
 

 

 

 

 

 

 
Ouderkaart voor aanvraag Jeugdfonds Sport & Cultuur 

 
Belangrijk om te weten voor wie en wanneer u gebruik kunt maken van dit jeugdfonds: 

• Uw kind is tussen 4 en 18 jaar oud. 

• Uw kind staat ingeschreven in de gemeente Hoeksche Waard. 

• U kunt per kind jaarlijks maar één aanvraag doen: sport of cultuur. 

• U dient de aanvraag in via een intermediair. 
• Het gezinsinkomen bedraagt niet meer dan 130% van het netto minimum inkomen. 

Dit is per 1 januari 2023 voor: 

 Alleenstaande ouder Gehuwd / samenwonend  

€ 1.476,- € 2.109,- 

 

Onderstaande gegevens heeft een intermediair (minimaal) nodig om een aanvraag voor uw kind in te 
dienen. Het kan voorkomen dat op verzoek van Jeugdfonds sport & cultuur extra informatie nodig is. 

 

Algemene gegevens 
Velden gemarkeerd met * verplicht invullen. 

 
Gegevens kind 

Voornaam* ……………………………………………………………………………………………………. 

Tussenvoegsel………………………………………………………………………………………………... 

Achternaam*…………………………………………………………………………………………………… 

Straat* Huisnummer*…………………………………………………………………………………………. 

Toevoeging huisnr. …………………………………………………………………………………………… 

Postcode*………………………… Woonplaats*……………………………………………………………. 

Geboortedatum*…………………………………………………………… Geslacht*……………………… 

e-mailadres:…………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………… 

Voor en achternaam Ouder/voogd:…………………………………………………………………………. 

. 
Gezinssituatie: (aankruisen welke situatie er op u van toepassing is) 

 Alleenstaand ouder, u verklaart door ondertekening van dit formulier dat uw netto 
gezinsinkomen lager of gelijk is aan € 1.476,- 

 Samenwonend en/of gehuwd, u verklaart door ondertekening van dit formulier dat uw netto 
gezinsinkomen lager of gelijk is aan € 2.109,- 

 

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

 
....................................................................................................................................... 
Naam sportclub of cultuur aanbieder: 

 
................................................................................................................................................................... 
Plaats sportclub of cultuur aanbieder: 

 

................................................................................................................................................................... 
E-mailadres administratie/penningmeester: 
................................................................................................................................................................... 



Contributie/lidmaatschap 
Bedrag : € ..................................................... per jaar(seizoen) 
Exclusief sportkleding/attributen, voor één seizoen. 

 
Startdatum : 
................................................................................................................................................................... 
Einddatum : 
................................................................................................................................................................... 
Een bijdrage wordt rechtstreeks aan de aanbieder betaald, het fonds neemt hierover contact op met 
de penningmeester/administratie. 

 

Sportkleding/attributen 
Benodigde sportkleding/attributen: 

 
................................................................................................................................................................... 
Geef de juiste omschrijving, bijvoorbeeld voetbalschoenen en kleding of muziekinstrument. 

Benodigd bedrag: € ........................... 

Naam winkel: 
................................................................................................................................................................... 
Plaats winkel: 
................................................................................................................................................................... 
E-mailadres of website winkel: 
................................................................................................................................................................... 

Een bijdrage uit de fondsen voor sportkleding/attributen krijgt u in de vorm van een waardebon. Het 
fonds neemt hierover contact op met de door u gekozen winkel. 

 

Ondertekening 
Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden, dan kan uw kind via het Jeugdfonds sport & cultuur 12 
maanden een sport beoefenen of een culturele activiteit doen. 
U dient erop toe te zien dat uw kind deelneemt aan de activiteit waarvoor een bijdrage is 
aangevraagd. Stopt uw kind zijn deelname wilt u dit dan direct te melden bij de intermediair. 

 

Met de ondertekening van dit aanvraagformulier geeft u toestemming voor het verwerken van uw 
gegevens door jeugdfonds sport & cultuur en de gemeente Hoeksche Waard 
Naar waarheid ingevuld, 
Datum*.: 
................................................................................................................................................................... 
Plaats*.: 
................................................................................................................................................................... 
Handtekening ouder/verzorger* 
................................................................................................................................................................... 

 
 

Lever deze ouderkaart ingevuld en ondertekend in bij uw intermediair. De intermediair doet voor u de 
aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

 
 

Intermediairs 
Aanvragen voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunt u alleen via een intermediair 
doen. Een intermediair is een tussenpersoon die beroepsmatig met kinderen werkt. Bijvoorbeeld een 
leraar, jongerenwerker, schoolmaatschappelijk werker etc. Een lijst van Hoeksche Waardse 
intermediairs vindt u via deze link: https://jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland 

 
 

Meer informatie 

Heeft u vragen over de regelingen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur dan kunt u contact opnemen: 
E: zuid-holland@jeugdfondssportencultuur.nl T: 0174-244940 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland
mailto:zuid-holland@jeugdfondssportencultuur.nl

