Spelregels Arnhem
Voor wie is het Jeugdsportfonds Arnhem?
Voor alle kinderen woonachtig in Arnhem tussen de 4 en 18 jaar, die in het bezit zijn van een Gelre
Pas. Daarnaast zijn wij er ook voor kinderen die door andere omstandigheden op groeien in een
huishouden waarvan de inkomen maximaal 130% van de bijstandsnorm is.
Waarvoor kan een beroep gedaan worden op het Jeugdsportfonds?
Het Jeugdsportfonds financiert
1. De contributie van de sportvereniging
2. Kleding en sportattributen
In totaal ontvangt men per jaar € 225,. Dat is voor de contributie en kleding/sportattributen
samen.
Welke sportverenigingen, welke sporten
Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie aan een sportvereniging die aangesloten is bij een door
NOC*NSF erkende sportbond en/of lid is van de Arnhemse Sport Federatie
Wie kan een aanvraag indienen?
Intermediairs kunnen een beroep doen op het Jeugdsportfonds. Intermediairs zijn professionals die
betrokken zijn bij de scholing, begeleiding en opvoeding van het kind (sportverenigingen, leraren,
jeugdhulpverleners, artsen, buurtwerkers, jeugdverpleegkundigen, etc.).
Ouders kunnen geen aanvraag indienen.
Intermediairs volgen het kind bij de sportclub. Een aantal malen per jaar ontvangen de
intermediairs hiervoor een mail van het Jeugdsportfonds.
Hoe gaat de financiering
De contributie wordt direct overgemaakt aan de sportvereniging.
Voor de kleding en attributen ontvangen de intermediairs of ouders een kleding bon. Deze kan
verzilvert worden bij:

•
•
•
•
•

Sporthuis OLB in de Steenstraat
Veldman Sport, Velp Snelders Sport, Elst
Huisman Sport, Huissen
Intersport, Jansplein
Perry Sport, Ketelstraat

Voor adressen; zie hieronder
Hoe gaat de aanvraag?
Een intermediair kan via de website, het item aanvraag op de balk, een aanvraag indienen.
De gegevens van de intermediair worden vastgelegd. De intermediair krijgt antwoord via de mail
dat de aanvraag aangekomen is. In een volgende mail worden de gegevens gevraagd over de
sportclub, de contributie en de benodigde kleding. De intermediair krijgt de horen of de aanvraag
wordt gehonoreerd of afgewezen.
In principe is binnen drie weken de aanvraag afgehandeld.

Vragen
Voor vragen over de aanvragen kunt u per mail contact opnemen met de coördinator:
charissa.van.der.meulen@sportbedrijfarnhem.nl
Voor algemene vragen kunt u terecht bij onze klantenservie. Zij zijn telefonisch bereikbaar van
maandag t/m vrijdag: 09.00 - 17.00 uur op nummer: 026 – 3775757. Of stuur een e-mail naar
info@sportbedrijfarnhem.nl

Deelnemende sportwinkels waar voucher ingeleverd kan worden:
Snelders Sport - Elst Dorpsstraat 24 6661EK Elst gld 0481-374255 www.snelderssport.nl
Huisman Sport - Huissen Vierakkerstraat 20/27 6851BE Huissen 026-3250743 www.huismansport.nl
Veldman Sport - Velp Rozendaalselaan 7 6881KX Velp gld 026-3619010 (Fax) 026-3882328
www.veldmansport.nl
Intersport - Arnhem Jansplein 20
6811GD Arnhem 026-4422126 www.intersport.nl
Perry Sport - Arnhem Ketelstraat 23
6811CX telefoon: 026 4422774 www.perrysport.nl
OLB - Arnhem Steenstraat 112 6828CP Arnhem 026-4423321 www.olbarnhem.nl

