ALLE KINDEREN MOETEN KUNNEN SPORTEN” is het motto van het Jeugdsportfonds!
Sporten is leuk en goed voor de sociale, fysieke en mentale ontwikkeling van uw kind.
Sporten versterkt het zelfvertrouwen en biedt kansen op een betere toekomst.
Wij van het Jeugdsportfonds Amsterdam bieden sportkansen aan kinderen cq. jongeren,
woonachtig in Amsterdam, tussen de 4 en 18 jaar die graag lid willen worden van een
sportclub, maar dat niet kunnen omdat er thuis te weinig geld is om (een deel van) de
contributie te betalen.
U bent het vast met ons eens dat geen kind buitenspel mag staan!
Verlangt uw kind erg naar het beoefenen van zijn/haar favoriete sport? Wilt hij/zij graag
samen met vriendjes op een sport? Wat houdt u tegen?
Wij hanteren een aantal voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een
vergoeding:
Bent u in het bezit van een stadspas? Vermeld het stadspasnummer in de aanvraag. Het
is het 19-cijferige nummer achter op de kaart.
Indien u geen stadspas bezit, is een onderbouwing van de aanvraag verplicht, waarin
bijvoorbeeld wordt aangetoond dat u:
minder dan 120% van het minimumloon verdient
met schuldsanering te maken heeft (bewijs dient te worden overlegd)
een illegale status heeft
anderszins niet in staat is om de sport te betalen.
U kunt als ouder niet zelf de sportaanvraag voor uw kind indienen. Dit gebeurt met behulp
van een intermediair, een tussenpersoon die betrokken is bij uw kind of het gezin. Denk hierbij
aan de leerkracht op school, ouder en kindadviseur, jeugdhulpverlener, buurtcoaches en de
maatschappelijk werker. Zorg ervoor dat u alle benodigde informatie heeft, zodat de
intermediair de aanvraag volledig kan indienen en u niet lang hoeft te wachten op een
reactie van ons.
Bij goedkeuring van de aanvraag vergoeden wij maximaal € 300,- per 12 maanden per kind.
Wij vragen de sportclub om een factuurverzoek en betalen vervolgens het gevraagde
bedrag rechtstreeks aan de club.
*Heeft u meerdere kinderen tussen de 4 en 18 jaar die willen sporten? Geen probleem, meld
ze gerust allemaal aan.
*Naast het sporten kan uw kind ook in aanmerking komen voor een culturele activiteit via het
Jongeren Cultuurfonds https://www.jongerencultuurfonds.nl. Denk hierbij aan dansen,
schilderen, theater, tekenen, muziek

