
 

 

 

 

Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg     

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen, ongeacht hun financiële situatie, mee kunnen doen en 

dat er geen kind (letterlijk) aan de zijlijn staat. MEEDOEN = MEER KANSEN!   

Gemeente Echt-Susteren is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur                                                                                 

Sinds dit jaar is ook de gemeente Echt-Susteren officieel aangesloten bij Jeugdfonds Sport Limburg en 

Jeugdfonds Cultuur Limburg. Dit betekent dat vanaf nu ook kinderen uit de gemeente Echt-Susteren 

gebruik kunnen maken hiervan en ondersteuning kunnen ontvangen bij het uitoefenen van hun 

hobby, ook als daar thuis niet voldoende financiële middelen voor zijn. 

Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg                                                                                                

Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg helpen graag door de contributie en 

eventueel de benodigde attributen te betalen. Doordat de gemeente Echt-Susteren nu ook is 

aangesloten bij de fondsen is er sprake van een provinciaal dekkend gebied. Dit is natuurlijk 

fantastisch want dit betekent dat alle Limburgse kinderen kunnen meedoen. Heeft u of kent u 

kinderen die ook graag willen meedoen maar waarvoor dit om financiële redenen niet mogelijk is? 

Het Jeugdfonds werkt met intermediairs. Neem dan gerust contact met op met de consulenten van 

Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg. Zij zijn bereikbaar per e-mail via 

limburg@jeugdfondssportencultuur.nl en telefonisch via 06-509 045 04 

www.jeugdfonds.nl/Limburg.                                                                                                                                         

Intermediair                                                                                                                                                                                                   
Het Jeugdfonds werkt met intermediairs. Dit zijn tussenpersonen waar u kinderen kunt aanmelden. 
Gemeente Echt-Susteren, Sociale wijkteam, Stichting Leergeld, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), 
Rubicon jeugdzorg en COA zijn o.a. intermediairs. Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen maar 
dit wel aanvragen bij een intermediair.                                                                                                                                                                       
Je komt ze vast regelmatig tegen tijdens je werk: kinderen die niets aan sport, muziek, dans, theater 
of beeldende kunst kunnen doen omdat er thuis te weinig geld is. En dat terwijl het enorm belangrijk 
is voor kinderen om mee te kunnen doen. De leerprestaties worden beter, hun zelfvertrouwen groeit 
en ze maken nieuwe vrienden. Gelukkig kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen. Wij betalen het 
lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zie jij in je werk regelmatig kinderen uit gezinnen waar 
thuis niet genoeg geld is om mee te doen?                                                                                                       
Intermediair worden?                                                                                                                                                      
Intermediair word je door je aan te melden bij ons aanvraagsysteem. Als je aan de criteria voldoet, 
word je erkend als intermediair en kun je aanvragen voor een of meerdere kinderen indienen. Heb je 
vragen? Neem contact op met de coördinator van het Jeugdfonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

http://www.jeugdfonds.nl/Limburg
https://www.allekinderendoenmee.nl/

