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Wil een kind graag op voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan 

theater doen, maar is er in het gezin te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als je 

schulden hebt. We betalen de contributie of het lesgeld en eventueel de 

spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument. 

 

Hoe werkt het? 

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Hier is een tussenpersoon 

(intermediair) voor nodig. Een tussenpersoon is iemand die betrokken is bij 

het gezin. Bijvoorbeeld een leerkracht, maatschappelijk werker of een 

buurtsportcoach. Heeft het gezin nog geen intermediair? Hieronder staat een 

lijst met intermediairs.  

 

Het kind 

 Er kan een aanvraag worden ingediend voor het kind als: 

• Het woont in gemeente Maassluis, Vlaardingen of Schiedam. 

• Het tussen de 4 en 18 jaar is. 

• Het inkomen van het gezin niet hoger is dan 120% van het minimum inkomen. 

• Per 1-1-2022 zijn de netto bedragen: 

Alleenstaand ouder    € 1.310 

Gehuwde/samenwonende ouders € 1.872 

 

De financiële bijdrage 
Er kan per kind één activiteit per 12 maanden worden aangevraagd. Dit 

betekent dat er per 12 maanden een sport- of cultuur- of zwemlesaanvraag 

ingediend kan worden. We betalen voor sport tot € 240 en voor cultuur  

tot € 465. 

 

Let op: de bijdrage is in 2022 tijdelijk hoger. We vergoeden nu het hele 

bedrag voor contributie of lesgeld.  

 

Hiervoor zijn wel enkele regels:  

• Dit geldt alleen voor sport- en cultuuraanvragen, niet voor zwemles  

• Voor sport blijft de waardebon voor kleding of materiaal maximaal € 100  

• Voor cultuur blijft de waardebon voor kleding of materiaal maximaal € 150  

• Soms beslissen we om niet het hele bedrag voor contributie of lesgeld te 

betalen, omdat de kosten te hoog zijn. Of omdat een kind minder vaak (per 

week) kan sporten voor een lager bedrag. We vertellen altijd waarom. 

• Deze aanpassing geldt tot 31 december 2022 

 

Financiële bijdrage Zwemles  

Voor kinderen vanaf 5 jaar kan het Zwemdiploma A worden aangevraagd. Per 

kind is de maximale vergoeding hiervoor € 480 voor 1 jaar in:  

• Maassluis bij Sport- en Recreatiebad Dol-Fijn en De Vlaardingse 

Reddingsbrigade. 

• Vlaardingen bij Zwem- en Recreatiebad de Kulk, Zwemschool Arons, 

Zwemschool Turbo, Zwemvereniging Vlaardingen-Schiedam (ZVVS) en De 

Vlaardingse Reddingsbrigade. 

Spelregels Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 
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• Schiedam bij Zwembad Zuid, Zwembad Groenoord, de Schiedamse 

Watervrienden, Zwemvereniging Vlaardingen-Schiedam (ZVVS) en 

Fun2Swim. 

Let op: Het kind ontvangt een Zwemdiploma A op voorwaarde dat het 

minimaal 85% van de zwemlessen aanwezig is. 

Er mag geen zwemles worden aangevraagd voor kinderen jonger dan 5 jaar.  

 

De aanvraag 
De aanvraag wordt door de intermediair online ingediend via de website 

www.allekinderendoenmee.nl. De ouder moet aan de intermediairs kunnen 

aantonen dat zijn of haar kinderen in aanmerking komen voor het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur. De intermediair dient wel de aanvraag te 

motiveren door middel van het geven van korte informatie over de financiële 

situatie van de ouder(s) en/of verzorger(s). Zonder financiële motivatie wordt 

de aanvraag niet behandeld.  

 

De looptijd 

• Een aanvraag wordt altijd ingediend voor 12 maanden. 

• Een aanvraag moet na 12 maanden opnieuw worden ingediend. 

• Een aanvraag kan niet met terugwerkende kracht worden ingediend (met 

uitzondering van team-/balsporten).  

 

Team-/balsporten 

Een aanvraag voor een team-/balsport (voetbal, basketbal, hockey, korfbal, 

volleybal, handbal en waterpolo) loopt gelijk aan het sportseizoen. Dit 

betekent: 

• Aanvraag tussen 1 mei en 31 december 

  Een aanvraag die tussen 1 mei en 31 december wordt ingediend is voor 

het hele sportseizoen. De startdatum wordt automatisch op 1 augustus en 

de einddatum op 31 juli gezet. De waardebon voor sportattributen mag 

maximaal € 100 zijn. 

