per
sportontwikkeling van het kind. Mocht hier herhaaldelijk niet op gereageerd worden, dan kan
het Jeugdsportfonds besluiten dat u als intermediair geen aanvragen meer kan indienen.
5. Opnieuw aanvragen
een nieuwe aanvraag indienen voor het kind. Mits het kind nog aan de voorwaarden voldoet.
Publiciteit
ouders en kinderen zijn wij op zoek naar kinderen, ouders/verzorgers die mee willen werken aan
het positief uitdragen van het Jeugdsportfonds in publicitaire uitingen (interview, quotes,
videoboodschap). Kunt u vragen aan het kind, ouders/verzorgers waar u een aanvraag voor doet
of zij hier aan willen meewerken. Zoja dan ontvangen wij graag een mail met contactgegevens en
neemt Jeugdsportfonds Nederland op met ouders/verzorgers van het kind. Deze mail kunt u
sturen aan info@jeugdsportfonds.nl.

