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INFORMATIE VOOR ALLE SPORTVERENIGINGEN UIT GEMEENTE HEUSDEN 

Veel sportverenigingen geven aan dat ze merken dat er veel kinderen zijn die niet kunnen 
sporten omdat de ouders geen financiële middelen hebben om bijvoorbeeld de contributie 
van een sportvereniging of sportkleding te betalen.  

De gemeente Heusden heeft een website waar jullie als vereniging de juiste informatie 
kunnen vinden om deze kinderen te helpen. Check hiervoor deze site.   

Via de site komen jullie bij het Jeugdfonds Sport Brabant. Het Jeugdfonds Sport Brabant is 
er juist voor deze kinderen! Dit fonds betaalt de kosten voor kinderen uit gezinnen in Noord-
Brabant die dit zelf niet kunnen betalen. Op deze manier kunnen deze kinderen toch hun 
passie volgen. Vanaf 2014 heeft Jeugdfonds Sport 
Brabant 11.192 kinderen kunnen helpen. 

Het is niet mogelijk voor verenigingen om zèlf een 
aanvraag te doen. Daarom verzoeken wij jullie om 
ouders door te sturen naar één van de intermediairs van 
het Jeugdfonds die voor de gemeente Heusden 
werkzaam zijn. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een 
overzicht van de intermediairs. 

Procedure 
Hoe gaat het verder in z’n werk? De ouders doen een aanvraag bij één van de intermediairs 
van de gemeente Heusden. Deze intermediair beoordeelt de aanvraag en dient deze in bij 
het Jeugdfonds Sport Brabant. 

Nadat het Jeugdfonds Sport Brabant de aanvraag heeft goedgekeurd, krijgt de vereniging 
waar het kind wil gaan sporten automatisch een mail met daar in een factuurverzoek (met 
naam van het kind, de periode en het bedrag). 

U als vereniging weet dan zeker dat het kind bij jullie komt sporten en dat Jeugdfonds de 
contributie gaat betalen. Jullie kunnen dan een factuur in pdf opsturen naar het mailadres dat 
vermeld staat in het factuurverzoek. 

Indien u verder nog vragen heeft over deze procedure kunt u contact opnemen met 
coördinator Monique Valk via monique.brabant@jeugdfondssport.nl  

  

WIJ WENSEN U VEEL SUCCES EN ALVAST BEDANKT  

NAMENS ALLE KINDEREN VOOR UW HULP!  

http://www.jeugdfondssport.nl/brabant
https://www.bijeenheusden.nl/werk-inkomen-en-geld/aanvulling-op-je-inkomen/heusdenpas/
http://www.jeugdfondssport.nl/brabant
https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/Intermediairs-gemeente-Heusden-2021-1.pdf
mailto:monique.brabant@jeugdfondssport.nl
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INTERMEDIAIRS GEMEENTE HEUSDEN 

Stichting Leergeld Heusden 
leergeldheusden@gmail.com  
 
Stichting De Schroef 
Babette van den Hout, babette.vandenhout@stichtingdeschroef.nl 
Sebastiaan Verweijen, sebastiaan.verweijen@stichtingdeschroef.nl  
Debby Beeloo, debby.beeloo@stichtingdeschroef.nl 
  
Cello 
Elsa van de Loo, evandeloo@cello-zorg.nl 
 
Kindercentrum Camelot 
Ineke van ’t Noordende, ineke@kindercentrumcamelot.nl 
 
Stichting Sterk Huis 
Manon van der Biezen, manonvanderbiezen@sterkhuis.nl 
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