LET OP!
Belangrijke mededeling aan sportverenigingen

De korting op de contributie met HaarlemPas verdwijnt.
Het Jeugdsportfonds blijft!
De sportregeling van de HaarlemPas voor kinderen van 5 t/m 17 jaar van de gemeente Haarlem is
afgeschaft per 1 januari 2013. De sportregeling was er voor alle kinderen met een HaarlemPas. Op
vertoon van de HaarlemPas hoefde het kind slechts 20% van de contributie bij een sportvereniging te
betalen. De overige 80% met een maximum van € 125,- kon de sportvereniging declareren bij de
Administratie WWB van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast was het mogelijk
een eenmalige vergoeding van € 50,- aan te vragen voor de noodzakelijke sportkleding. Deze regeling
is per 1 januari jl. afgeschaft.
Dit houdt in dat het niet meer mogelijk is dat, als ouders de HaarlemPas hebben
getoond op de vereniging, de club € 125,- declareert bij de gemeente Haarlem.

Wil een kind graag sporten, maar is daarvoor thuis geen geld, dan is het
wél mogelijk om een aanvraag te doen bij het Jeugdsportfonds.
Het Jeugdsportfonds Haarlem stelt zich ten doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige
ouders de kans te geven om toch te kunnen sporten, terwijl er thuis geen geld voor is.
Het Jeugdsportfonds doet dat door de contributie of lesgeld van de sport voor zijn rekening te
nemen. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt aan de club of vereniging.

Kan een gezin de contributie niet betalen?
Wijs als vereniging het gezin op de mogelijkheid van het Jeugdsportfonds
Meer informatie: www.jeugdsportfondshaarlem.nl
De sportvereniging kan zelf geen aanvraag doen bij het Jeugdsportfonds voor een kind.
Als er een aanvraag is gedaan en goedgekeurd dan krijgt de contactpersoon van de
sportvereniging een factuurverzoek via de mail van het Jeugdsportfonds
De vereniging mailt de factuur voor de contributie van het desbetreffende kind aan het
Jeugdsportfonds via consulent.haarlem@jeugdsportfonds.nl
Het Jeugdsportfonds betaalt direct de contributie van het kind aan de vereniging.
Per jaar wordt er per kind maximaal € 225,- vergoed
Leeftijdscategorie: 4 tot en met 17 jaar.
Meer informatie?
Kijk op www.jeugdsportfondshaarlem.nl of bel met Babette van de Weg 06-43121900.
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