Spelregels Rotterdam
De voorwaarden voor het indienen van een aanvraag bij het Jeugdsportfonds Rotterdam zijn:
• De aanvraag kan alleen worden ingediend door een intermediair. Niet door ouders/verzorgers,
de jongere zelf of de sportvereniging. Een intermediair is iemand die professioneel betrokken
is bij de opvoeding, verzorging, begeleiding of scholing van het kind. Een intermediair kent het
kind en zijn/haar thuissituatie. Denk hierbij aan de leerkracht, jeugdhulpverlener,
zorgcoördinator of huisarts;
• Degene voor wie de aanvraag wordt ingediend is in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar en
woonachtig in Rotterdam. Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120% van het wettelijk
geldende minimum; € 1375,00 voor een alleenstaande ouder en € 1550,00 voor een echtpaar.
De bijdrage wordt toegekend tot een maximum van één aanvraag en € 225 per kind
per jaar en is alleen voor de contributie van een sportvereniging* voor de duur van een jaar;
• De bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt naar de sportvereniging. Niet naar
ouders/verzorgers of andere partijen (met uitzondering van het administratiekantoor dat de
contributie-inning voor de vereniging verzorgt). Betaling geschiedt pas na ontvangst van een
schriftelijke bevestiging van de penningmeester van de desbetreffende vereniging.
Let op: commercieel aanbod, diplomazwemlessen, sportkleding, attributen, jeugdkampen
en extra lessen/activiteiten gericht op talentontwikkeling worden door het
Jeugdsportfonds Rotterdam niet vergoed.
Van een intermediair van het Jeugdsportfonds Rotterdam wordt het volgende verwacht:
• Voor het indienen van de aanvraag kennis nemen van de algemene voorwaarden van het
Jeugdsportfonds (zie www.jeugdsportfonds.nl) en van de voorgenoemde lokale
voorwaarden/spelregels;
• Toetsen of een kind in aanmerking komt voor ondersteuning van het Jeugdsportfonds. In
uitzonderingsgevallen zal de intermediair door middel van een financiële rapportage moeten
kunnen aantonen dat de ouders/verzorgers over onvoldoende financiële draagkracht
beschikken om het sporten te kunnen betalen;
• Verzoek indienen via www.allekinderendoenmee.nl . Hierbij in principe gebruik maken van
een professioneel e-mailadres (bij voorkeur geen persoonlijke accounts, zoals hotmail);
• Na goedkeuring van het verzoek het aanvraagformulier (middels een link) invullen. Hierbij de
legitimatie van het kind controleren (i.v.m. juiste naam en geboortedatum);
• Volgen of het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de
sportvereniging waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Indien nodig het kind hiertoe
stimuleren en één keer per half jaar het Jeugdsportfonds Rotterdam informeren over de stand
van zaken.

* Naast alle sportverenigingen wordt ook de contributie van de volgende organisaties vergoed:
Kyokushin Karate Hoogvliet, Taekwondo Martial Arts, Skateland, MO-Martial Arts,
Stichting Sportieve Handy's, Stichting Zwemgym, Stichting Aloha Ruiters, Stichting Dynamo,
Sportstichting Rotterdam, Stichting G-Tennis Alexander, Stichting Roeivalidatie, Stichting Plons,
Aikido Stichting Rijnmond, Stichting Nieuwe Brug, RIS, De Pont, Horses&Co, Abada Capoeira
Rotterdam, KL-Dance (alleen karate), Budo Sport John van Eerdenburg, Kiryoku, Altuntag, Kimaita, I
Believe, Stichting Team Soares, Go Sports en Stichting Black Eagle.
Tenslotte: het meedoen door Rotterdamse kinderen in de samenleving wordt ook
gestimuleerd door het Jeugdcultuurfonds Rotterdam (www.jeugdcultuurfonds.nl) en
Meedoen in Rotterdam (www.meedoeninrotterdam.nl). Het is mogelijk dat het
Jeugdsportfonds Rotterdam u hiernaar doorverwijst. Commercieel aanbod, jeugdkampen
en extra lessen/activiteiten gericht op talentontwikkeling worden door geen van de
stichtingen vergoed.

