
SPELREGELS JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR ROTTERDAM 

 

Artikel 1 – Definities 

 

 In deze spelregels wordt verstaan onder: 

1. Jeugdfonds: Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam  

2. Intermediair: onafhankelijke professional die bekend is met het kind en zijn/haar gezin, op 

 de hoogte is van de (financiële) thuissituatie en niet zakelijk of in privé verbonden is met de 

 aanbieder (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend: docenten, (buurt)sportcoaches,                 

 schuldhulpverleners en/of medewerkers sociaal wijkteam); 

3. Aanbieder: sportvereniging en/of culturele instelling aan wie het Jeugdfonds een financiële 

 bijdrage betaalt ten behoeve van het door de intermediair aangedragen kind; 

4. Inkomens- en tarieflijst: actueel overzicht van inkomensnormen alsmede te betalen  

 (maximum)bedragen gepubliceerd op de website van het Jeugdfonds    

 (https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/rotterdam/). 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 

1.  Deze spelregels zijn van toepassing op elke aanvraag gericht aan het Jeugdfonds en op elke 

 relatie en communicatie tussen het Jeugdfonds, intermediairs en aanbieders; 

2. De tekst van deze spelregels wordt bij aanmelding van de intermediair of aanbieder langs 

 elektronische weg ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige 

 manier  kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager;  

3. Door ondertekening van het aanmeldformulier verklaart de intermediair dan wel de  

 aanbieder een volledig exemplaar van de spelregels te hebben ontvangen én bekend te zijn 

 met de  volledige inhoud van de onderhavige spelregels; 

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze spelregels op enig moment geheel of gedeeltelijk 

 nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige spelregels onverkort van toepassing  

 en zal de betreffende bepaling door het Jeugdfonds vervangen worden door een bepaling die 

 de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert; 

5. Situaties die niet in deze spelregels zijn geregeld, worden door het Jeugdfonds beoordeeld zo 

veel als mogelijk in lijn met het doel en strekking van de spelregels en de doelstellingen van 

het Jeugdfonds. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt voor kinderen en jongeren tussen de 

0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, 

dansschoenen of de huur van een instrument. Wij maken het mogelijk dat deze kinderen en 

jongeren toch kunnen sporten of cultuurlessen kunnen volgen. Dat is belangrijk voor de 

toekomst van het kind, maar ook voor het gezin waarin het kind opgroeit. En daarmee voor 

onze samenleving als geheel.; 



6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de  

 spelregels worden door het Jeugdfonds beoordeeld zo veel als mogelijk in lijn met het doel 

 en strekking van de spelregels en de doelstellingen van het Jeugdfonds. 

 

Artikel 3 – Voorwaarden doelgroep 

 

1. Het Jeugdfonds ondersteunt kinderen (0 tot 18 jaar) die in de gemeente Rotterdam  

 wonen (derhalve ook Rozenburg, Hoek van Holland, Hoogvliet en Pernis); 

2. Het Jeugdfonds betaalt een financiële bijdrage voor kinderen/jongeren van enkel de ouder(s) 

 en/of verzorger(s) die: 

 - leven van een uitkering op bijstandsniveau, of in een schuldsaneringstraject  

  zitten en andere financieringsmogelijkheden ontberen. De richtlijn die we  

  hiervoor hanteren is 130% van het wettelijk sociaal minimum. Deze bedragen  

  zijn zonder toeslagen; 

 - voldoen aan de actuele door het Jeugdfonds bepaalde inkomensnormen (zie  

  inkomens- en tarieflijst); 

 - huishoudens met een hoger inkomen (die bijvoorbeeld zijn toegelaten tot een  

  schuldsaneringstraject van de Kredietbank) kunnen in overleg met het   

  fonds een aanvraag bij ons indienen; 

3. Ouders en kinderen/jongeren kunnen zelf géén aanvraag doen. 

 

Artikel 4 – Aanvraag 

 

1. De aanvraag wordt via de website www.allekinderendoenmee.nl ingediend door uitsluitend 

 de intermediair; 

2. De intermediair motiveert de aanvraag, administreert de contactgegevens van de ouder(s) 

 en/of verzorger(s) en geeft informatie over hun financiële situatie; 

3. Zonder motivatie en financiële informatie wordt de aanvraag niet behandeld; 

4. Een aanvraag heeft uitsluitend betrekking op sport- of culturele activiteiten. Mits  

 voldoende gemotiveerd door de intermediair is het tevens mogelijk voor activiteiten die in 

 beide categorieën vallen een aanvraag te doen; 

5. Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden 

 van de ouder(s) en/of verzorger(s) dit noodzakelijk maakt. De intermediair levert hiervoor op 

 eerste verzoek van het Jeugdfonds de benodigde informatie en, indien nodig bevonden door 

 het Jeugdfonds, stukken aan; 

6. Bij de beoordeling van een vervolgaanvraag (tweede jaar e.v.) wordt meegewogen of en in 

 welke mate en gedurende welke periode het betreffende kind ook daadwerkelijk de lessen   

 heeft beoefend. De intermediair en/of aanbieder levert hiervoor op eerste verzoek van het 



 Jeugdfonds de benodigde informatie en, indien nodig bevonden door het Jeugdfonds,  

 stukken aan; 

7. Aanvragen worden gedaan vóórdat de lessen en/of cursussen beginnen. 

 

Artikel 5 – Voorwaarden vergoedingen 

 

1. De hoogte van vergoedingen is terug te vinden in de inkomens- en tarieflijst gepubliceerd op 

 de website van het Jeugdfonds (https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/rotterdam/); 

2. Uitsluitend clubkleding die bij de desbetreffende vereniging verkrijgbaar is en verplicht is bij 

 wedstrijden komt voor vergoeding in aanmerking. De in de inkomens- en tarieflijst vermelde 

 vergoeding voor clubkleding valt binnen de eveneens in die lijst vermelde maximale  

 vergoeding voor sportactiviteiten. Het bedrag voor clubkleding en contributie zijn derhalve 

 samen niet hoger dan het in de inkomens- en tarieflijst genoemde maximumbedrag; 

3. Andere sportkleding en artikelen worden niet apart vergoed; 

4. Huur van een muziekinstrument behelst mede – indien fysiek mogelijk – de mogelijkheid om 

 het instrument mee naar huis te nemen;  

5. Vergoeding van de kosten voor het behalen van zwemdiploma A is uitsluitend mogelijk voor 

 kinderen vanaf 5 jaar bij erkende zwemverenigingen; 

6. Fitness wordt enkel vergoed voor jongeren boven de 16 jaar met professionele begeleiding 

 en op nadrukkelijk advies van de intermediair; 

7. Het Jeugdfonds stimuleert teamsporten en cultuurlessen in groepsverband; 

8. Het Jeugdfonds betaalt rechtstreeks aan de culturele instelling of sportclub; 

9. Voor kortere programma’s en/of andere locaties wordt eerst overlegd met het Jeugdfonds; 

10. Bij meer kinderen uit een gezin dient een aanvraag per kind te worden ingediend; 

 

Artikel 6 – Voorwaarden aanbieder 

 

1. Het hoofddoel van de aanbieder is het structureel laten deelnemen aan een sport- of   

 culturele activiteit in de vrije tijd. De aanbieder biedt een doorlopende leerlijn aan en biedt 

 duurzaam lessen aan. De aanbieder ziet erop toe dat het kind of de jongere daadwerkelijk en 

 voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten waarvoor het geld beschikbaar is gesteld; 

2. De aanbieder besteedt aandacht aan het creëren van een positief en veilig (sport)klimaat; 

3. De aanbieder is een (bij de door de desbetreffende (sport)bond) erkende dan wel  

 gecertificeerde vereniging/instelling; 

4.  De vrijwilligers en docenten die bij de aanbieder werken met jeugdleden (trainers, coaches, 

leiders, jeugdcoördinatoren en andere vrijwilligers die betrokken zijn bij activiteiten met 



jeugd) zijn in het bezit van een relevante Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), relevante 

screeningsprofielen zijn o.a. 60, 75, 84 en 86; 

5. Een aanbieder die zowel sport- als cultuuractiviteiten aanbiedt kan niet voor hetzelfde kind 

 zowel een vergoeding voor sport- als cultuuractiviteiten ontvangen; 

6. Een aanbieder moet minstens één jaar aantoonbaar zelfstandig werken c.q. operationeel 

 actief zijn in het aanbieden van sport- of cultuuractiviteiten en een deugdelijke (financiële) 

 administratie voeren; 

7. De lessen of trainingen worden gegeven in en op een vaste locatie(s) of sportvelden van de 

 aanbieder; 

8. De lidmaatschapskosten / contributies en de locaties zijn online inzichtelijk en actueel  

 gemaakt via een website; 

9.  Een evenredig deel van de contributie of het lesgeld van de aanbieder wordt betaald door  

ouders  of verzorgers van de leden of leerlingen, en niet door het Jeugdfonds; 

10. De aanbieder hanteert marktconforme tarieven voor contributie, het lesgeld en de kosten 

 van (huur) van instrumenten of clubkleding. De aanbieder kan dit desgevraagd aantonen aan 

 het Jeugdfonds en inzicht geven in de gemaakte kosten; 

11.  De aanbieder heeft een Nederlandse bankrekening met de tenaamstelling van de aanbieder 

 zelf; 

12. Vergoeding voor tijdelijke programma’s of projecten, of aanvullende diensten op een  

 lidmaatschap van een culturele instelling of sportvereniging, vindt uitsluitend plaats  

 na overleg met het Jeugdfonds. 

