
Spelregels Moerdijk 
 
Alle kinderen in Moerdijk moeten kunnen sporten, niemand buitenspel! Vaak betalen ouders de 
sportactiviteit van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is, probeert het Jeugdsportfonds 
bij te springen. 
Het Jeugdsportfonds is laagdrempelig en zonder ingewikkelde procedures. Het Jeugdsportfonds wil 
er gewoon voor zorgen dat de kinderen een paar uur per week achter een bal aan kunnen rennen, 
een potje kunnen tennissen, op atletiek gaan of baantjes kunnen trekken in het zwembad. 
 
Maar natuurlijk zijn er wel wat voorwaarden en regels: 
� Het fonds is alleen voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar, woonachtig in Moerdijk en andere bij 
het Jeugdsportfonds Brabant aangesloten gemeenten of een andere gemeente in Noord-Brabant.   
� Er zijn richtlijnen voor kinderen die in aanmerking komen voor vergoeding uit het fonds. Het 
netto gezinsinkomen per maand (peildatum 1 januari van dit jaar) is aan een maximum 
verbonden*. Per gemeente zijn hier afwijkende afspraken over gemaakt.  De inkomensgrens wordt 
per 1 juli van elk jaar bijgewerkt. Er hoeft hier geen rekening te worden gehouden met ontvangen 
huurtoeslag, kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, landurigheidstoeslag of zorgtoeslag.  
ijk � Ouders en verzorgers kunnen zelf niets aanvragen. De aanvraag wordt ingediend door 
een erkende intermediair, iemand die vanuit het werk betrokken is bij de scholing en/of 
begeleiding van het kind (bijvoorbeeld een leraar, jeugdhulpverlener of maatschappelijk werker). 
Intermediairs vragen aan via het aanvraagsysteem op www.jeugdsportfonds.nl/brabant. Zij zijn 
nooit verplicht om te helpen, zij kunnen ook doorverwijzen naar eventuele partners in Moerdijk. 
� Er is een maximale vergoeding van € 225,- voor één kind, Maximaal 1 keer per jaar kan een 
aanvraag worden ingediend voor sportkleding, sportattributen of het lidmaatschap van een 
sportvereniging. Dit moet een bij NOC*NSF erkende sportvereniging zijn of anders in 
georganiseerd groepsverband (ter beoordeling en goedkeuring voor te leggen aan het 
Jeugdsportfonds).  
� De bijdrage wordt na goedkeuring overgemaakt aan de sportvereniging, sportwinkel of aan de 
intermediair, niet aan een ouder/verzorger. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een voucher 
van Perry Sport of Aktiesport. Aanvragen worden nooit automatisch verlengd. 
� In aanmerking komen voor vergoeding vanuit het Jeugdsportfonds is geen recht. Daarnaast zijn 
de financiële middelen die het Jeugdsportfonds beschikbaar heeft, beperkt. Er kan een moment 
komen dat aanvragen hierdoor niet meer gehonoreerd kunnen worden. 
 
*Uitzondering: Het kan zijn dat ouders wel een inkomen hebben maar toch het sporten om een 
bepaalde reden niet kunnen betalen. Indien de aanvrager in de financiële motivatie kan aangeven 
waarom de ouders ondanks het inkomen toch geen geld hebben om het sporten te betalen, kan bij 
uitzondering toch een beroep op het Jeugdsportfonds worden gedaan. Voorbeeld van inkomen en 
toch aanvraag gehonoreerd: Ouders zitten in de schuldsanering, ouders hebben schulden, 
éénouder gezin met laag inkomen. 
 
Intermediairs zoeken of aanmelden in Moerdijk 
Bent u professioneel betrokken bij de scholing en/of begeleiding van een kind en wilt u zich 
aanmelden als intermediair, kijk dan voor meer informatie op www.jeugdsportfonds.nl . Als u als 
intermediair alle gegevens van het kind voor handen hebt, kunt u rechtstreeks naar het 
aanvraagsysteem gaan, klik dan op ‘aanvragen’. Wilt u zich laten registreren als intermediair, ga 
dan naar aanvragen. 
Bent u ouder/verzorger en bent u op zoek naar een intermediair, vraag dan aan iemand die via het 
werk betrokken is bij de scholing of begeleiding van uw kind, of diegene u wil helpen. Dit zijn zij 
niet verplicht. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar de partners binnen gemeente Moerdijk. 
 


