PROJECT
DOELGROEP

JEUGDSPORT- EN CULTUURFONDS HOOGEVEEN
KINDEREN EN JONGEREN UIT GEZINNEN MET EEN LAAG INKOMEN

Doelstelling
Deelname aan sportieve en culturele activiteiten mogelijk maken voor alle kinderen en jongeren uit de
gemeente Hoogeveen. Naast het beschikbaar stellen van financiële middelen wordt extra ingezet op het
bekend maken van de mogelijkheden, de werkwijze en het gebruik van het fonds.
Jeugdsport- en cultuurfonds
Het Jeugdsport- en cultuurfonds geeft op een hele praktische manier alle kinderen de mogelijkheid om
mee te doen aan activiteiten. Vanaf 2014 zet de gemeente Hoogeveen extra financiële middelen in
zodat nog meer kinderen gebruik kunnen maken van het fonds. Professionals uit o.a. de sport, zorg en
welzijn kunnen optreden als intermediair en namens een gezin een aanvraag doen bij het fonds. Het
fonds zorgt vervolgens voor de financiële afhandeling. Dit doen zij door betaling van contributie en
bonnen voor materiaal tot een maximaal bedrag van €225,- (sport) of €425,- (cultuur) per jaar.
Intermediairs
Het team van sport-combinatiefunctionarissen van de gemeente treedt al vaak op als intermediair,
onder andere vanuit het project ‘Sport JIJ ook?’, en heeft zodoende veel ervaring met aanvragen bij het
fonds. Aanbieders, scholen en andere organisaties binnen het sociale domein kunnen daarom na
signalering gezinnen verwijzen naar de combinatiefunctionarissen via het e-mailadres
sport@hoogeveen.nl zodat zij vervolgens kunnen optreden als intermediair om de aanvraag te doen.
Stappenplan
1. Partners in het sociale domein geven na signalering en toestemming van de ouders de naam
adres en telefoonnummer van het bewuste kind door aan de CF (sport@hoogeveen.nl)
2. Ouders kunnen ook direct contact opnemen met de CF
3. De CF neemt contact op met de ouders (en het kind) om de wensen door te spreken
4. De CF verifieert of het kind daadwerkelijk in aanmerking komt voor het fonds
5. Zodra bekend is welke activiteit het kind wil doen maakt de CF afspraken met de sport- of
cultuuraanbieder over de duur, totale kosten en verdere communicatie
6. Ouders schrijven het kind volgens afspraak in bij de bewuste aanbieder
7. De CF doet namens het gezin de aanvraag voor een afgesproken periode (meestal één jaar)
8. De aanbieder krijgt van het fonds een factuurverzoek om de contributie te voldoen
9. Indien aangevraagd, dan ontvangt de CF bonnen voor materialen en handelt dit verder af
10. De CF controleert de voortgang van het kind en houdt bij of een nieuwe aanvraag nodig is
11. Het kind kan zonder problemen meedoen aan activiteiten met leeftijdsgenoten
Actieplan Sport en Bewegen
De extra inzet op het Jeugdsport- en cultuurfonds is in Hoogeveen onderdeel van het ‘actieplan Sport en
Bewegen’. Door middel van dit actieplan zet de gemeente Hoogeveen sinds 2010 extra in op het
versterken van de sportinfrastructuur, stimulering van sportdeelname en sportieve ondersteuning van
specifieke doelgroepen. Het actieplan is een bundeling van acties en deelprojecten, voor een groot deel
uitgevoerd door een team van combinatiefunctionarissen (CF) onder de noemer Sportief Hoogeveen.
Algemeen e-mailadres: sport@hoogeveen.nl
Algemeen telefoonnummer: 14-0528
Website: www.sportiefhoogeveen.nl
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