
 

 

 

  

 

 

 
 
 

De spelregels van Jeugdfonds Sport & Cultuur gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 
 
1. De vergoeding is bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar die ingeschreven staan in één van de drie gemeenten Maassluis, 

Vlaardingen of Schiedam. Voor ieder kind uit een gezin kan een aanvraag worden ingediend. 

2. Het inkomen van de ouder(s)/verzorger(s) is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm.  

Per 1-1-2020 zijn de netto-bedragen: 

Alleenstaand ouder    € 1.262,78 

Gehuwde/samenwonende ouders € 1.803,97 

3. Voor één kind kan óf een sportaanvraag, óf een cultuuraanvraag worden gedaan, dus niet allebei. 

4. Een tussenpersonen (intermediairs) dient de aanvraag in ouders of verzorgers doen dat niet zelf.  Bekijk hier het overzicht 

tussenpersonen. 

5. Ouders/verzorgers geven de noodzakelijke informatie door aan de tussenpersoon (intermediair), denk aan gegevens kind/de 

kinderen en (de hoogte van) het inkomen. Daarvoor kan het basis aanvraagformulier worden gebruikt. 

6. De bijdrage voor sport is maximaal € 225,00 per twaalf maanden inclusief attributen en/of kleding:  

a. Het geld wordt rechtstreeks, na ontvangst van de factuur, betaald aan de aanbieder (sportvereniging of -club) of winkel. Er 

wordt niet betaald in gedeelten. 

b. Indien de maximale € 225,00 niet wordt besteed aan contributie, mag er voor maximaal  € 100,00 een waardebon voor 

sportkleding en/of sportattributen worden aangevraagd. 

7. Let op: alleen door NOC*NSF erkende sporten vallen onder de vergoeding vanuit het Jeugdfonds Sport, met als uitzondering 

zwemles en fitness, die ook via het Jeugdfonds Sport kunnen worden aangevraagd. 

8. Voor zwemles voor kinderen vanaf 6 jaar verdubbeld fonds Schiedam-Vlaardingen de aanvraag van € 225,00 naar € 450,00. 

Tevens geldt hier een diploma A-garantie als het kind bij minimaal 85% van de zwemlessen aanwezig is. Dit houdt in dat 

doorgezwommen mag worden totdat het A-diploma behaald is. De volgende voorwaarden gelden bij deze verdubbeling: 

a. Kind is 6 jaar of ouder op het moment van het indienen van de aanvraag; 

b. Kind gaat zwemmen voor het A-diploma; 

c. Kind gaat zwemmen bij een zwembad waarmee het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland de afspraak heeft gemaakt. 

• In Maassluis is dit: Sport- en Recreatiebad Dol-Fijn en De Vlaardingse Reddingsbrigade. 

• In Vlaardingen zijn dit: Zwem- en Recreatiebad de Kulk, Zwemschool Arons, Zwemschool Turbo, Zwemvereniging 

Vlaardingen-Schiedam (ZVVS) en De Vlaardingse Reddingsbrigade. 

• In Schiedam zijn dit: Zwembad Zuid, Zwembad Groenoord, de Schiedamse Watervrienden, Zwemvereniging Vlaardingen-

Schiedam (ZVVS) en Fun2Swim 

9. De bijdrage voor cultuur is maximaal € 450,00 per twaalf maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding  

a. Het geld wordt rechtstreeks, na ontvangst van de factuur, betaald aan de aanbieder (bijvoorbeeld muziek- of 

theatervereniging) of winkel. Er wordt niet betaald in gedeelten. 

b. Indien de maximale € 450,00 niet wordt besteed aan lidmaatschap of abonnement, mag er voor maximaal € 150,00 een 

waardebon voor attributen en/of kleding worden aangevraagd. 

10. De aanvraag wordt binnen 3 weken in behandeling genomen en wordt niet met terugwerkende kracht goedgekeurd.  

a. De startdatum mag namelijk niet in het verleden liggen. Reeds betaalde contributie, lidmaatschap of abonnement worden niet 

vergoed.  

b. Aanvragen worden niet langer dan 3 maanden op de wachtlijst geplaatst; een aanvraag te vroeg indienen heeft geen zin.  

c. Na 12 maanden kunnen ouders opnieuw een tussenpersoon (intermediair) benaderen om een aanvraag te doen.  
11. Bij aanvragen voor teambalsporten (voetbal, basketbal, hockey, korfbal, volleybal, handbal en waterpolo) gelden aparte 

afspraken: 

• Bij aanvragen die in de periode 1 mei 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 € 225,00 

(incl. eventuele attributen).  

• Bij aanvragen die tussen 1 januari en 30 april 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. € 50,00). 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. 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2019/07/Ouderkaart-2019.pdf



