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Voor meer informatie en uitgebreide procedure zie
www.jeugdfondssportencultuur.nl/arnhem

Spelregels Jeugdfonds Sport & Cultuur Arnhem
1. Het gaat om kinderen van 4 t/m 17 jaar, die staan ingeschreven in Arnhem. Het kind of de jongere
groeit op in een gezin waar te weinig geld is om lid te kunnen worden van een sportvereniging of
bijvoorbeeld muziek- of danslessen te volgen.
2. Indien het gezin een GelrePas heeft of daar recht op heeft, moet deze worden ingezet. Gezinnen
met kinderen van 4 t/m 17 jaar met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kunnen de
GelrePas aanvragen. Voor meer informatie over de GelrePas: www.gelrepas.nl
3. Bij Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen ouders en aanbieders zelf geen aanvraag doen, dat doet
een intermediair. Een intermediair is een professional die betrokken is bij de scholing, begeleiding en
opvoeding van het kind zoals een leraar, jeugdhulpverlener, arts, buurtwerker,
jeugdverpleegkundige, etc.). Een intermediair doet de aanvraag via de website
https://jeugdfondssportencultuur.nl en logt daar in als intermediair óf via de website
www.allekinderendoenmee.nl .
4. De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van korte informatie
over de financiële situatie van de ouder(s) en/of verzorger(s). Hiervoor moet de ouderkaart ingevuld
worden door de ouders.
5. Voor ieder kind uit een gezin kan een aanvraag worden ingediend. Per kind kan óf een
sportaanvraag óf een cultuuraanvraag worden gedaan, niet allebei.
De Sport- of Cultuur (muziek, dans, hiphop, e.d.) aanbieder moet een aanbieder van de GelrePas zijn.
6. De bijdrage voor cultuur is maximaal € 405,00 per 12 maanden. Voor sport is dit maximaal € 225,per 12 maanden. Een deel van dit bedrag kan worden ingezet voor de aanschaf van kleding die nodig
is voor het volgen van bijvoorbeeld dansles, sportattributen, of voor het huren of de aanschaf van
een instrument. Geef in het aanmeldformulier aan welke spullen er nodig zijn voor de lessen en wat
ze kosten. Voor Sport is een lijst en is de vergoeding maximaal € 75,- . Voor instrumenten of andere
culturele benodigdheden, neemt Jeugdfonds Arnhem contact met je op.
7. Het geld wordt rechtstreeks, na ontvangst van de factuur, aan de sportvereniging,
cultuuraanbieder en/of winkel betaald. Dus niet aan de jeugdigen of aan de ouder(s). Er wordt niet in
gedeelten betaald.
8. De aanvraag wordt binnen 3 weken in behandeling genomen. De aanvraag wordt niet met
terugwerkende kracht goedgekeurd. De startdatum mag niet in het verleden liggen. Reeds betaalde
contributie wordt niet vergoed.
9. Aanvragen worden niet langer dan 3 maanden op de wachtlijst geplaatst. Een aanvraag te vroeg in
de tijd indienen heeft geen zin.
10. Na twaalf maanden kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan, indien de financiële
omstandigheden van de ouders en/of verzorgers dit noodzakelijk maakt.

