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‘Geen ingewikkelde procedures,
gewoon een paar uur per week
kunnen voetballen’

Niemand buitenspel!
Het Jeugdsportfonds Heusden zamelt geld in om Heusdense
jongeren de kans te bieden een sport te beoefenen. Geen
ingewikkelde procedures, gewoon ervoor zorgen dat zij
een paar uur per week kunnen voetballen, een potje kunnen judoën, op volleybal gaan, of baantjes kunnen trekken
in het zwembad. Meestal kunnen ouders dat zelf betalen,
maar als dat niet het geval is probeert het Jeugdsportfonds
Heusden financieel bij te springen.

Het Jeugdsportfonds Heusden is toegankelijk
en direct. Contributie voor een sportvereniging plus kosten van sportkleding, zoals
sportschoenen, judopak, zwempak, keepershandschoenen, hockeystick, of andere
attributen worden vergoed tot een maximum
van € 225,- per jaar.

AANVRAGEN?
De combinatiefunctionarissen van Stichting de Schroef hebben veel
ervaring met het aanvragen van het Jeugdsportfonds.
U kunt direct met hen contact opnemen:
Drunen en Elshout:
Babette van den Hout – 06 531 073 36
Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg:
José van Laarhoven – 06 300 365 03
Oudheusden, Heusden en andere plaatsen:
Maaike Walters – 06 105 322 88
Geheel vertrouwelijk beoordelen zij of uw kind in aanmerking komt voor
een bijdrage uit het fonds.

EEN KIND KOMT IN AANMERKING VOOR EEN
BIJDRAGE UIT HET JEUGDSPORTFONDS:
1. Als hij/zij tussen de 4 en 17 jaar oud is;
2. Als hij/zij in de gemeente Heusden woont;
3. Als hij/zij een HeusdenPas heeft of het gezinsinkomen
(netto bedragen per 1 juli 2012) per maand maximaal is:
Gehuwde of ongehuwd samenwonende ouders: € 1400,Alleenstaande ouder: € 1260,Kinderen in gezinnen die door schulden in een vergelijkbare
inkomenssituatie zitten, komen ook in aanmerking voor een
bijdrage uit het Jeugdsportfonds Heusden.
Er hoeft geen rekening te worden gehouden met ontvangen
huurtoeslag, kinderbijslag, kinderopvangtoeslag of zorgtoeslag
door de desbetreffende ouders(s)/verzorger(s).
De financiële middelen die het Jeugdsportfonds Brabant beschikbaar heeft zijn beperkt. Er kan een moment komen dat aanvragen om financiële redenen niet meer gehonoreerd worden.

Ook andere personen mogen een aanvraag bij het
Jeugdsportfonds Heusden indienen, dat kunnen
bijvoorbeeld zijn: een leraar, jeugdhulpverlener,
jongerenwerker of maatschappelijk werker. In
principe mag iedereen die vanuit zijn of haar
werk betrokken is bij de scholing en/of begeleiding van uw kind een aanvraag indienen.

