Almere, 8 juni 2015

Lid worden van een sportclub via Het Jeugdsportfonds Almere .
Alle kinderen moeten kunnen sporten. Soms is dat moeilijk omdat er thuis geen geld genoeg is om
het lidmaatschap te betalen. Van een bijstandsuitkering , bij schuldsanering en het vervallen van
werk en inkomsten kunnen niet meer alle “gewone” rekeningen betaald worden. Dan wordt er
bezuinigd en wij willen voorkomen dat dit gebeurt op het sporten van kinderen. Wij van het
Jeugdsportfonds Almere kunnen daarbij helpen.
Het Jeugdsportfonds betaalt in die gevallen de contributie van de sportclub tot een maximum van
€225.- . Dat geldt voor almeerse kinderen van 4 tot 18 jaar die aangemeld zijn bij een almeerse
sportclub en geaccepteerd zijn door het Fonds .
Hoe de aanmelding en de acceptatie gebeurt staat uitvoerig op onze website
http://almere.jeugdsportfonds.nl/. U vindt daar ook de namen van de clubs die u kunt kiezen. We
verzoeken u die informatie goed te lezen om teleurstellingen te voorkomen. In het kort gaat het om
de volgende stappen:

1. U zoekt een club waar u uw kind wilt laten sporten;
2. U geeft uw dochter of zoon op voor het Jeugdsportfonds bij een intermediair van het fonds . Alle
scholen in Almere hebben een intermediair. U treft ze ook bij alle zorg-, en welzijnsinstellingen. Die
intermediair checkt uw inkomen ( kunt U de contributie niet betalen?) en geeft de gegevens van uw
kind door aan het Jeugdsportfonds.;
3. U krijgt van het Jeugdsportfonds te horen of uw aanvraag wel of niet is goedgekeurd;
4. U geeft het kind – na goedkeuring van het fonds - op bij de sportclub;
5. Uw zoon of dochter kan gaan sporten;
6. U dient ieder jaar opnieuw een aanvraag in om uw kind te laten sporten .

Het Jeugdsportfonds Almere is een organisatie van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het
kunnen sporten van kinderen . De organisatie daarvan en het betalen van contributie wordt mogelijk
gemaakt door een bijdrage van de gemeente Almere, een sponsorbijdrage van de RABO-bank Almere
en door opbrengsten van acties van scholen , sportclubs en serviceclubs als Kiwanis, Rotary en De
Ronde Tafel.
Voor verdere informatie kunt U terecht op onze website en via het
almere@jeugdsportfonds.nl.
Dingeman lievense ,
Voorzitter Jeugdsportfonds Almere
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