Voor iedereen betaalbaar
Leergeld / Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds
Steeds meer kinderen kunnen door financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die
voor leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Door samen te werken met een aantal
organisaties, zoals Leergeld, wil Tytsjerksteradiel gezinnen met lage inkomens in de
gemeente op dit vlak ondersteunen.
Daarom stelt Tytsjerksteradiel budget beschikbaar om kinderen uit de gemeente de
mogelijkheid te geven mee te doen aan activiteiten zoals zwemlessen, schoolreisjes en
sporten.
Sociale uitsluiting
Kinderen die niet aan dezelfde activiteiten als hun leeftijdsgenootjes mee kunnen doen,
staan vaak letterlijk aan de zijlijn. De gemeente Tytsjerksteradiel wil deze sociale uitsluiting
van kinderen voorkomen. Ieder kind moet kunnen deelnemen aan activiteiten op en rond
school. De samenwerking met Leergeld / Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds moet
daarvoor zorgen.
Met een extra bijdrage en het bekender maken van de mogelijkheden kan het uitstekende
werk van Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, en het Jeugdcultuurfonds worden
voortgezet. Scholen, kerken en verenigingen kunnen kinderen en hun ouders wijzen op de
kans om via deze organisaties toch mee te kunnen doen.
Stichting Leergeld
Stichting Leergeld adviseert en ondersteunt gezinnen met lage inkomens. Dit kan een
bijdrage zijn in de kosten voor zwemlessen, schoolreisjes, contributie voor de sportclub,
sportkleding of muziekles. De stichting maakt hierbij het geld niet over naar de mensen zelf,
maar maakt rechtstreeks afspraken met bijvoorbeeld een zwembad of sportvereniging.
Via www.kindpakket.nl kunnen ouders zelf een aanvraag doen.
De meeste gezinnen lukt het om daar aan te vragen, maar wanneer ondersteuning gewenst
is kan dit door contact op te nemen met Tytsjerksteradiel Beweegt 0511-460741/ 46742.
Stichting Leergeld bezoekt dan de gezinnen en bekijkt de financiële gezinssituatie en wat de
wensen zijn. Als men muziek wil vragen we dat aan bij het Jeugd Cultuur Fonds
Wil men sport vragen we dat aan bij het Jeugd Sport Fonds.

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Friesland
Stichting Leergeld werkt samen met het Jeugdcultuur- en het Jeugdsportfonds om de
mogelijkheden voor kinderen in Tytsjerksteradiel te vergroten. Het jeugdsportfonds en
jeugdcultuurfonds helpen door de contributie en/of sportattributen en muziekinstrumenten
te betalen voor kinderen. Het geld gaat rechtstreeks naar de sportvereniging en de
sportwinkel, niet naar ouders of het kind.

Aanvragen voor het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds kunnen uitsluitend via
intermediairs. Deze intermediairs zijn professioneel bij de begeleiding van een kind
betrokken, zoals docenten, sportbuurtcoaches en jeugdzorg medewerkers. Zij kennen de
thuissituatie en sportwensen van kinderen. Stichting Leergeld fungeert als een soort
voorportaal, dus aanvragen kan ook hier via www.kindpakket.nl
Tytsjerksteradiel Beweegt is intermediair en kan ook een aanvraag doen voor het
jeugdsportfonds, 0511-460741/ 46742.
Leergeld, Jeugdsportfonds, en Jeugdcultuurfonds krijgen landelijk geld van bedrijven, maar
ook van de rijksoverheid en particuliere fondsen. Er wordt vrijwel uitsluitend met
vrijwilligers gewerkt en de organisaties staan los van de gemeente.

