JEUGDsportfonds Drenthe
Doelgroep
Het JEUGDsportfonds Drenthe is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met
18 jaar, woonachtig in de provincie Drenthe, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van
een sportvereniging.
Wie doet de aanmelding?
Dit kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair; een persoon die als professional betrokken
is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:
De leerkracht
De school(arts)
De maatschappelijk werker (van een welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie)
De (jeugd)hulpverlener of
De medewerkers van een Consultatiebureau
Gelden
Het JEUGDsportfonds Drenthe ontvangt subsidie van o.a. de Drentse gemeenten, particulieren,
bedrijven en fondsen. Gezien de doelstelling van het Armoedebeleid gelden de volgende
voorwaarden:
De bijdrage wordt verstrekt om jongeren uit gezinnen met een minimum inkomen, deel te
laten nemen aan een sportieve activiteit;
Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 105% van de bijstandsnorm.
Uitzondering:
Het kan gebeuren dat ouders wel een inkomen hebben, maar desondanks het sporten van
hun kind(eren) niet kunnen betalen. Indien de intermediair in de financiële motivatie kan
aangeven waarom de ouders ondanks het inkomen toch geen geld hebben om het sporten te
betalen, kan bij uitzondering toch een beroep op het JEUGDsportfonds Drenthe worden
gedaan. Bijvoorbeeld: ouders die in de schuldsanering zitten. Ze zitten wellicht boven de
inkomensgrens, maar hebben bijna niets te besteden.
De spelregels
De aanvraag wordt door de intermediair ingediend via de website.
Ouders, jongeren en sportverenigingen kunnen géén aanvraag indienen!
De aanvraag moet worden gemotiveerd door middel van het geven van korte informatie over de
financiële situatie van de ouder(s). Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet in
behandeling genomen.
De activiteit moet vallen onder het begrip sportbeoefening. Fitness, aerobic en spinning
worden niet vergoed, tenzij er sprake is van een traject onder medische begeleiding zoals
bijv. bij overgewicht.
De bijdrage bedraagt maximaal € 225,- per kind per jaar. Het is toegestaan om voor
meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.
Het JEUGDsportfonds Drenthe keert rechtstreeks uit aan de sportvereniging, de winkel of de
intermediair.
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. Die
verstrekt minimaal 1 x per half jaar aan Het JEUGDsportfonds een overzicht van de stand van
zaken.
Jaarlijks kan er opnieuw een aanvraag worden ingediend.
Z.O.Z. -->

Welke sportclubs in Hoogeveen zijn supporter van het JEUGDsportfonds Drenthe?
Hoogeveense Hockeyclub (HHC) www.hockeyhoogeveen.nl/
Voetbalvereniging Hoogeveen www.vvhoogeveen.nl/
Bij deze sportclubs kunnen kinderen die door onze intermediairs worden aangemeld GRATIS of tegen
sterk gereduceerd tarief sporten! Het JEUGDsportfonds Drenthe vergoedt de bondscontributie en de
sportkleding. Aanmelding hiervoor gaat via de normale procedure zoals hierboven beschreven.
Procedure
Wilt u gebruikmaken van het JEUGDsportfonds Drenthe? Start dan de aanvraagprocedure door te
klikken op de link http://www.jeugdsportfonds.nl/davilex/aanvragen.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met Dirk van Leeuwen, consulent JEUGDsportfonds Drenthe,
Tel. 0592-383.700 of dirk.van.leeuwen@bjzdrenthe.nl

