FACTSHEET SPORTVERGOEDING JEUGD
Vergoeding van sportkosten via Jeugdfonds Sport óf via de Stadspas
Jeugdfonds Sport en Stadspas werken samen aan sportkansen
Het Jeugdfonds Sport en de gemeente Amsterdam werken samen om nog meer kinderen een kans te
bieden om te sporten.

SPORTVERGOEDING JEUGD; TWEE TOEGANGSWEGEN VOOR ÉÉN SPORTVERGOEDING
KIND WIL GRAAG
SPORTEN

SITUATIE GEZIN EN
SPORTAANBIEDER
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Behoefte aan ondersteuning
om weg naar sport te vinden ÓF
Kind heeft geen Stadspas ÓF
Aanbieder niet aangesloten op
Stadspas systeem

OF
ü
ü
ü

De sportvergoeding wordt
geregeld direct via de digitale
Stadspas óf via een intermediair
van het Jeugdfonds Sport.

Zelfredzaam, gezin weet weg
naar sport te vinden ÉN
Kind heeft Stadspas ÉN
Aanbieder wel aangesloten op
Stadspas systeem

TOEGANGSWEG VOOR
AANVRAAG VERGOEDING

REGELS MBT LEEFTIJD, LOOPTIJD, VERGOEDING

§ 2 t/m 17 jaar
§ 1 september tot en met 31 augustus
§ Maximaal 300 euro per kind per jaar, waarvan maximaal
80 euro aan attributen
§ Ná 1 maart (tot 1 sep) maximaal 150 euro waarvan
maximaal 40 euro attributen
§ Via Jeugdfonds Sport middels waardebon icm aanvraag
voor contributie
§ Via Stadspas bij sportaanbieder of Scholierenvergoeding.
§ Combinatie contributie via Stadspas en attributen via
Jeugdfonds Sport is niet mogelijk

Wat is Sportvergoeding Jeugd (SV Jeugd)?
Via Sportvergoeding Jeugd kunnen kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben de
jaarcontributie bij een sportaanbieder vergoed krijgen. Heeft het kind een Stadspas of is er thuis niet
zoveel geld om sporten te betalen? De gemeente Amsterdam en het Jeugdfonds Sport betalen in
sommige gevallen (een gedeelte van) de contributie. Kinderen kunnen zich ofwel rechtstreeks
aanmelden bij sportaanbieders of via een intermediair. Hiermee wordt geprobeerd op verschillende
manieren aan te sluiten bij de doelgroep om zoveel mogelijk kinderen en jongeren aan sport deel te
kunnen laten nemen.
Voor wie is Sportvergoeding Jeugd?
Voor kinderen woonachtig in Amsterdam van 2 tot en met 17 jaar met een Stadspas én voor kinderen
die (nog) geen Stadspas hebben, maar wel uit een gezin komen met een besteedbaar jaarinkomen
dat gelijk of lager is dan 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum.
Hoe kan een kind de vergoeding aanvragen uit Sportvergoeding Jeugd Sport?
Er zijn twee manieren waarop kinderen aanspraak kunnen doen op Sportvergoeding Jeugd. Er kan
slechts op één manier per sportjaar een aanvraag worden gedaan voor een sportvergoeding.
1. Via een intermediair van het Jeugdfonds Sport
Een kind heeft (nog) geen Stadspas, maar komt wel uit een gezin met een besteedbaar
jaarinkomen gelijk aan of minder dan 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum. Of het gezin
kan een steuntje in de rug gebruiken bij het regelen van een vergoeding. De intermediair van
het Jeugdfonds Sport helpt het kind dan met het aanvragen van de regeling. Wanneer een
aanbieder niet is aangesloten op het Stadspas systeem, kan ook op deze manier een
aanvraag worden gedaan.