 

Artikel 7 – Verplichtingen aanbieder 

 

1. De aanbieder dient het door het Jeugdfonds toe te zenden aanmeldformulier volledig in te 

 vullen en vergezeld van de gevraagde documenten (KvK, VOG) retour te zenden; 

2. De aanbieder legt op eerste verzoek van het Jeugdfonds van de begeleidende coach en/of 

 leraar een VOG over; 

3. De aanbieder legt op eerste verzoek van het Jeugdfonds een overzicht over van de  

 daadwerkelijke kosten van de activiteit waarvoor de aanvraag wordt gedaan; 

4. De aanbieder geeft op eerste verzoek van het Jeugdfonds inzage in de lestijden en de  

 leslocatie; 

5. De aanbieder houdt presentielijsten bij en bij veelvuldige afwezigheid of stoppen van een 

 leerling wordt het Jeugdfonds spoedig, doch uiterlijk binnen drie weken nadien, hiervan op 

 de hoogte gebracht. Het Jeugdfonds heeft het recht om presentielijsten op te vragen; 

6. De aanbieder verstuurt de factuur van een goedgekeurde aanvraag binnen drie weken na 

 inschrijving van het kind bij desbetreffende aanbieder naar:     

 facturen.rotterdam@jeugdfondssportencultuur.nl. 



 

 

 

Artikel 8 – Bevoegdheden Jeugdfonds 

 

1. Het Jeugdfonds kan, indien het zulks nodig acht, (nadere) eisen stellen aan aanbieders met 

 betrekking tot, doch niet uitsluitend, betrouwbaarheid en transparantie; 

2. Het Jeugdfonds heeft te allen tijde het recht de hoeveelheid aanvragen te beperken; 

3. Het Jeugdfonds heeft te allen tijde het recht aanvragen zonder opgaaf van reden te  

 weigeren; 

4. Het Jeugdfonds kan aparte afspraken maken met een aanbieder over de tarieven, huur van 

 instrumenten, clubkleding en/of locaties. Tevens kan het Jeugdfonds afspraken maken over 

 het maximum aantal kinderen dat per jaar/seizoen een vergoeding van het   

 Jeugdfonds ontvangt. Het Jeugdfonds streeft naar een evenredige verdeling van  

 de vergoeding, om alle kinderen en aanbieders in Rotterdam gelijke kansen te bieden om 

 mee te doen met het jaarlijkse beschikbare budget; 

5. Het Jeugdfonds toetst of de gevraagde contributie marktconform is en mag een aanvraag 

 weigeren indien de verzochte contributie naar zijn mening te hoog is; 

6. Uitbetaling vindt uitsluitend plaats indien aan alle voorwaarden is voldaan. Het Jeugdfonds 

 heeft en behoudt te allen tijde het recht om betaling te weigeren dan wel terug te vorderen 

 indien blijkt dat niet aan een of meer van de spelregels wordt voldaan; 

7. Toekenningen, afwijzingen, vragen en bezwaren worden via de e-mail en het   

 aanvraagsysteem door het Jeugdfonds toegelicht; 

8. In gevallen waarin de wet, de statuten, dit reglement of de betreffende deelregelingen niet 

 voorzien, beslist het bestuur van Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam. 

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht 

 

1. Op de afspraken waarop deze spelregels betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht 

 van toepassing. 

 

 

 

 

 

 



Artikel 10 – Geschillen 

 

1. Bij geschillen voortvloeiende uit de afspraken waarop de onderhavige spelregels van  

 toepassing zijn, zal in eerste instantie getracht worden een oplossing te vinden aan de hand 

 van onderling overleg; 

2. Uitsluitend indien het in het vorige lid bedoelde overleg heeft plaatsgevonden zonder  

 bevredigend resultaat, zal het geschil met uitsluiting van elke andere rechtsprekende  

 instantie, worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam. 