 

• Aanvraag tussen 1 januari en 30 april 

 Een aanvraag die tussen 1 januari en 30 april wordt ingediend is voor een 

half seizoen of korter. De startdatum wordt automatisch de instuurdatum en 

de einddatum wordt op 31 juli gezet. De waardebon voor sportattributen 

mag maximaal € 50 zijn. 

 

Afhandeling van de aanvraag 

• Het Jeugdfonds Sport & Cultuur neemt de aanvraag binnen 3 weken 

in behandeling. 

• Het geld wordt rechtstreeks, na ontvangst van de factuur, aan de 

aanbieder en/of winkel betaald.  

• Attributen kunnen alleen worden aangeschaft op vertoon van een waardebon. 

• Een kind moet binnen 3 maanden gestart zijn met de activiteit. 

• De intermediair laat de ouders weten dat het kind mag sporten of 

mag deelnemen aan cultuur en geeft eventueel de waardebon. 
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TUSSENPERSONEN MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM NOVEMBER 2020 

Dit zijn contactgegevens van de tussenpersonen in gemeenten Maasluis, Vlaardingen en Schiedam van Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland. Deze intermediairs kunnen door ouders benaderd worden voor het 
doen van een aanvraag bij ons fonds. 

Deze lijst is met toestemming van de intermediairs tot stand gekomen. We verwijzen naar ons privacystatement: https://jeugdfondssportencultuur.nl/privacystatement/ 

Naam intermediair Plaats Mail werk Organisatie Telnr. werk opmerking 

Helen Tjin-A-Lim MAASSLUIS helentjinalim@flexusjeugdplein.nl Flexus Jeugdplein 06-28248164   

John Moens MAASSLUIS jhamoens@kabelfoon.nl JoCoTal     

joke Burgerhoudt MAASSLUIS j.burgerhoudt@wijzer.nu OKC De Westhoek 010-5914870   

  MAASSLUIS info@voedselbankmaassluis.nl  

Stichting Voedselbank Maassluis en Non-
Foodbank 06 42705923 

Alleen voor cliënten voorkomend in de bestanden van de Stichting 
Voedselbank Maassluis en de Stichting Non Foodbank 

Formulierenbrigade MAASSLUIS FormulierenbrigadeMaassluis@stroomopwaarts.nl Stroomopwaarts MVS 010-5931585   

  MAASSLUIS   VraagRaak Maassluis (Gem. Maassluis) 010-5931500   

 Bilal de Zwart MAASSLUIS  bilaldezwart@gmail.com  Welzijn E25  06-28619515   

            

Silvana Mohansingh SCHIEDAM s.mohansingh@albeda.nl Albeda College 0652813993   

Vincent Kroeze SCHIEDAM vkroeze@teamsportservice.nl  Beweegcoach Schiedam 06-36536973   

Feike Kints SCHIEDAM fkints@teamsportservice.nl  Beweegcoach Schiedam 06-40924327   

Sabine Dingler SCHIEDAM sdingler@dock.nl Dock 06-10503833   

Petra Diefenbach SCHIEDAM administratie@ikckethel.nl IKC Kethel 010-4712219 Alleen voor bekende ouders en scholieren 

Nagihan Celik SCHIEDAM ncelik01@lentiz.nl Lentiz Life College 0104735377   

Barry Olsthoorn SCHIEDAM ols@schravenlant.nl Lyceum Schravenlant 0613657197 alleen leerlingen Schravenlant 

Tom Verboon SCHIEDAM verboon@mavoschravenlant.nl  MAVO Schravenlant   Alleen leerlingen Schravenlant 

Liesbeth Schoel SCHIEDAM administratie.taaltuin@primoschiedam.nl  OBS De Taaltuin 0104709641 
alleen voor leerlingen OBS De Taaltuin en voor de Centrale Opvang 
Nieuwkomers Schiedam 

Jetta Hulshoff SCHIEDAM j.hulshoff@primoschiedam.nl OBS De Peperklip 0104152685 alleen voor kinderen van OBS De Peperklip 

Marian Kil SCHIEDAM mkil@singelschiedam.nl Openbare basisschool De Singel 0102733985   

Hans Loendersloot SCHIEDAM directie@klinkerschiedam.nl  

Openbare Daltonbasisschool De Klinker-
Schiedam 010-4709501 alleen leerlingen OBS de klinker 

arjan maltha SCHIEDAM a.maltha@pronovacollege.nl Pronovacollege   alleen kinderen Pronovacollege 

Rien Weers SCHIEDAM r.weers@pronovacollege.nl Pronovacollege   alleen kinderen Pronovacollege 

