
Doorverwijskaart 

Geen geld om mee te doen?  

Wij helpen! 
Als er thuis te weinig geld is, helpt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht. We betalen 

contributie / lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur 

van een instrument. Ook voor zwemles kan een vergoeding worden aangevraagd. 

 
Zo kan uw kind meedoen!  
Ouders kunnen zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een tussenpersoon (intermediair) voor 
nodig. Dit is bijvoorbeeld de buurtsportcoach of een medewerker van het sociaal wijkteam. 
Als de aanvraag is ingediend kan uw kind vaak al binnen 3 weken sporten of op les. De 
contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar uw kind op les 
gaat. 
 
Wat kunt u doen? 
Vul de gegevens op het aanvraagformulier in en lever deze samen met deze 
doorverwijskaart in bij de leerkracht of administratie van uw school. Een tussenpersoon, 
bijvoorbeeld de buurtsportcoach of medewerker van het sociaal wijkteam, neemt dan contact 
met u op.  
 

 
Ja, mijn gegevens mogen worden doorgegeven aan een tussenpersoon. Deze 

persoon neemt contact met u op. 

 

 

Lever deze doorverwijskaart + het aanvraagformulier in bij de leerkracht of de 

administratie van uw school! 

 

VERPLICHT IN TE VULLEN DOOR LEERKRACHT/SCHOOL:  

Motivatie en evt. extra informatie 

 

 



Uw kind wil graag voetballen, turnen, judoën, op dansles, muziekles of een andere sportieve of creatieve 
activiteit doen. Is het betalen van de contributie / lesgeld een probleem? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
helpt. Let op! Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door een intermediair (juf/meester, hulpverlener, 
sportbuurtcoach, cultuurcoach, sociaal wijkteam). Vul dit aanvraagformulier alvast in en neem het mee  
naar de intermediair. Meer weten? Kijk op jeugdfondssportencultuur.nl. 

Voornaam: Tussenvoegsel: 

Achternaam:     

Straat: Huisnummer: 

Postcode: Woonplaats: 

Geboortedatum: 

E-mailadres ouders:

Telefoonnummer ouders: 

Jongen   Meisje 

Waarom kunt u de lessen niet betalen?

Plaats: Wat gaat uw kind doen? 

Wat heeft uw kind nodig? Benodigd bedrag:

Heeft u een bijstand of andere uitkering, WAO, schuldhulpverlening of overige? 

Naam sportclub / culturele instelling waar uw kind op les wil: 

Wat gaat uw kind doen?

Begin datum: Eind datum: Bedrag: 

Maakt u gebruik van een stadspas?  Ja  Nee 
 

Naam winkel: Plaats: 

Indien ja, welke pas? 
 

Wat is uw pasnummer? 
 

Bekijk hoe wij met uw gegevens omgaan op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/privacystatement/. 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/privacystatement/
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