Stichting Leerkansen Zeist

Jeugdsportfonds Zeist

Het Jeugdsportfonds vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten!
Wil jij graag sporten bij een vereniging?
- Ben jij tussen de 6 en 16 jaar?
- Woon jij in de gemeente Zeist?
En wil jij weten of je in aanmerking komt voor het Jeugdsportfonds?
Bespreek het met je ouder(s) of verzorger(s) en bekijk de spelregels op de webpagina's van de
gemeente Zeist op www.jeugdsportfonds.nl.
Het gratis sportpakket van het Jeugdsportfonds bestaat uit de jaarcontributie van de door jouw
gekozen sport en de benodigde kleding en attributen om de sport te kunnen beoefenen.
Aanvragen?
Jouw juf of meester van school kan jou aanmelden via www.allekinderendoenmee.nl.
Voor wie?
Kom jij uit een gezin waar niet genoeg geld aanwezig is om jou te laten sporten op een
sportvereniging? En ben je tussen de 4 en 18 jaar? Dan kan Jeugdsportfonds je misschien wel
helpen. Wij kunnen je contributie betalen en de benodigde sportspullen. Maar dan moet je
natuurlijk wel komen trainen en je houden aan de regels van de club. Je kunt kiezen uit alle
sporten die zijn aangesloten zijn bij een NOC*NSF erkende sportvereniging.
Welke sporten?
Voorbeelden van sporten






Balsporten (voetbal, honkbal, hockey, korfbal, basketbal, rugby, handbal, volleybal)
Verdedigingsport (Judo, karate, div. verdedigingssporten, boksen)
Watersport (zwemmen, waterpolo, zeilen, surfen)
Racketsport (tennis, badminton, squash)
Overige (turnen/gymnastiek, atletiek, schaatsen)

Wat moet je doen als je wilt sporten?







Overleg met je ouders dat je graag wil sporten.
Denk na over welke sport je het liefst doet en bij welke club je dat wil doen. Zoek uit wat het kost
om lid te worden (bel of kijk op de site van de sportclub).
Kijk wat je nodig hebt aan sportkleding en –spullen.
Ga samen met jouw ouders/verzorgers op zoek naar een intermediair, dat is jouw leraar op jouw
school, je huisarts, maatschappelijk werker, medewerker jeugdzorg, schuldhulpverlener of
buurtsportcoach. Al deze mensen kunnen voor jou een aanvraag indienen.
Lees de informatie onder 'aanvragen' goed door.
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