  SCHIEDAM   SBO De Poldervaart     

Formulierenbrigade SCHIEDAM FormulierenbrigadeSchiedam@stroomopwaarts.nl Stroomopwaarts MVS 010-2192700   

Eline Valstar SCHIEDAM elinevalstar@siko.nl  Basisschool Kaleidoscoop   

  SCHIEDAM   WOT Schiedam   alleen clienten WOT 

  SCHIEDAM   WOT Zuid   alleen clienten WOT 
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Naam intermediair Plaats Mail werk Organisatie Telnr. werk opmerking 

Liset Dagelet VLAARDINGEN l.dagelet@wijzer.nu De Klinker 0104349052   

  VLAARDINGEN diaconie.prot.gem.vld@planet.nl  Diaconie Vlaardingen PKN 0104346855 alleen inwoners Vlaardingen 

  VLAARDINGEN gsc@directzorgmail.nl Directzorg   alleen clienten directzorg 

Naomi Olsthoorn VLAARDINGEN nol@directzorgmail.nl Directzorg 06-24187995 alleen clienten directzorg 

Kees Harmsen VLAARDINGEN directieikcpalet@siko.nl  IKC 't Palet(centrum) 010-4342697   

Misja van Herp VLAARDINGEN m.vanherp@ikcvankampen.nl  IKC Van Kampen 010-4356696   

Karin van Unen VLAARDINGEN Karin@dietistvanunen.nl 

Karin van Unen praktijk voor  
dieetadvisering en leefstijl coaching 0641496590   

Peter van der Windt VLAARDINGEN sportencultuur@kindcentrumpwa.nl  Kindcentrum Prins Willem Alexander 010-4341414   

Marjo Houtzager-Heukels VLAARDINGEN marjo.houtzager@wijkteamsvlaardingen.nl  Minters - Wijkteams Vlaardingen   voor het wijkteam vlaardingen 

  VLAARDINGEN a.vanhoof@wijzer.nu obs Klimop 06 42628280   

  VLAARDINGEN tvijfvinkel@sjm.nl St. St.-Jozefmavo 010-3031700   

  VLAARDINGEN   Stg. Elckerlyc   alleen voor eigen clienten 

Jacqueline Vrijenhoek VLAARDINGEN springfoundationvlaardingen@gmail.com  Stg. Spring Foundation 06-41452243   

Annemarie Mudde VLAARDINGEN annemarie@stichtingvib.nl  Stg. Vlaardingen In Beweging 010-3132778   

Diego Remondo Gomez VLAARDINGEN diego@Stichtingvib.nl Stg. Vlaardingen In Beweging 010-3132778   

Lucia van der Laarse VLAARDINGEN lucia@Stichtingvib.nl Stg. Vlaardingen In Beweging 010-3132778   

Pim van Kan VLAARDINGEN pim@Stichtingvib.nl Stg. Vlaardingen In Beweging 010-3132778   

Sandro Meneghini VLAARDINGEN sandro@Stichtingvib.nl  Stg. Vlaardingen In Beweging 010-3132778   

Laura van der Zanden - Suijker VLAARDINGEN l.van.der.zanden@timon.nl  Stichting Timon 06-39002541 alleen clienten Stichting Timon 

Formulierenbrigade VLAARDINGEN FormulierenbrigadeVlaardingen@stroomopwaarts.nl  Stroomopwaarts MVS 010-2465478   

  VLAARDINGEN wkessels@vwmaasdelta.nl Vluchtelingenwerk Zuidwest 0104346728 alleen clienten Vluchtelingenwerk 

Emma de Man VLAARDINGEN e.deman@wijzer.nu Wijzer in Opvang en Onderwijs 06-51893809   

            

L.A. van Laar   info@a3aa.nl Adriana-Bewindvoeringen 0793310153   

      Eigenz Zuidwester   Alleen voor cliënten van Eigenz/Zuidwester 

  
BERKEL EN 
RODENRIJS mitch.neef@buurtwerk.nl Stichting Buurtwerk 0612879219   

  DELFT   Sophia Revalidatie Delft     

Ivy Kahlmann DELFT beweegcoachvtv@vtvzhn.nl Stg. VTV 015-2618648   

Linda van Etten DELFT L.vanEtten@vtvzhn.nl Stg. VTV 015-2618648   

Monica van Houwelingen DELFT m.vanhouwelingen@vtvzhn.nl  Stg. VTV 06 10744746   

  GOUDA   pameijer     

  SPIJKENISSE info@fideelbewindvoering.nl  Fideel bewindvoering     

  SPIJKENISSE e.bernadina@zadkine.nl  Zadkine Startcollege 06 28 39 71 74   
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