Geen geld
om mee
te doen?

Sport en cultuur is leuk en belangrijk!
Kinderen leren samenwerken, omgaan
met winnen en verliezen en maken
nieuwe vrienden. Het is goed voor het
zelfvertrouwen en de concentratie. Een
kind dat lekker in zijn vel zit, presteert
beter!
Te weinig geld?
Als er thuis te weinig geld is, helpt het
Jeugdfonds Sport & Cultuur. We
betalen de contributie/lesgeld en als
het budget het toelaat, attributen zoals
sportkleding, dansschoenen of de huur
van een instrument.
Zo kan een kind meedoen!
Ouders kunnen zelf geen bijdrage
aanvragen. Daar is een intermediair
voor nodig. Bijvoorbeeld de leerkracht,
buurtsportcoach, of loop binnen bij de
vrijwilligers van de Papierwinkel. Als de
aanvraag ingediend is, kan het kind
vaak al binnen drie weken sporten of
op les. De contributie of het lesgeld
wordt direct betaald aan de club of
instelling waar het kind op les gaat.
Contactgegevens van de intermediairs
staan op onze website.

Hoe werkt het?
Stap 1
Vraag aan de juf/meester op school
of bij de Papierwinkel of hij/zij een
aanvraag wil doen voor u. Dit noemen
we 'een intermediair'. Ook op de website
is een lijst met intermediairs te vinden.
Stap 2
De intermediair kan heel gemakkelijk
online een aanvraag doen via
allekinderendoenmee.nl.

Stap 3
De intermediair hoort binnen 3 weken of
de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd
is en laat dit de ouder weten.
Stap 4
Als de aanvraag goedgekeurd is, kunt u
uw kind aanmelden bij organisatie
waarvoor de aanvraag is ingediend. Wij
betalen de contributie/het lesgeld direct
aan deze organisatie. U ontvangt zelf
geen geld.

Goed om te weten!
• Voor kinderen van 4 t/m 17 jaar.
• Een aanvraag kan alleen gedaan
worden door een intermediair.
• Aanvragen mogen voor meerdere
kinderen uit een gezin gedaan worden.
• De contributie/lesgeld wordt direct
betaald aan de sportclub of instelling.
• De waardebon voor attributen krijgt u
van de intermediair, mits er budget is.
• De bijdrage moet jaarlijks opnieuw
aangevraagd worden.
• Kijk voor alle spelregels en de lijst met
intermediairs op de website:
www.jeugdfondssportencultuur.nl

Zwemregeling: Kinderen vanaf 5 jaar
kunnen dankzij Stichting Lani en het
Nico Straathoffonds gratis het
A-diploma halen bij de Tweesprong.

Stichting Leergeld geeft in Kaag &
Braassem een bijdrage aan
schoolreisjes, schoolspullen of een
fiets. Meer info:
www.leergeldkaagenbraassem.nl
Vragen?
De coördinator van het Jeugdfonds
Sport & Cultuur kan u verder helpen!
Via jeugdfondssportencultuur.nl kunt u
de contactgegevens vinden.
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E: zuid-holland@jeugdfondssportencultuur.nl

