
AALSMEER

Alle kinderen moeten 
kunnen sporten

Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen 

uit gezinnen met een minimuminkomen en 

laat ze sporten bij een door NOC*NSF erkende 

sportvereniging. Dankzij het Jeugdsportfonds 

kunnen kinderen hun sportdroom waar maken.

Alle kinderen moeten kunnen sporten, dus betaalt 

het Jeugdsportfonds de contributie, kleding en 

eventuele attributen voor hen die zich dat 

niet kunnen veroorloven. Hiervoor is een 

bedrag van maximaal A 225,- per kind per jaar 

beschikbaar.

Hoe kan een kind worden aangemeld?

Alleen professionals die dicht bij het kind staan, kunnen een aanvraag indienen. 

Het Jeugdsportfonds noemt hen intermediairs. Zij kennen het gezin en kunnen snel 

handelen. De intermediairs/professionals zijn onderwijzers op basisscholen en scholen 

voor voortgezet onderwijs, welzijnsmedewerkers, schuldhulpverleners en andere 

medewerkers van officiële instanties die direct bij het kind betrokken zijn.

Het Jeugdsportfonds Aalsmeer maakt het geld rechtstreeks over naar de sportvereniging 

en/of leverancier van sportattributen.

Inlichtingen bij: consulent.aalsmeer@jeugdsportfonds.nl

Website: www.jeugdsportfonds.nl/aalsmeer



aAlsmeEr

Doe jij ook mee?

Het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer laat kinderen van 4 t/m 18 

jaar actief deelnemen aan kunstbeoefening wanneer ouders 

hier zelf niet voldoende geld voor hebben.

Het motto van het Jeugdcultuurfonds is:

“Kunst is een vriend die je nooit in de steek laat” 

Het Jeugdcultuurfonds betaalt de lesgelden en het materiaal tot maximaal A 450,- per kind 

per jaar. Hierdoor kunnen de kinderen volwaardig mee doen aan kunstactiviteiten (muziek, 

dans, tekenen, toneel, theater, boetseren etc.).

Effecten voor kinderen: Het ontwikkelen van je eigen creativiteit en het laten horen of 

zien wie je bent en wat er in je leeft, heeft grote effecten. Wie aan kunst doet, krijgt meer 

zelfvertrouwen, concentreert zich beter en wordt sociaal vaardiger. Deze effecten zijn juist 

zo belangrijk voor de groep kinderen in achterstandsposities. Hun zelfbewustzijn groeit, ze 

krijgen meer oog voor hun kansen en meer zelfvertrouwen om ze aan te grijpen. Daarom 

wil het Jeugdcultuurfonds dat ook deze kinderen de gelegenheid krijgen om actief aan 

kunst te doen. 

Hoe kan een kind worden aangemeld? 

Alleen professionals die dicht bij het kind staan, kunnen 

een aanvraag indienen. Het Jeugdcultuurfonds noemt 

hen intermediairs. Zij kennen het gezin en kunnen snel 

handelen. De intermediairs/professionals zijn onderwijzers 

op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, 

welzijnsmedewerkers, schuldhulpverleners en andere medewerkers van officiële 

instanties die direct bij het kind betrokken zijn. Het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer maakt 

het geld rechtstreeks over naar de kunstaanbieder en/of leverancier van de materialen.

Wie kan meer informatie geven?

Consulent: consulent.aalsmeer@jeugdcultuurfonds.nl

Voorzitter: voorzitter.aalsmeer@jeugdcultuurfonds.nl

Website: www.jeugdcultuurfonds.nl/aalsmeer


