
 

 

Uw dochter wil op judo, uw zoon wil gitaarles.  Maar u heeft geen idee waar u het geld 

vandaan moet halen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Wij betalen de 

contributie/lesgeld en eventueel benodigde spullen voor kinderen en jongeren tussen 

de 4 en 18 jaar uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. Zo kunnen ook kinderen uit 

gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of een dans, muziek, kunst 

– of theaterschool. 

 

HOE WERKT HET? 

Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden 

door een zogenaamde intermediair; een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de 

scholing, opvoeding en/of begeleiding van het kind of gezin. Denk hierbij aan een 

leerkracht/mentor/IB’er op school, de sport- of cultuurcoach, jongerenwerker, een sociaal 

wijkteam, de jeugdzorg of schuldhulpverlener. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in 

aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken 

sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Vul dan alvast deze ouderkaart in en neem 

die mee naar de afspraak met de intermediair. 

 

 

WELKE SPORTEN OF CULTURELE ACTIVITEITEN? 

Het Jeugdfonds vergoedt de contributie van sportverenigingen en/of sporten die zijn 

aangesloten bij de landelijke sportbonden. Zwemles (A/B/C) en fitness worden niet vergoed. 

Een culturele activiteit valt in de categorie: muziek, beeldende kunst, nieuwe media, dans, 

theater of kindercircus.  

 

VERGOEDING 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de 

contributie/lesgeld. Voor een sportaanvraag is max. € 225,- en voor cultuur € 450,- per kind per 

jaar beschikbaar. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan de 

sportvereniging of cultuuraanbieder betaald. Is sommige gevallen is het mogelijk daarbij een 

waardebon voor benodigde kleding/attributen te ontvangen welke kan worden ingeleverd bij 

een winkel in de buurt.  

 

Kijk voor meer informatie op: 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen 

groningen@jeugdfondssportencultuur.nl 

Of bel op dinsdag, woensdag- of donderdagochtend naar onze coördinator op 06-81304503.  
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