
 

 

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch 
groeien meer dan 380.000 kinderen op in een gezin dat 
moet rondkomen van een bestaansminimum (dat is 1 op 
9 kinderen). Om ook deze kinderen dezelfde kansen te bieden 

als leeftijdsgenoten, is er het Jeugdsportfonds en 
Stichting Waander Compagne. Zij vinden dat alle 
kinderen moeten kunnen sporten.  

Deze beide instanties ondersteunen kinderen uit 
gezinnen waar onvoldoende geld beschikbaar is om lid 
te worden van een sportvereniging. Te denken valt aan 
bekostiging van een lidmaatschap van een 
sportvereniging en soms ook sportkleding. 

Voor wie is het bedoeld? 
Het Jeugdsportfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd 
van 4 tot 18 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van 
een sportvereniging. Stichting Waander Compagne biedt hulp aan 
jongeren  tot en met ca. 16 jaar. 

 
Aanmelden: 

Jeugdsportfonds 
Het aanmelden van jouw kind(eren) kun je niet zelf doen, dit moet een 
intermediair (een tussenpersoon) doen. Een intermediair kan zijn: een 
jeugdhulpverlener, een maatschappelijk werker, de intern begeleider op de 
basisschool, een meester of juf, een jongerenwerker in de wijk, de huisarts of 
zelfs een fysiotherapeut. 



Stichting Waander Compagne 
Bij Waander Compagne kan de ouder/verzorger zelf een aanvraag indienen.  

Tip 1 
Ga op zoek naar iemand die voor jouw kind(eren) een aanvraag kan indienen. 
Kom je er niet uit? Ga dan naar www.jeugdsportfonds.nl/325/contact    

Tip 2 
Start uw kind 1 september dien de aanvraag dan in voor 1 augustus. Een 
aanvraagbehandeling duurt ca. 3-4 weken. 

Tip 3 
Het kampgeld vergoed het Jeugdcultuurfonds niet. Hier hebben wij binnen 
Scouting Oosterhof-Niej Begin de Taak voor een Knaak regeling voor. Uw kind 
kan zo zelf meehelpen het kampgeld te verdienen voor zijn kamp door klusjes 
in de buurt te doen, (glas naar de glasbak brengen, de container aan de weg te 
zetten, een brief naar de brievenbus brengen, oudere kinderen kunnen geld 
verdienen met het wassen van een auto, etc.) In de maand februari volgt hier 
een brief over en zien wij graag dat u uw kind stimuleert hier mee aan de slag 
te gaan. Lukt het niet om het geld bij elkaar te sparen in deze periode, stimuleer 
uw kind dan met een eigen lijstje in de maanden daarop om klusjes te doen tot 
de datum van het kamp. Lukt het dan nog niet om het kampgeld bij elkaar te 
sparen neemt u dan contact op met de teamleider van uw kind. Wij kijken dan 
of wij u kunnen helpen. 

Meer informatie vindt u op: 

 www.jeugdsportfonds.nl 

www.stichtingwaandercompanje.nl 

Heeft u vragen neem dan contact op met de penningmeester 
ledenadministratie Scouting Oosterhof-Niej Begin Henriette Veluwenkamp 
0548-521075. 

  

  

 
 


