Spelregels sport en cultuur
Wat doet het JDFA?
Het JDFA is een Alphense stichting die vindt dat Alle kinderen moeten kunnen sporten en deel
moeten kunnen nemen aan kunst en cultuuractiviteiten. Wij zorgen er met een financiële bijdrage
voor dat zoveel mogelijk kinderen gaan sporten of deelnemen aan cultuuractiviteiten. Het fonds
betaalt de contributie tot een maximum van 225 euro per jaar voor sportactiviteiten en 425 euro per
jaar voor cultuuractiviteiten.
Wie komen in aanmerking?
Kinderen van 4 tot 18 jaar, woonachtig in Alphen aan den Rijn, Zwammerdam, Aarlanderveen,
Boskoop, Benthuizen, Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude-Dorp en Rijndijk of HazerswoudeDorp, komen in aanmerking voor een bijdrage. Kinderen uit gezinnen die leven van een
bijstandsuitkering, gezinnen uit de schuldsanering of een laag gezinsinkomen vallen onder de
doelgroep. De norm is 120% van de bijstand.
De activiteiten van de kinderen moeten vallen onder het begrip “georganiseerde sportbeoefening” of
het zijn cultuuractiviteiten bij een erkende instelling. We vinden het belangrijk dat het om
groepsactiviteiten of teamactiviteiten gaat om de ontwikkelingen van de kinderen te ondersteunen.
Maar dat is niet altijd mogelijk. In de cultuuractiviteiten, zoals muziekles is er een mix van privéles
en samenspelen in orkesten. En dat is ook mogelijk.
In de bijlage is een overzicht opgenomen van de mogelijkheden van vergoedingen voor cultuur en
sport.
Niet automatisch recht op vergoeding!
Het JDFA is een particuliere organisatie. Ondersteuning is geen recht! Het kind komt in aanmerking
voor een ondersteuning als het voldoet aan de criteria van het JDFA.
Voor meer info, zie de website www.jeugddeelnamefonds.nl of mail naar
info@jeugddeelnamefonds.nl
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Indieningsvereisten voor aanvragen van een bijdrage
Uitsluitend intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Intermediairs zijn bijvoorbeeld docenten,
hulpverleners van het Bureau Jeugdbescherming West, schuldhulpverleners, sportbuurtwerkers of zij
die betrokken zijn bij de begeleiding van het kind. Zij kennen de thuissituatie van het kind. Ouders
kunnen dus niet zelf een aanvraag indienen!
•

Voordat een aanvraag door de intermediair wordt gedaan, is het belangrijk de spelregels door te lezen
en de woonomgeving van het kind te kennen.

•

Aanvragen gaat alleen digitaal, via onze intermediairs

•

Bij het indienen van de aanvraag moet o.a. worden ingevuld:
•

Naam-adres-woonplaats-gegevens van het kind;

•

Naam-adres-woonplaats-gegevens en rekeningnummer van de sportclub of de
cultuurinstelling waarvoor de bijdrage wordt gevraagd;

•

Bij de aanvragen dient er ook een recent salaris/inkomsten overzicht van het totale
gezinsinkomen bijgevoegd te worden

•

Na honorering van de aanvraag ontvangt zowel de intermediair als de penningmeester van de
sportclub of cultuurinstelling een bevestiging. De datum van de bevestiging is de startdatum van het
sportjaar of de cultuuractiviteit.

•

Vergoedingen lopen gelijk aan het contributiejaar van de vereniging of instelling. Bij verlenging van
lidmaatschap of deelname moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

•

Na goedkeuring aan de intermediair moet binnen 1 maand het kind zijn aangemeld bij de
sportvereniging of cultuurinstelling door ouders of verzorgers.

•

Bij het niet volgen van de regels vervalt de aanvraag. Binnen de periode van 12 maanden kan maar
één aanvraag per kind worden ingediend voor één acxtiviteit.

•

Het toegekende bedrag kan niet gebruikt worden voor openstaande rekeningen en/of oude schulden.
En er worden ook geen bijdragen met terugwerkende kracht uitgekeerd.

•

Na ontvangst van aanmelding/inschrijving zorgt het JDFA voor betaling aan de
club/cultuurinstelling.

•

Nadat de contributie is overgemaakt, verwachten wij dat het kind sport en zich houdt aan de regels
van de club! Dat geldt ook voor deelname aan lessen bij cultuurinstellingen
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Bijlage 1, de voorbeelden

Drums

van bijdragen voor cultuur

Dwarsfluit

en sport:

Fanfare

Beeldend

Gitaar (elektrisch)

Beeldhouwen

Gitaar (klassiek)

Kinderatelier

Harp

Schilderen

Keyboard

Tekenen

Klarinet
Koor

Dans

Orgel

Algemene dansvorming

Piano

Bollywood dance

Saxofoon

Breakdance

Saz

Hiphop

Trombone

Jazzdance

Trompet

Klassiek ballet

Viool

Showdance

Zangles

Stijldansen
Streetdance

Schrijven

Tapdance

Poëzie

Vooropleiding

Verhalen

dansacademie
Theater
Nieuwe Media

Circus

Film maken

Jeugdtheater

Televisie maken

Musical

Fotografie

Toneel

Webdesign
Muziek
Accordeon
Algemene muziekvorming
Blokfluit
Cello
Djembé
Drumband
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Sport
Alle bij NOC/NSF
aangesloten sporten.
Skaten
Freerunning
Zwemmen, let op maximale vergoeding

