
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Jeugdsportfonds gemeente Lochem 
 

Ieder kind moet kunnen sporten! 

Dat is het motto van het Jeugdsportfonds. Ook de gemeente Lochem vindt het belangrijk dat alle 

kinderen uit de gemeente kunnen sporten en heeft zich daarom sinds een aantal jaar aangesloten 

bij het Jeugdsportfonds Gelderland. 

Wat doet het Jeugdsportfonds? 

Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders 

te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Wij betalen de contributie rechtstreeks 

aan de sportvereniging en vergoeden de sportspullen tot een maximum van € 225 per jaar per 

kind.  

Wie komen in aanmerking? 

Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben. Denk 

hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen 

hebben onder 120% van het sociaal minimum. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking.  

Hoe werkt het Jeugdsportfonds? 

Ouders en kinderen, of de sportvereniging kunnen geen aanvraag indienen. Dit kan alleen door 

een intermediair. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van 

het kind. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een leerkracht op school, een maatschappelijk werker of 

huisarts. Het lokale aanspreekpunt voor het Jeugdsportfonds gemeente Lochem is Kees Damhuis 

van Stichting Welzijn Lochem. 

 

Denkt u in aanmerking te komen voor hulp van het Jeugdsportfonds of kent u iemand die in 

aanmerking komt, aarzel dan niet en neem contact op met Kees Damhuis van Welzijn Lochem. Hij 

weet waar de intermediairs te vinden zijn en kan eventueel doorverwijzen. Hij is te bereiken via 

telefoon: 06-45837294 of e-mail k.damhuis@welzijnlochem.nl . 

 

Na het indienen van de aanvraag wordt ernaar gestreefd om binnen drie weken alles afgerond te 

hebben. Dit betekent dat de contributie rechtstreeks wordt overgemaakt naar de sportvereniging 

en er ook eventuele sportmaterialen kunnen worden aangeschaft. 

 

Meer informatie? 

Kijk voor meer informatie over het Jeugdsportfonds op  www.jeugdsportfonds.nl 
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