
 

  

De spelregels van Volwassenenfonds Sport & Cultuur  
 
Gemeente Nieuwkoop 
 
Hieronder staan de spelregels van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in gemeente 
Nieuwkoop De spelregels kunnen per gemeente verschillen. Op pagina twee ziet u 
wanneer iemand in aanmerking komt voor vergoeding. 
 
1. Alleen volwassenen vanaf 18 jaar die ingeschreven staan in de Gemeente Nieuwkoop 

kunnen een aanvraag laten indienen.  

2. Het huishoudinkomen van de volwassenen is aantoonbaar onvoldoende om sport- en 

cultuuractiviteiten te betalen.  

3. Een tussenpersoon (intermediair) dient de aanvraag in, de volwassene doen dat niet 

zelf.   

4. De volwassene geeft de noodzakelijke informatie door aan de tussenpersoon 

(intermediair).  

5. De maximale bijdrage is € 225,00 per twaalf maanden inclusief attributen en/of kleding:  

a. Er wordt niet betaald in gedeelten. 

b. Het geld wordt rechtstreeks, na ontvangst van de factuur, betaald aan de aanbieder 

(sportvereniging of cultuurinstelling).  

c. Indien de maximale € 225,00 niet wordt besteed aan contributie, mag er voor 

maximaal  € 40,00 een waardebon voor sportkleding en/of sportattributen worden 

aangevraagd. 

d. De bijdrage voor kleding en/of attributen wordt, na ontvangst van de factuur, binnen 

drie weken overgemaakt naar de winkel of de aanbieder.  

6. De aanvraag wordt binnen 3 weken in behandeling genomen en wordt niet met 

terugwerkende kracht goedgekeurd.  

a. De startdatum mag namelijk niet in het verleden liggen. Reeds betaalde contributie, 

lidmaatschap of abonnement worden niet vergoed.  

b. Aanvragen worden niet langer dan 3 maanden op de wachtlijst geplaatst; een 

aanvraag te vroeg indienen heeft geen zin. 

7. Na 12 maanden kan de volwassene opnieuw een tussenpersoon (intermediair) benaderen 

om een aanvraag te doen.  

  



 

  

Checklist voor intermediairs 

 

Wanneer bij één van de vragen ja kan worden beantwoord, komt iemand in aanmerking voor 

een bijdrage vanuit het Volwassenenfonds Sport en Cultuur.  

 

1. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen: 

☐ Ja  

☐ Nee  

☐ Onbekend 

 

2. Collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid via de gemeente Nieuwkoop: 

☐ Ja  

1. ☐ Nee  

2. ☐ Onbekend 

 

3. Participatiewet uitkering (reguliere bijstandsuitkering):  

3. ☐ Ja 

☐ Nee  

☐ Onbekend 

 

4. Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP): 

4. ☐ Ja  

5. ☐ Nee  

☐ Onbekend 

 

5. Inkomen lager of gelijk aan 110% bijstandsnorm (zie tabel pagina 3): 

 ☐ Ja, volgens het volgende bewijsstuk (bijv. loonstrook, uitkeringsgegevens): 

 

  ………………………………………………………………………………  

 ☐ Nee 

☐ Onbekend 

 

  



 

  

Normen 

Jongerennormen 110% 

Personen zonder ten laste komende kinderen    

a. alleenstaande 18, 19 of 20 jaar € 265 

b. gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar € 529 

c. gehuwden, één 18, 19 of 20, ander 21+, zonder 

kostendelende medebewoners 

€ 1030 

Personen met ten laste komende kinderen    

a. alleenstaande ouder 18, 19 of 20 jaar € 265 

b. gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar € 835 

c. gehuwden, één 18, 19 of 20, ander 21+, zonder 

kostendelende medebewoners 

€ 1336 

 

Normen 21 tot pensioengerechtigde leeftijd  110% 

a. alleenstaande of alleenstaande ouder zonder 

kostendelende medebewoners 

€ 1072 

b. gehuwden, samenwonend met echtgenoot, beide 

jonger dan pensioengerechtigde leeftijd, zonder 

kostendelende medebewoners 

€ 1531 

 

Normen pensioengerechtigden   110% 

a. alleenstaande of alleenstaande ouder zonder 

kostendelende medebewoners 

€ 1.199 

b. gehuwden waarvan beide echtgenoten de 

pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, zonder 

kostendelende medebewoners 

€ 1.634 

c. gehuwden, één pensioengerechtigd, ander niet, 

zonder kostendelende medebewoners 

€ 1.634 

 

Normen in inrichting (inclusief verhoging)  110% 

a. alleenstaande of alleenstaande ouder € 396 

b. gehuwden (wanneer beiden in een inrichting 

verblijven; anders gelden de normen die voor ieder als 

alleenstaande of alleenstaande ouder zouden gelden). 

€ 638 

 

 


