
 

 

 

 

 

 

Voor wie is het Jeugdfonds Sport & Cultuur? 
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur kunnen 
doen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke 
ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren samenwerken, merken waar ze goed in zijn waardoor 
het zelfvertrouwen groter wordt en het concentratievermogen wordt beter. Een kind dat lekker in 
z’n vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat alle 
kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. 
Meedoen = meer kansen! 

Zo kan je kind meedoen! 
Je kunt zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor nodig. Bijvoorbeeld de 
leerkracht, buurtsportcoach, cultuurcoach, schuldhulpverlener, jeugdhulpverlener, vrijwilliger van 
de Stichting Leergeld of iemand van het sociaal wijkteam. 
TurnAround is geen intermediair, TurnAround kan dus niet de subsidie aanvragen! 

Hoe werkt het? 
Stap 1: Vraag aan de juf of meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, het sociaal wijkteam of 
hij/zij een aanvraag voor je kan doen. Degene die de aanvraag doet, noemen we ‘de intermediair’. 
Stap 2: De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag. Dat gaat heel gemakkelijk online; 
Stap 3: De intermediair hoort meestal binnen een week of drie of de aanvraag goedgekeurd of 
afgekeurd is en laat je dat weten; 
Stap 4: Als de aanvraag goedgekeurd is, kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dans – of 
muziekschool of andere organisatie waar je kind op les wil. 
Stap 5: Wij betalen de contributie / lesgeld direct aan de lesgever. Je ontvangt zelf geen geld. 

Een aanvraag doen?  
Download de ouderkaart, vul die in en neem de kaart mee naar de intermediair: 
https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2019/07/Ouderkaart-2019.pdf 

Intermediairs in Capelle aan den IJssel: 
https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2018/06/Intermediairs-Capelle-aan-
den-IJssel-juli-2019.pdf 

Extra informatie en spelregels: 
https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2018/06/Spelregels-Jeugdfonds-SPORT-en-
CULTUUR-Capelle-ad-IJssel-1.pdf 
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