Subsidieregelingen voor sporten:
1. Sport – en Cultuurfonds van de gemeente Hengelo
2. Jeugdsportfonds gemeente Hengelo en Borne
Ad. 1 Sport- en cultuurfonds gemeente Hengelo
Als vereniging willen we aandacht schenken aan het Sport- en Cultuurfonds van de gemeente
Hengelo. Vanuit dit fonds kan onder bepaalde voorwaarden een bijdrage beschikbaar worden gesteld
om de financiële drempel voor het sporten te verlagen. Deze bijdrage is maximaal € 110,= per
persoon en kan worden besteed aan het lidmaatschap. Gemakshalve wordt hieronder de link van het
Sport- en Cultuurfonds van de gemeente Hengelo vermeld. Via deze link komt u op de website van
de gemeente Hengelo. Hier worden alle bepalende voorwaarden beschreven en is ook het
aanvraagformulier te downloaden.
Link website Sport- en cultuurfonds gemeente Hengelo:
http://www.hengelo.nl/smartsite.dws?id=10594

Ad. 2 Jeugdsportfonds gemeente Hengelo en Borne
Het Jeugdsportfonds Hengelo heeft als missie om zoveel mogelijk (kansarme) kinderen die graag
willen sporten ook die sportkans te bieden! Geld mag daarbij geen belemmerende factor zijn want
alle kinderen moeten kunnen sporten! Het Jeugdsportfonds Hengelo stelt zich ten doel om snel,
effectief en op laagdrempelige, niet bureaucratische wijze kinderen die sportkans te bieden.
Wie komen in aanmerking?
Een kind komt in aanmerking voor een bijdrage als het voldoet aan de criteria van het Jeugdsportfonds dat actief is in de (woon)omgeving van het kind. Het bedrag dat wij vergoeden is € 250,- per
kind per jaar (dit bedrag is inclusief € 25,- administratiekosten).
Niet iedereen heeft recht op een vergoeding van het Jeugdsportfonds! Wij zijn een particuliere
organisatie en geen overheidsinstantie. Een uitkering van het Jeugdsportfonds is daarom geen recht.
Voor ondersteuning moet voldaan worden aan de criteria van het Jeugdsportfonds bij u in de
omgeving. Daarnaast is goedkeuring alleen mogelijk indien er voldoende middelen zijn om de
aanvraag te kunnen bekostigen.
Hoe kunt u een aanvraag indienen?
Ouders en kinderen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door een
intermediair. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van uw
kind. Denk hierbij aan de leerkracht, jeugdhulpverlener en/of huisarts. Neem contact op met een
Jeugdsportfonds in uw omgeving zij kunnen u in contact brengen met een intermediair.
Link website Jeugdsportfonds gemeente Hengelo en Borne:
http://www.jeugdsportfonds.nl/index.jsp?id=146

