
Geen geld 
om mee te 
doen?
Wij helpen



Sporten, dansen, muziek maken, 
tekenen en zingen zijn leuk en 
belangrijk. Kinderen leren 
samenwerken, omgaan met winnen en 
verliezen en maken nieuwe vrienden. 
Het is goed voor het zelfvertrouwen en 
de concentratie. Een kind dat lekker in 
zijn vel zit, presteert beter!

Te weinig geld?
Als er thuis te weinig geld is, helpt het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur. We 
betalen de contributie / lesgeld en 
eventueel de spullen zoals 
sportkleding, dansschoenen of de huur 
van een instrument.
 
Zo kan een kind meedoen!
Ouders kunnen zelf geen bijdrage 
aanvragen. Dit doet een 
contactpersoon. Bijvoorbeeld een 
leraar of een medewerker van het 
Centrum voor Jeugd en gezin, Welzijn 
Capelle of Leergeld. U vindt een lijst op 
capelleaandenijssel.nl/jeugdfonds.
Is de aanvraag gedaan? Dan kan uw 
kind vaak al binnen 3 weken sporten of 
op les. 



Hoe werkt het?
Stap 1: Vul een aanvraagformulier in. 
Geef op wat uw kind wil doen, bij welke 
club, de kosten, welke spullen daarvoor 
nodig zijn en waar u die kunt kopen. Tot 
slot uw inkomen.
 
Stap 2: Kies een contactpersoon van de 
lijst en maak een afspraak. Bijvoorbeeld 
bij het CJG, Welzijn Capelle, Leergeld of 
op school. De contactpersoon doet dan 
de aanvraag voor u.

Stap 3: De contactpersoon hoort vaak 
binnen 3 weken of de aanvraag 
goedgekeurd is en laat u dat weten.
 
Stap 4: Is de aanvraag goedgekeurd? 
Dan kunt u uw kind aanmelden bij de 
sportclub, dans- of muziekschool of 
organisatie waar uw kind op les wil. Wij 
betalen de contributie / lesgeld direct 
aan de sportclub / lesgever. U ontvangt 
zelf geen geld.  



• Elk kind uit uw gezin kan elk jaar een 
bijdrage krijgen.

• We betalen de contributie of lesgeld 
direct aan de club of organisatie.

• De maximale bijdrage voor sport is 
€ 225 en voor cultuur € 450.

• De bijdrage vraagt u elk jaar opnieuw 
aan.

• Kinderen vanaf 5 jaar kunnen gebruik 
maken van een zwemregeling voor het 
diploma-A.

Kijk voor de Capelse spelregels op 
capelleaandenijssel.nl/jeugdfonds. Hier 
vindt u ook de lijst met Capelse 
contactpersonen + aanvraagformulier.
 
Meer mogelijkheden om uw kind te 
laten meedoen staan op: 
capelleaandenijssel.nl/kindpakket

Vragen?
De coördinator van het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur bij u in de buurt kan u 
verder helpen!

zuid-holland@jeugdfondssportencultuur.nl 

Goed om te weten!
• Voor kinderen en jongeren van 4 tot en 

met 17 jaar;

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