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Wil uw kind graag op voetballen, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur helpt als u aan de voorwaarden voldoet! zij betalen voor kinderen en jongeren 

van 0 t/m 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel sportattributen. 

Bijdrage Sport: € 225,00 per jaar, waarvan maximaal € 75,00 voor sportattributen. 

Hoe werkt het? 

1) De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair, niet door 

Belfeldia. Dit is bijvoorbeeld de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of 

medewerker sociaal wijkteam.  

2) De intermediair  doet, in overleg met de ouders/speler, een aanvraag; 

3) Om een aanvraag in te dienen heeft de intermediair informatie nodig van de ouder(s). 

Dit zijn de contactgegevens, naam sport instelling en welke sportattributen minimaal 

nodig zijn én een financiële motivatie: 

4) De intermediair/vereniging  hoort normaliter binnen 3 weken of de aanvraag 

goedgekeurd is en laat dit aan de ouders/speler weten; 

5) Jeugdfonds Sport & Cultuur  betaalt de contributie direct aan de vereniging, de 

ouders/speler ontvangen geen geld; 

6) Als er na aftrek van het contributiebedrag nog geld over is voor sportattributen, 

ontvangen de ouder(s) via de intermediair een voucher. De voucher is 4 maanden geldig 

en kan bij winkels waar het Sportfonds mee samenwerkt ingeleverd worden (identificatie 

van het kind is verplicht). 

Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag ingediend worden. 

Link naar de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo. 

Link naar de voorwaarden voor een bijdrage van het Jeugd Sportfonds:  

Belfeldia kan geen aanvraag voor u uitvoeren! 

Als u in Belfeld woont, kunt u voor het indienen van een aanvraag gebruik maken van het 

inloopspreekuur van:  

Informatie en Advies van Incluzio bij TIP in Tegelen (Kerkstraat 2a)  

• Maandagmiddag tussen 14:00 en 17:00 uur kunt u binnen wandelen of een afspraak 

maken via 06-83782089, dit nummer is elke werkdag te bereiken tussen 9:00 en 12:00 

uur. 

• U kunt ook contact opnemen met Sanne Geijbels, budgetcoach van Incluzio. U kunt zich 

aanmelden via sgeijbels@incluzio.nl met naam en telefoonnummer en dan wordt u 

teruggebeld. 

Link naar de website van Incluzio.  

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/venlo/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2018/06/Spelregels-Jeugdfonds-Sport-Cultuur-VENLO.pdf
mailto:sgeijbels@incluzio.nl
https://www.incluzio.nl/home


 

 

If your child really wants to play football but money doesn’t allow it? The Dutch 

Jeugdfonds Sport & Cultuur will help when you fulfill the requirements. They pay for 

children from 0  18 years the membership and eventually for equipment as sports 

clothing. Allowing children to participate! 

Contribution Sports: € 225,00 per year, of which maximal € 75,00 for sports equipment. 

 

How does it work? 

1) The apply for an allowance is done by a mediator; not by Belfeldia. The mediator can 

be a teacher, neighborhood sports coach, culture coach, debt counsellor, youth care 

worker, social worker.  

2) The mediator applies for the funding in correspondence with you; 

3) To apply the mediator needs information, these are contact data, name of the sports 

club, which sports clothing is minimal required, and a financial motivation: 

4) Within 3 weeks after the application, the mediator and the football club will be notified 

whether the funding is approved and informs the parents. 

5) Jeugdfonds Sport & Cultuur pays the contribution directly to the football club, the parents 

/ children do not receive any money. 

6) If, after deduction of the contribution amount, there is still money left for sports 

equipment, the parent(s) will receive a voucher through the mediator. The voucher is 

valid for 4 months and can be returned to shops with which the Sportfonds works 

(identification of the child is mandatory) 

Note: A new application must be made every year 

Link to the website of the Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo. 

Link to the conditions for a contribution from the Jeugd Sportfonds (Dutch):  

Belfeldia cannot make an application for you, 

When you reside in Belfeld and you want to apply for an allowance you can make use of the 

walk-inn of:  

Information and Advice of Incluzio at TIP in Tegelen (Kerkstraat 2a)  

• Monday afternoon between 14:00 and 17:00 o’clock you can walk-in or you can make an 

appointment via 06-83782089, this number is reachable every workday between 9:00 

and 12:00 o’clock. 

• You also may reach out to Sanne Geijbels, budget coach of Incluzio. Please send your 

name and telephone number to sgeijbels@incluzio.nl and she will call you. 

Link to the website of Incluzio. 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/venlo/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2018/06/Spelregels-Jeugdfonds-Sport-Cultuur-VENLO.pdf
mailto:sgeijbels@incluzio.nl
https://www.incluzio.nl/home

