Spelregels JeugdSportFonds Wijk bij Duurstede (JSF WbD)
Algemene informatie:
Het JSF WbD is een stichting die binnen haar financiële mogelijkheden
zorgt dat kinderen in groepsverband kunnen sporten. Het gaat om
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, woonachtig in Wijk bij Duurstede,
waarvan de ouder(s)/verzorger(s) financieel niet voldoende draagkrachtig
zijn om de kosten van het sporten te betalen.
Ouder(s)/verzorger(s) of kinderen kunnen zelf geen aanvraag bij het JSF
WbD indienen. Een beroep op het JSF WbD kan uitsluitend worden gedaan
door een intermediair, een persoon die professioneel betrokken is bij de
opvoeding, begeleiding of scholing van het kind. Denk hierbij aan de
leerkracht, maatschappelijk werker, hulpverlener of huisarts. In principe is
de intermediair de enige met wie het JSF WbD contact heeft. Ook de
consulent van de regionale sociale dienst kan een aanvraag indienen. Zij
verzorgen daarnaast de inkomenstoets.
Organisaties waar onze intermediairs werken vindt u op http:…………….
De intermediair ziet er steekproefsgewijs op toe dat het kind
daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteit van de
sport(vereniging) waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Verzuimt het
kind (regelmatig) om te sporten dan is JSF WbD gemachtigd de
toekenning voor het volgend jaar af te wijzen.
De bestedingsdoeleinden van de toegekende bijdrage van het JSF WbD
voor de aangemelde kinderen zijn:
• contributie van een sportorganisatie;
• aanschaf van zaken die rechtstreeks verband houden met de
uitoefening van de sport (bijvoorbeeld huur of koop van sportattributen)
Overige Spelregels:
•

•
•
•

Indien een aanvraag een probleem oplevert kunt u per mail contact
opnemen met de coördinator: wijkbijduurstede@jeugdsportfonds.nl.
Telefonisch contact opnemen is mogelijk op maandag, woensdag en
vrijdag van 09.00 – 12.00 uur via tel: 0343-572000.
Alleen volledige en correct ingevulde aanvragen via de website
http://www.jeugdsportfonds.nl worden verwerkt.
De coördinator controleert de aanvragen op volledigheid en bewaakt
het proces.
Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit één gezin een
aanvraag in te dienen.

•
•
•
•

•

Vergoedingen worden alleen verstrekt voor deelname aan en het
beoefenen van NOC*NSF erkende sporten, in verenigingsverband.
Er mag per kind één keer per jaar een aanvraag worden ingediend
voor contributie.
Sportkleding kan aangevraagd worden na overleggen van
lidmaatschap betreffende sportvereniging.
Aanvragen voor fitnessabonnementen e.d. zoals aerobics, boot
camp etc. en zwem- en danslessen worden niet in behandeling
genomen. De nadruk ligt op sporten in verenigingsverband.
Een gehonoreerde aanvraag is 12 maanden geldig. Aan het eind van
deze periode krijgt de intermediair automatisch bericht dat de
aanvraag is verlopen en dienen de ouder(s) of verzorger(s)
desgewenst een nieuwe aanvraag in te dienen.

Financiën:
•
•
•

•

•
•

•

•
•

De bijdrage van het JSF WbD bedraagt maximaal € 225 per jaar.
Het JSF WbD keert alleen uit als aantoonbaar wordt gemaakt dat
financieringsmogelijkheden van de ouder(s)/verzorger(s) ontbreken.
Ouder(s)/verzorger(s) komen alleen dan in aanmerking voor een
bijdrage indien zij een inkomen hebben tot 110% van de
bijstandsnorm
conform
de
‘Verordening
maatschappelijke
participatie Participatiewet (WWB) 2015 gemeente Wijk bij
Duurstede’
Betaling van contributie en/of sportattributen gaat rechtstreeks naar
sportvereniging of sportwinkel waar de attributen worden
aangeschaft. Ouders/verzorgers ontvangen geen geld.
JSF WbD is in gesprek met lokale ondernemers om afspraken te
maken m.b.t. de levering van sportattributen.
JSF WbD kan de ouder(s) of verzorger(s) verplichten de attributen
aan te schaffen bij sportwinkel waar JSF WbD afspraken mee heeft
gemaakt.
Het toegekende bedrag kan niet gebruikt worden voor openstaande
rekeningen / oude schulden. Dit geldt ook voor betaalde of
openstaande contributie in de periode voor toekenning van de
bijdrage door JSF WbD
JSF WbD geeft geen machtiging voor automatische incasso.
De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het
geven van korte informatie over de financiële situatie van de
ouder(s)/verzorger(s). Zonder financiële motivatie wordt de
aanvraag niet behandeld

