Formulier Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds kan (mee)betalen voor sport of cultuur als:
• uw kind van 4 tot en met 17 jaar oud is;
• uw kind is ingeschreven bij de gemeente Capelle;
• uw inkomen in 2021 is:
- als alleenstaande ouder maximaal netto € 1554 per maand (zonder vakantiegeld);
- als gehuwden/samenwonenden maximaal netto € 1757 per maand (zonder vakantiegeld);
Contactpersoon
Een contactpersoon doet voor u de aanvraag bij het Jeugdfonds. Maak hiervoor een afspraak. Deze
contactpersoon werkt bijvoorbeeld bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, Welzijn Capelle, Stichting
Leergeld of de school van uw kind. Vul het formulier in en neem het mee naar de afspraak. Op
www.capelleaandenijssel.nl/jeugdfonds vindt u een extra formulier (handig als u meer kinderen heeft)
en een lijst met contactpersonen.
Meer informatie
Heeft u vragen over het Jeugdfonds Sport & Cultuur, dan kunt u contact opnemen via:
• zuid-holland@jeugdfondssportencultuur.nl
• 0174 – 24 49 40

Algemene gegevens
Velden met * verplicht invullen.

Gegevens kind
Voor- en achternaam kind:*
Voor- en achternaam ouder(s)/Verzorger(s)*:
Adres: *
Postcode:*

Capelle aan den IJssel

Geboortedatum (kind):*
Geslacht:*
Telefoonnummer ouder(s)/verzorger(s):*
E-mailadres ouder(s)/Verzorger(s):

Inkomen gezin
Netto gezinsinkomen per maand (zonder vakantiegeld):* €
Geef een bewijs van uw inkomen aan de contactpersoon die de aanvraag voor u doet.

Activiteit
Sportclub of cultuurorganisatie
Voor welke sport of cultuuractiviteit doet u een aanvraag?: *

Naam aanbieder:
Plaats aanbieder:
E-mailadres administratie/penningmeester:
Het Jeugdfonds betaalt direct aan de sportclub of aanbieder. Het fonds neemt hierover contact op met de
penningmeester/administratie.

Contributie/lidmaatschap
Bedrag:
Exclusief sportkleding/attributen, voor één seizoen.

Startdatum:
Einddatum:

Sportkleding/attributen
Benodigde sportkleding/attributen:
Geef de juiste omschrijving, bijvoorbeeld voetbalschoenen, kleding, tennisracket of muziekinstrument.

Prijs sportkleding/attributen: €
Naam winkel:
Plaats winkel:
E-mailadres of website winkel:
Voor sportkleding/attributen krijgt u een waardebon. Het fonds neemt hierover contact op met de winkel.

Ondertekening
U geeft toestemming voor het delen van uw gegevens met het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Naar waarheid ingevuld,
Datum:*
Handtekening ouder/verzorger*

Plaats:*

