
Geen geld 
om mee te 
doen?



Wil jouw kind voetballen, zwemmen of 
dansen maar is er thuis te weinig 
geld? Wij helpen! We betalen de 
contributie of het lesgeld en eventueel 
spullen zoals sportkleding en 
dansschoenen of de huur van een 
instrument

Goed voor kinderen!
Sport en cultuur is niet alleen leuk om 
te doen maar ook goed voor de 
persoonlijke ontwikkeling van kinderen 
en jongeren. Ze maken nieuwe 
vrienden, krijgen meer zelfvertrouwen, 
leren waar ze goed in zijn en bewegen 
meer. Daardoor voelen ze zich fit, 
krijgen een positiever zelfbeeld en 
doen het beter thuis en op school!
 
Zo kan jouw kind meedoen! 
Als ouder kan je zelf geen bijdrage 
aanvragen. Daar is een intermediair 
voor nodig. Bijvoorbeeld de juf, 
meester, buurtsportcoach, 
schuldhulpverlener of medewerker 
sociaal wijkteam. De intermediair doet, 
in overleg met jou, een aanvraag



Hoe werkt het?
Stap 1: Vraag aan de juf, meester, 
buurtsportcoach, schuldhulpverlener, 
medewerker sociaal wijkteam of hij/zij 
een aanvraag voor je kan doen. Degene 
die de aanvraag doet noemen we de 
'intermediair';
 
Stap 2: De intermediair doet, in overleg 
met jou, een aanvraag;
 

Stap 3: De intermediair hoort binnen 
drie weken of de aanvraag goedgekeurd 
is en laat je dat weten;
 
Stap 4: Je kunt jouw kind nu aanmelden 
bij de sportclub, dansschool of het 
zwembad waar jouw kind heen gaat;
 
Stap 5: Wij betalen de contributie of het 
lesgeld direct aan de sportclub 
of lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.



• Een aanvraag kan alleen gedaan 
worden door een intermediair;

• Aanvragen mogen voor meerdere 
kinderen uit een gezin gedaan worden;

• De contributie of het lesgeld wordt 
direct betaald aan de sportclub of 
lesgever;

• De bijdrage moet jaarlijks opnieuw 
aangevraagd worden.
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Vragen?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Drenthe helpt je verder! Op dinsdag- 
en donderdagochtend zijn wij 
telefonisch bereikbaar van 09:00 - 
12:00 uur op 085 - 086 2866.

jeugdfondssportencultuur.nl/drenthe

Goed om te weten!
• Aanvragen kunnen gedaan worden 

voor kinderen en jongeren van              
0 tot 18 jaar;

Wist je dat je ook een aanvraag kunt 
doen voor bijvoorbeeld schoolspullen 
of een verjaardagsbox? Ga dan naar 
samenvoorallekinderen.nl


