
 
 
Jeugdsportfonds Doesburg 
 

Ieder kind moet kunnen sporten! 

Dat is het motto van het Jeugdsportfonds. Ook de gemeente Doesburg vindt het belangrijk dat 

alle kinderen uit de gemeente kunnen sporten en heeft zich daarom sinds 1 oktober 2013 

aangesloten bij het Jeugdsportfonds Gelderland. 

Wat doet het Jeugdsportfonds? 

Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun 

ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Wij betalen de contributie 

rechtstreeks aan de sportvereniging en vergoeden eventueel benodigde materialen en/of 

kleding tot een maximum van € 225 per jaar per kind. Het contributiebedrag wordt 
rechtstreeks op rekening van de sportvereniging overgemaakt. 

Wie komen in aanmerking? 

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben. 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.  

Niet iedereen heeft recht op een vergoeding van het Jeugdsportfonds!  

Wij zijn een particuliere organisatie en geen overheidsinstantie. Een uitkering van het 

Jeugdsportfonds is daarom geen recht. Voor ondersteuning moet voldaan worden aan de 

criteria van het Jeugdsportfonds Doesburg. Daarnaast is goedkeuring alleen mogelijk indien er 
voldoende middelen zijn om de aanvraag te kunnen bekostigen. 

Hoe werkt het Jeugdsportfonds voor uw vereniging? 

Ouders en hun kinderen, óf de sportvereniging kunnen geen aanvraag indienen. Dit kan alleen 

door een intermediair.  

Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk 

hierbij aan bijvoorbeeld een leerkracht op school, een maatschappelijk werker of huisarts. Via 

Ward Terpstra, lokaal aanspreekpunt in de gemeente Doesburg kun je in contact komen met 

de intermediairs in de gemeente. Ward is te bereiken via info@sportenindoesburg.nl of via 

telefoonnummer 06-51200695. 

 

Na het indienen van de aanvraag door een intermediair, wordt ernaar gestreefd om binnen 

drie weken alles afgerond te hebben.   

We informeren de sportvereniging per mail over de gedane aanvraag en vragen een 

bevestiging van het contributiebedrag en rekeningnummer. Zonder deze bevestiging van de 

penningmeester, kan het Jeugdsportfonds geen geld overmaken op de verenigingsrekening! 

 

Wanneer door de vereniging het contributiebedrag is gecontroleerd en evt. wijzigingen zijn 

doorgegeven, kan het Jeugdsportfonds overgaan tot rechtstreekse betaling aan de 

sportvereniging.  

 

Wellicht ten overvloede; Het Jeugdsportfonds betaalt van desbetreffend lid géén eventuele 

boetes of andere kosten zoals voetbalkampen e.d.  

 

 

mailto:info@sportenindoesburg.nl


Aanleveren contactgegevens 

Omdat we ernaar streven een aanvraag zo snel mogelijk af te handelen, willen we u vragen 

om de contactgegevens van de penningmeester/administrateur van uw vereniging door te 

geven. Op deze manier kan per mail rechtstreeks contact worden opgenomen met de juiste 

persoon binnen uw vereniging zodat geen tijd verloren gaat. 

 

Vriendelijk verzoeken wij dan ook om deze gegevens (naam penningmeester/administrateur, 

mailadres én telefoonnummer) te mailen aan backoffice@jeugdsportfondsgelderland.nl  

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

 

Voor meer informatie over het Jeugdsportfonds, verwijzen wij u naar www.jeugdsportfonds.nl 

 

Namens het bestuur van Jeugdsportfonds Gelderland  

vriendelijke groet, 

 
Jos Penninx 

Voorzitter Jeugdsportfonds Gelderland 

 

 

 
Alle kinderen moeten kunnen sporten! 
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