•

Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de
financiële omstandigheden van de ouder(s)/verzorger(s) dit
noodzakelijk maakt.

De procedure:
Stap 1: Maak als ouder(s)/verzorger(s)een keuze voor een intermediair,
Organisaties waar onze intermediairs werken vindt u op http:…………….
Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij
de opvoeding en verzorging van uw kind. Ga op zoek naar een
intermediair bij u in de buurt waarna u samen een aanvraag kunt
indienen.
Een nieuwe intermediair moet zich eerst aanmelden bij de website
http://www.jeugdsportfonds.nl Na goedkeuring wordt de intermediair
geregistreerd en krijgt een inlogcode.
Dan kan de aanvraag voor uw kind worden ingediend.
U kunt de aanvraag ook laten doen door de consulent inkomen/sociale
participatie van de regionale sociale dienst. Kunt u geen intermediair
vinden, zoek dan contact met de coördinator van JSF WbD.
Stap 2: Aanvragen zijn alleen online mogelijk via de website
http://www.jeugdsportfonds.nl of rechtstreeks naar de website van
www.allekinderendoenmee.nl.
De gegevens van de intermediair moeten als eerste worden opgegeven.
Vervolgens ziet de coördinator van JSF WbD erop toe dat de intermediair
namens de aanvrager een aanvraag kan doen.
Stap 3: Om een aanvraag voor een kind in te dienen heeft een
intermediair
informatie
nodig. Dit
zijn
contactgegevens,
naam
sportvereniging, welke sportattributen minimaal nodig zijn en een
financiële
motivatie. Neem
ter
voorbereiding
van
de
online
aanvraag een ingevuld basis aanvraagformulier mee naar de intermediair.
U kunt dit formulier downloaden van de website …..
De intermediair geeft de gegevens van de aanvrager door, met een
motivatie van zijn/haar aanvraag. Ook de gegevens van de sportclub waar
gesport gaat worden moeten hier worden opgegeven. Er kan ook een
bijdrage aangevraagd worden voor een tegemoetkoming in de kosten voor
sportkleding en attributen.

Stap 4 : Wanneer de aanvraag compleet is wordt door de RSD een
inkomenscheck uitgevoerd. Dan kan de aanvraag geactiveerd worden door
JSF WbD en krijgt de vereniging een factuurverzoek. Wanneer de factuur
is ontvangen wordt er binnen ca. 3 weken betaald. JSF WbD verzorgt de
betaling.
De
tegemoetkoming
in
de
kosten
voor
sportkleding
en
sportbenodigdheden worden d.m.v. vouchers voor de sportwinkel, nog
nader vast te stellen, verrekend.
Stap 5: Na vier maanden krijgt de intermediair vanuit het
aanvraagsysteem een verzoek om te rapporteren of het kind
daadwerkelijk aan de toegekende sportvereniging deelneemt.
Belangrijk voor intermediairs:
•
•

•

•

•

De intermediair maakt gebruik van zijn/ haar zakelijk e-mailadres.
Alle gevraagde gegevens zoals adressen telefoonnummer enz. moeten
volledig worden ingevuld. Als er gegevens ontbreken of onjuist zijn
wordt de aanvraag niet in behandeling genomen!
In de motivatie moet duidelijk aangegeven worden waarom jongeren,
ouders of verzorgers het sporten niet kunnen betalen. Zonder
financiële motivatie wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
Via de intermediair krijgt de aanvrager zo snel mogelijk schriftelijk
bericht over de status van de aanvraag. Het inkomen kan niet meer
bedragen dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm.
De intermediair ziet er op toe dat de jongere daadwerkelijk en voor
langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging,
waarvoor het geld beschikbaar is gesteld.