2. Via de digitale Stadspas en het Stadspassysteem (PASS)
Een kind heeft een geldige Stadspas, het gezin weet haar weg te vinden naar de aanbieder
en wil sporten bij een sportaanbieder die een aansluiting heeft op het Stadspas systeem. Het
kind kan dan met zijn/haar Stadspas de (jaar)contributie betalen. Dit is mogelijk voor één sport
per jaar.
Een selectie van Amsterdamse sportverenigingen van is aangesloten op het (Stads)PASSsysteem. Bij deze sportaanbieders kunnen kinderen zich direct aanmelden door de Stadspas
te gebruiken. Een overzicht van deze aanbieders staat op
https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/stadspas/stadspas-sportwijzer/.
Wat zijn de spelregels voor Sportvergoeding Jeugd?
• Sportvergoeding Jeugd kan één keer per sportjaar per kind worden ingezet. Er zijn twee
verschillende manieren om deze vergoeding regelen; via intermediair van Jeugdfonds Sport of via
de digitale Stadspas. Binnen één sportjaar gebruik maken van beide manieren is niet toegestaan.
• Voor kinderen van 2 jaar t/m 17 jaar mét een geldige Stadspas óf zonder Stadspas maar met een
besteedbaar inkomen gelijk aan of lager dan 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum.
• Het ‘sportjaar’ loopt van 1 september tot en met 31 augustus, maar instromen gedurende het
sportjaar is mogelijk. Elke aanvraag loopt af op 31 augustus. Elk jaar per 1 september kunnen de
kinderen wisselen van sport.
• Kinderen mogen één sport per sportjaar kiezen.
• De contributie wordt vergoed tot maximaal 300 euro per jaar als de aanvraag vóór 1 maart wordt
goedgekeurd. Ná 1 maart wordt er maximaal 150 euro vergoed.
• Sportkleding of attributen via Jeugdfonds sport: Als de vergoeding voor contributie lager is dan
300 euro, kan er een vergoeding worden aangevraagd voor attributen tot maximaal 80 euro. Voor
aanvragen ná 1 maart kan tot maximaal 40 euro (binnen de max van 150) aan attributen worden
vergoed. Deze vergoeding wordt als voucher uitgegeven en kan binnen 4 maanden bij de
opgegeven winkel worden besteed.
• Sportkleding of attributen via Stadspas: Attributen kunnen soms worden aangeschaft bij de
sportaanbieder tot maximaal 80 euro als de sportaanbieder dit faciliteert; in andere gevallen kan
er beroep worden gedaan op de scholierenvergoeding om sportattributen aan te schaffen.
• Het is niet mogelijk om binnen één sportjaar de contributie te laten vergoeden via de Stadspas en
de attributen via het jeugdfonds Sport.
Voor meer informatie
Jeugdfonds Sport Amsterdam
www.jeugdfondssport.nl/amsterdam
06 200 74161
amsterdam@jeugdfondssport.nl

Stadspas
www.amsterdam.nl/stadspas
020 252 6000
stadspas@amsterdam.nl

VRAAG & ANTWOORD
Wat is er nu veranderd voor aanvragen via het Jeugdfonds Sport?
Niet zoveel; als intermediair kan je nog steeds aanvragen doen op de manier die je gewend bent,
maar direct doorverwijzen naar sporten via de Stadspas is ook mogelijk. Inhoudelijk zijn er een paar
dingen gewijzigd. De minimumleeftijd is verlaagd van 4 naar 2 jaar. Wel blijft ook voor deze lage
leeftijd gelden dat enkel vergoedingen worden uitgegeven voor structureel sportaanbod. Daarnaast
is de looptijd van de aanvragen aangepast; een aanvraag was altijd geldig voor een periode van 12
maanden, maar de looptijd van aanvragen wordt nu 1 september tot en met 31 augustus. Maar

tussentijds instromen kan gewoon. Voor voetbalaanvragen werd al een dergelijke periodisering
gehanteerd, zij het met 1 augustus als start- en einddatum.
Wat betekent de Stadspas voor mijn rol als intermediair?
De route via de Stadspas is nieuw. Deze is bedoeld voor kinderen en gezinnen die zelfstandig hun
weg weten te vinden naar de sportaanbieder, en betekent minder administratieve last bij
intermediairs. Daarmee ontstaat de ruimte voor jou als intermediair om tijd en aandacht te besteden
aan kinderen en gezinnen die wel extra ondersteuning nodig hebben om hun weg naar de sport te
vinden. Dit geldt ook voor kinderen en gezinnen die niet in het bezit zijn van een Stadspas maar op
basis van het besteedbaar inkomen toch in aanmerking komen voor een vergoeding. In deze
gevallen blijft de rol die jij als intermediair vervult van groot belang. Bovendien zijn (nog) niet alle
sportaanbieders aangesloten op het systeem van de Stadspas.
Zowel voor de route via de Stadspas als via de intermediair geldt dat toeleiding naar structureel
sporten gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden door professionals in de omgeving van de
doelgroep. Jouw rol als intermediair is en blijft onmisbaar!
Is het mogelijk om tegelijkertijd gebruik te maken van een vergoeding via het Jeugdfonds
Sport en via de Stadspas?
Nee, dit is niet mogelijk. Bij de toekenning van een vergoeding wordt gecheckt of er niet al een
vergoeding is aangevraagd via de andere weg.
Bij welke aanbieders kunnen gezinnen zelf direct terecht voor vergoeding via de Stadspas?
Een overzicht van aangesloten aanbieders vind je hier. Ook naar deze aanbieders kunnen kinderen
nog gewoon via de intermediair. Vooral als het gezin deze ondersteuning nodig heeft of als
kinderen niet in het bezit zijn van een Stadspas maar wel financiële steun mogen ontvangen.
Welk nummer moet worden doorgegeven als er om een Stadspasnummer wordt gevraagd?
Het 19-cijferig nummer op de achterkant van de Stadspas is nodig om een vergoeding goed te
keuren. Dit geldt voor beide routes. Dit nummer begint altijd met 60643660 en deze cijfers staan
reeds ingevuld bij het online aanvraagsysteem van het Jeugdfonds Sport.
Worden er méér kinderen bereikt?
Ja! In 2017 zijn er 7600 kinderen gaan sporten via het Jeugdfonds Sport en zijn er 1500 kinderen
gaan sporten via de Stadspas. In totaal dus meer dan 9000 sportende kinderen. Samen bereiken
we meer kinderen en werken we aan sportkansen voor álle kinderen!

