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Impuls             077 354 22 07 

Lingsterhofweg 1            impuls@ogbuitengewoon.nl 
5931 MA Tegelen            impuls.ogbuitengewoon.nl    

 

Beste ouders en begeleiders, 

In deze nieuwsbrief vindt u vooral nieuws over het 

Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. 

Beide fondsen bestaan namelijk al 10 jaar. 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 24 oktober jl. voor 

intermediairs en vertegenwoordigers van diverse  

verenigingen,  werd onder andere een leuke tv clip over het 

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds gepresenteerd. 

 

Deze clip is regelmatig op omroep Venlo te zien, maar u 

kunt deze ook bekijken door de klikken op het filmpje in 

deze nieuwsbrief. 

 

Vriendelijke groet, 

Team Impuls 

mailto:impuls@ogbuitengewoon.nl
https://www.facebook.com/pages/VSO-Vijverhofschool-Tegelen/279612618846229
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1. Herinnering studiedag 
Komende maandag 20 november is er een studiedag voor het personeel. 
De leerlingen hebben deze dag vrij. 
 

2. Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 

Jeugdfondsen Venlo bestaan 10 jaar 
Onlangs vierden het Jeugdsportfonds Venlo en het Jeugdcultuurfonds Venlo hun 10-jarig bestaan. 

Speciaal voor deze gelegenheid maakten ze een mooi filmpje (klik op de afbeelding hieronder om het 

filmpje te starten). De fondsen zetten zich in voor gezinnen die weinig financiële middelen hebben. 

Wilt u weten of u ook in aanmerking komt voor een van deze fondsen, lees dan snel verder.  

 

Sport, cultuur en educatie-activiteiten voor iedereen 

Sport, cultuur en educatie-activiteiten zijn belangrijk voor kinderen. Helaas kunnen niet alle ouders 

dit betalen. Daarom zijn er diverse fondsen waar ouders een beroep op kunnen doen. Het fonds 

betaalt dan bijvoorbeeld de contributie, (een deel van) de sportkleding of een sociale activiteit zoals 

een schoolreisje. In Venlo kennen we het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld. 

Graag informeren wij u over de mogelijkheden zodat álle kinderen in staat worden gesteld hun 

sportieve, creatieve en/of sociale talenten (verder) te ontwikkelen.  

In het schema hieronder vindt u een overzicht van de verschillende Jeugdfondsen in Venlo en wat ze 

voor wie kunnen betekenen. 

 Voor wie? Wat? Vergoeding 

Jeugdsportfonds Kinderen van  

4 tot en met  

18 jaar  

Bijvoorbeeld: voetbal, hockey en handbal, 

watersport (geen zwemles), tennis, turnen, 

atletiek, fitness*  

Max. € 225,- per jaar 

Jeugdcultuurfonds Kinderen van  

4 tot en met  

18 jaar 

Bijvoorbeeld: muziekles, dansles, scouting, 

toneelclub* 

Max. € 450,- per jaar 

https://www.youtube.com/watch?v=4-LVGYHOMUc
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Colofon 

Redactie 
Ans Janssen  

 
Vormgeving 

Ans Janssen i.s.m. 
Onderwijsgroep 

Buitengewoon 

Stichting Leergeld Kinderen van 

4 tot 18 jaar  

Bijvoorbeeld: (verplichte) schoolreisjes, 

schoolverlaterskamp, fiets, zwemles, 

computer (met eigen bijdrage)* 

*Kijk voor het volledige aanbod op de website 

Afhankelijk van de 

activiteit of 

benodigdheden 

 

Hoe vraagt u een bijdrage aan? 

Aanvragen voor het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds kunt u niet rechtstreeks doen maar 

moeten worden ingediend door een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding 

en verzorging van uw kind. Voor Impuls is deze tussenpersoon Ans Janssen, intern begeleider. 

U kunt voor meerdere kinderen in het gezin een aanvraag indienen. Een aanvraag voor Stichting 

Leergeld kunt u wél rechtstreeks indienen. Dit kan door de gegevens op de website in te vullen of 

door een brief te sturen.  

Spelregels  

Elk fonds heeft zijn eigen spelregels om gebruik te kunnen maken van de regelingen. Alle in Venlo 

geldende voorwaarden vindt u op de website www.jeugdfondsenvenlo.nl 

Wat als u niet in Venlo woont? 

Veel Limburgse gemeenten zijn aangesloten bij een Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds of hebben 

een Stichting Leergeld. Woont u niet in Venlo en wilt u weten hoe het in uw gemeente geregeld is? 

Klik dan op onderstaande links voor de deelnemende gemeenten of neem contact op met uw eigen 

gemeente.  

>> Deelnemende gemeenten Jeugdsportfonds 

>> Deelnemende gemeenten Jeugdcultuurfonds  

Meer informatie 

Wilt u meer weten over een van de jeugdfondsen kijk dan op www.jeugdfondsenvenlo.nl. Daar vindt 

u alle informatie en contactgegevens. 

 

 

  
 

                                                                     

 

http://www.jeugdfondsenvenlo.nl/leergeld-aanvragen/
http://www.jeugdfondsenvenlo.nl/
http://limburg.jeugdsportfonds.nl/aangesloten_gemeenten
http://www.hklimburg.nl/organisaties/jeugdcultuurfonds-limburg/deelnemende-gemeenten.html
http://www.jeugdfondsenvenlo.nl/

