       Wat wil het Jeugdsportfonds?
Sporten is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder.
Het Jeugdsportfonds wil financiële drempels weghalen om zo ook kinderen in
achterstandsposities de gelegenheid te geven om mee te doen door middel van
actieve sportbeoefening. Het Jeugdsportfonds stimuleert daarmee de persoonlijke
ontwikkeling van kinderen in achterstandsposities. Bovendien draagt het
Jeugdsportfonds daarmee bij aan een sportieve en gezonde samenleving.

Voor wie
Het Jeugdsportfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en
met 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging.
De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds is maximaal € 225,- per jaar.

Werkwijze
De kinderen of hun ouders kunnen niet zelf geld aanvragen voor de lessen.
De aanvragen worden gedaan door een intermediair; bijvoorbeeld de begeleider
van de sociale dienst, de juf of meester van het kind of de maatschappelijk werker
die het gezin kent. Deze professionele intermediairs doen dus de aanvraag voor
het kind én ze schetsen de financiële situatie van het gezin.
Het Jeugdsportfonds werkt volgens dezelfde methode als het Jeugdcultuurfonds.

De aanvraag doen – een kleine moeite, groot resultaat!
1. 	Een leerkracht of docent, een maatschappelijk werker of jeugdhulpverlener kan
een aanvraag doen voor een kind. Deze aanvragers noemt het Jeugdsportfonds
intermediairs; personen die professioneel betrokken zijn bij de opvoeding,
begeleiding of scholing van het kind.
2.	Op de website kan de intermediair een aanvraag doen. Surf naar de woonplaats
of regio waar het kind woont. Op de homepage vind je een kaartje van Nederland
waarop alle Jeugdsportfondsen staan afgebeeld.
Door de plaats of provincie aan te klikken kom je op de website van het
betreffende Jeugdsportfonds.
Deelnemen aan het Jeugdsportfonds kan ook bij:

Voor de exacte speleregels en voorwaarden, zie www.jeugdsportfonds.nl.
en kies voor de regio Zeeland. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

