Voetballen, pianospelen, dansen of zwemmen,

elk kind moet
kunnen meedoen!

Zwemfonds Kampen

Meedoen met een sport, cursus
of activiteit is goed voor het zelfvertrouwen en eigenwaarde van een
kind. Het geeft veel plezier en zorgt
voor contact en vriendschap met
andere kinderen.

Soms is er thuis geen geld om het
lidmaatschap te betalen en kunnen kinderen
niet meedoen. Deze gezinnen kunnen
een beroep doen op het Jeugdsportfonds,
het Jeugdcultuurfonds of het Zwemfonds
Kampen, afhankelijk van de interesses van
het kind. Dankzij deze fondsen kunnen alle
kinderen in Kampen meedoen!

Voor wie?

De fondsen zijn er voor gezinnen die niet
meer dan 110 procent van het minimuminkomen aan inkomsten hebben.
Het Jeugdsportfonds en het Zwemfonds
Kampen kunnen aangevraagd worden
voor kinderen vanaf zes jaar. Het Jeugdcultuurfonds kan worden aangevraagd voor
kinderen vanaf vier jaar.

Zwemfonds Kampen
Het Jeugdcultuurfonds is er voor kunsten cultuuractiviteiten; bijvoorbeeld dansen,
schilderen, scouting en het bespelen van
een instrument. Het fonds betaalt het
lesgeld, de benodigde attributen of de huur
van een muziekinstrument.

Het Jeugdsportfonds is er voor alle
sportclubs: bijvoorbeeld basketbal,
badminton of turnen. Het fonds betaalt de
contributie en de benodigde attributen.

Het Zwemfonds Kampen betaalt het
zwempakket waarmee uw kind gegarandeerd het A en B diploma haalt.
De diploma’s kunnen gehaald worden bij
Zwembad De Steur in Kampen of zwemschool Uniek in IJsselmuiden. Voor het
pakket geldt een eigen bijdrage van 300
euro, dat in maandelijkse termijnen kan
worden betaald.

Aanmelden?
Stap 1 Zoek een intermediair

De fondsen kunnen alleen door een intermediair worden aangevraagd via
www.allekinderendoenmee.nl. Iemand is een intermediair als hij of zij op
professionele wijze bij de opvoeding of ontwikkeling van uw kind betrokken
is en daarmee de thuissituatie van uw kind goed kent (bijvoorbeeld een
leerkracht, een hulpverlener van het Centrum voor Jeugd & Gezin, een
sportbuurtwerker of de huisarts).

Stap

2

Aanvraag goedgekeurd?

Stap

3

Meedoen!

Als de aanvraag is goedgekeurd, kunt u uw kind aanmelden bij de vereniging/
cultuurinstelling naar keuze. De fondsen betalen de contributie rechtstreeks aan
de aanbieder. U ontvangt dus zelf geen geld.

Uw kind mag meedoen! De intermediair houdt contact met u om te kijken of uw
kind daadwerkelijk meedoet.

Meer informatie of vragen?

Kijk op www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens voor meer informatie.
Voor vragen over het Jeugdsportfonds of het Zwemfonds Kampen kunt u mailen
naar overijssel@jeugdsportfonds.nl, voor vragen over het Jeugdcultuurfonds kunt
u mailen naar overijssel@jeugdcultuurfonds.nl.

