
Geachte bestuurders, 
 
Ieder kind moet kunnen meedoen! Dat is het motto van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. 
Ook de gemeente Bronckhorst vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten en zich cultureel 
kunnen ontwikkelen en sluit zich daarom vanaf januari 2016 aan bij beide fondsen. De gemeente stelt 
€ 40.000,- beschikbaar voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Graag maken we u attent op 
eventuele mogelijkheden van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds voor uw vereniging en leden. 

  
Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Gelderland zorgen ervoor dat kinderen die graag willen 
sporten of aan cultuur willen doen, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, 
toch kunnen meedoen. Zij betalen de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de sportvereniging of 
culturele aanbieder en vergoeden eventueel benodigde materialen en/of kleding. Voor sport is dit tot 
een maximum van € 225,- per jaar per kind. Voor cultuur is dit maximaal € 425,- per jaar per kind. 
 
Wie komt in aanmerking? 
Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben, komen in 
aanmerking voor deze fondsen. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de 
schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder 120% van het sociaal minimum. Alle kinderen uit 
het gezin komen in aanmerking. Maar niet iedereen heeft recht op een vergoeding van het 
Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds. Het is een particuliere organisatie en geen overheidsinstantie. 
Een uitkering van het het fonds is daarom geen recht. Voor ondersteuning moet voldaan worden aan 
de criteria van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Gelderland. Daarnaast is goedkeuring 
alleen mogelijk indien er voldoende middelen zijn om de aanvraag te kunnen bekostigen. 

  
Aanvraag indienen via sociale teams  
Ouders en hun kinderen of aanbieders van sport en cultuur kunnen geen aanvraag indienen. Deze 
kunnen alleen ingediend worden door een intermediair. In de gemeente Bronckhorst zijn dit de 
medewerkers van de sociale teams.  

  
Intermediairs: 
Kees Gerardts,  
sociaal team Bronckhorst Midden; gebied Hengelo, Keijenborg, Veldhoek, Velswijk en Varssel 
Josien Wierbos,  
sociaal team Bronckhorst Noord; gebied Vorden, Kranenburg, Wichmond/Vierakker. 

Luke Arends,  
sociaal team Bronckhorst West; gebied Steenderen, Bronkhorst, Toldijk, Olburgen, Baak en Rha. 
Ellen Snelder,  
sociaal team Bronckhorst Zuid; gebied Hummelo, Voor-en Achter Drempt, Hoog-en Laag-Keppel, 
Eldrik 
Kirsten Remerie,  
sociaal team Bronckhorst Oost; gebied Zelhem, Halle 

  
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sociale teams, via tel. (0575) 75 02 50. Kijk voor 
adresgegevens en openingstijden op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 
Meer informatie over de fondsen vindt u op www.jeugdsportfonds.nl of www.jeugdcultuurfonds.nl. 

  
Met vriendelijke groet, 
 
Dieke Harmsma 
cluster Zorgen en leren 
 
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag  
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Door de elektronische verzending van dit bericht kan de ontvanger ervan geen rechten aan het bericht 
ontlenen. 
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