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Spelregels Almere 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere 
 
Wij zorgen ervoor - binnen onze financiële mogelijkheden - dat kinderen die graag willen sporten of 
cultuur willen doen, lid kunnen worden van een sportvereniging of cultuurinstelling als hier vanuit 
thuis onvoldoende financiële middelen zijn. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere betaalt de 
contributie en eventuele attributen* (punt 13) tot een maximaal bedrag van € 225,- per jaar voor 
sport of € 425,- per jaar voor cultuuractiviteiten 
 
Of er kan via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere een vergoeding van € 550,- worden 
aangevraagd voor het volgen van zwemlessen voor het behalen van zwemdiploma A.  
Meer informatie: zie onderstaande spelregels Zwemles diploma A.  
 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere vergoedt rechtstreeks de contributie aan de sportvereniging 
of cultuurinstelling en stort het geld direct op rekening van deze vereniging of instelling.  
Dit betekent, dat als er geld over is, er geen recht is op een resterend bedrag. Eén aanvraag wordt 
ingediend voor een periode van 1 jaar, niet korter en niet langer. In dit jaar is er dus geen 
mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.  
 
Omdat het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere zich moet verantwoorden aan verschillende partijen, zijn er 
duidelijke spelregels geformuleerd om de aanvragen zo transparant mogelijk te laten verlopen:   
 

1. De aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair (een professional die de ouders en 

kinderen kent, o.a. zorgcoördinatoren (intern begeleiders), leerkrachten, (vak)docenten, 

(jeugd)hulpverleners, schoolmaatschappelijk werkers en de buurtsportcoach). Hij/ zij kan een 

aanvraag doen door het invullen van een digitaal aanmeldingsformulier. Bezoek hiervoor de website 

www.allekinderendoenmee.nl . De intermediair kan gebruik maken van een de ouderkaart en deze 

voor de aanvraag te laten invullen door de ouders.  

2. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere keert uit, ten behoeve van kinderen, als ouders onvoldoende 

inkomen hebben en andere financieringsmogelijkheden voor sport- of kunstbeoefening ontbreken. 

Wij hanteren hiervoor de richtlijn gebruikmakend van wettelijke schuldhulpverlening bij plangroep, 

bijstand of uitkering laag inkomen:  120% van de bijstandsuitkering, incl. vakantiegeld. 

(https://www.sociaalverhaal.com/hoogte-bijstandsuitkering-2019/)  

3. Het kind moet woonachtig zijn in Almere.  

4. Het kind mag bij aanvang niet jonger zijn dan 4 jaar en niet ouder zijn dan 17 jaar.  

5. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.  

6. Voor een kind kan geen aanvraag worden gedaan voor zowel sport als cultuur of zwemles diploma A. 

Er moet een keuze worden gemaakt, dit geld ook voor de zwemles A traject.  

7. Wij adviseren de ouders om eerst bij de club te kijken, te informeren en te vragen naar de tijden, 

huisregels en eventuele wachttijden voordat ze de aanvraag indienen!  

http://www.allekinderendoenmee.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2018/06/Ouderkaart-aanvraag.pdf
https://www.sociaalverhaal.com/hoogte-bijstandsuitkering-2019/
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8. Ook moet het kind eerst een gratis proefles gevolgd te hebben voordat de aanvraag gedaan wordt om 

er zeker van te zijn dat de sport of culturele activiteit aansluit bij de verwachtingen van het kind / 

gezin.  

9. Ieder jaar moet er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van 

het gezin dit noodzakelijk maken. De aanvraag word niet automatisch verlengt.  

10. Er worden alleen bijdragen verstrekt voor sportdeelname bij sportverenigingen die zijn aangesloten bij 

door NOC*NSF erkende sportbonden. Voor cultuur worden alleen bijdragen verstrekt aan 

cultuurinstellingen of ZZP- Kunstvakdocenten die ingeschreven staan bij de KvK.  

11. Fitness wordt NIET vergoed (gezien het individuele karakter en het hoge percentage dat voortijdig 

stopt) 

12. Als de kosten voor de contributie  hoger zijn dan de vergoeding van het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

moeten deze aanvullende kosten door de ouders zelf betaald worden. Dit geld ook voor extra kosten 

die niet onder de contributie vallen.  

13. Bij een sport en cultuur aanvraag kunnen attributen kunnen worden  aangevraagd. Wij vergoeden bij 

sport een maximaal bedrag van 225 euro  per jaar inclusief waardebon van 100 euro en bij cultuur een 

maximaal bedrag van 425 euro per jaar inclusief waardebon van maximaal 100 euro. Deze vergoeding 

wordt als voucher uitgegeven en kan binnen 4 maanden bij de opgegeven winkel worden besteed. Het 

is niet mogelijk om de waardebon hierna te verlengen.  

14. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt geen contributie en/of attributen met terugwerkende 

kracht.  

15. De intermediair ziet er op toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de 

activiteiten van de sportvereniging of cultuurinstelling waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. 

Ouders/verzorgers werken mee aan vragen over de voortgang. Eens per 4 maanden vraagt de 

intermediair of het kind nog aan het sporten of culturen is en beantwoordt de e-mail van het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere hierover. Mocht hier geen reactie op gegeven worden, dan heeft 

het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere het recht om in het vervolg geen aanvragen van 

desbetreffende intermediair goed te keuren. 

16. De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van globale informatie 

over de financiële situatie van de ouders. Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet 

behandeld. *Hierbij hanteert Jeugdfonds Sport en Cultuur Almere de landelijke AVG richtlijnen.  

 

Bij aanvragen voor teambalsporten, badminton en turnen/gymnastiek gelden aparte afspraken: 

17. Bij aanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 december voor het hele seizoen worden ingediend, 

wordt de startdatum automatisch op 1 augustus en de einddatum op 31 juli gezet. Hierbij geldt een 

maximum toe te kennen bedrag van € 225,- (incl. eventuele attributen). 

18. Bij aanvragen die tussen 1 januari en 31 mei worden ingediend voor een half seizoen of korter, wordt 

de helft van de jaarcontributie vergoed, met een maximum van € 112,50 (incl. eventuele attributen tot 

max. € 50,-). De einddatum van deze aanvraag zal op 31 juli gezet worden. Daarna kan zo nodig weer 

een nieuwe aanvraag worden gedaan voor het volgende seizoen. 

Zodra de binnengekomen aanvraag in behandeling is genomen door de backoffice van het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur Almere, wordt er naar gestreefd binnen drie weken de aanvraag af te handelen. De status van de 

aanvraag kan door de intermediair worden ingezien in het digitale aanvraagsysteem. Wanneer de aanvraag 

compleet én geactiveerd is door het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere, wordt er naar gestreefd binnen drie 

weken na ontvangst van de factuur van de sportvereniging of cultuurinstelling te betalen. Let op: de spelregels 

kunnen worden aangepast. De laatste versie vindt u altijd op onze website 

www.jeugdfondssportencultuur.nl/almere  

 

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/almere
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Spelregels Zwemles diploma A 

Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere is het mogelijk om zwemles te volgen om diploma A te halen (met 

diplomagarantie). Hiervoor regelende de volgende spelregels; 

1. Kinderen tussen de 5 tot en met 17 jaar kunnen een aanvraag doen voor zwemles 
2. Wij vergoeden alleen het behalen van zwemdiploma A-diploma.  
3. De aanvraag is voor een duur van 14 maanden.  
4. Kinderen mogen niet meer dan 5 lessen missen anders vervalt de diploma garantie.  
5. De aanvraag wordt gedaan voor 14 maanden, bij een van de volgende zwembaden: 

  - Zwemvereniging De Watervrienden voor een bedrag van € 220,00 a 1 jaar.  
- Zwemvereniging De Reddingsbrigade voor een bedrag van € 225,00 a 1 jaar 
- Zwemschool Aquayara tussen de Vaarten of Muziekwijk voor een bedrag van €550,- a 14 

maanden de ouders betalen € 30.00 voor het afzwemmen 
- Zwemschool van Rheenen Sport Rie Mastenbroeksportpark of Fanny Blankers-Koen Sportpark 

voor een bedrag van € 550,00 a 14 maanden de ouders betalen € 55.00 voor het afzwemmen 
, een pasje en enige hulpmiddelen 

- Optisport Almere, Poort De Vrijbuiter of Almere- Stad voor een bedrag van €550,00 a 14 
maanden de ouders betalen € 29.60 voor het afzwemmen 

4. De bijdrage voor het behalen van een A diploma kan eenmalig worden aangevraagd. In hetzelfde jaar 
dat een bijdrage voor het behalen van het A diploma is toegekend,  kan er  geen aanvraag bij het 
Jeugdfonds Sport of Cultuur Almere worden gedaan voor een andere sport óf cultuuractiviteit.  

5.   Wij adviseren de ouders om eerst in de baden te kijken, te informeren en te vragen naar de 
zwemtijden, eventuele wachttijden en kritisch te letten op de reistijden van en naar een zwembad, 
voordat ze de aanvraag indienen!  

  

Zodra de binnengekomen aanvraag in behandeling is genomen door de backoffice van het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur Almere, wordt er naar gestreefd binnen drie weken de aanvraag af te handelen. De status van de 

aanvraag kan door de intermediair worden ingezien in het digitale aanvraagsysteem. Wanneer de aanvraag 

compleet én geactiveerd is door het Jeugdfonds Sport & Cultuur, wordt er naar gestreefd binnen drie weken na 

ontvangst van de factuur van de sportvereniging of cultuurinstelling te betalen. Let op: de spelregels kunnen 

worden aangepast. De laatste versie vindt u altijd op onze website www.jeugdfondssportencultuur.nl/almere  

Voor aanvullende vragen over het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere kunt u contact opnemen met de 

backoffice van het fonds. Deze is bereikbaar via almere@jeugdfondssportencultuur.nl of 06-20074161 

(dagelijks van 9.00 tot 17.00 bereikbaar).  

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/almere
mailto:almere@jeugdfondssportencultuur.nl

