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Spelregels Volwassenenfonds Almere Pilot 2022 
 
Het Volwassenenfonds biedt een tegemoetkoming aan volwassen die willen sporten en of culturele 
activiteiten willen ondernemen, maar waarvan zij het door omstandigheden het niet kunnen betalen. 
Deze tegemoetkoming wordt direct betaald aan de sport, - culturele aanbieder.  
 
Tot de doelgroep voor deze pilot behoren: 

• Deelnemers aan de Pilot Focus op werk binnen het VIA Project van de gemeente Almere  

• Deelnemers aan de pilot Almere City van de gemeente Almere 

• Deelnemers aan het Jongeren Perspectief Fonds van De Schoor 

• Deelnemers aan het programma Get a Grip van Humanitas 

• En volwassenen die wonen in Almere vanaf 18 jaar die aan de voorwaarden voldoen zoals in 
de spelregels beschreven. Deze deelnemers melden zich aan via de intermediairs van Als ik 
later groot ben of via het Buurtsportteam. Hier geldt voor het aantal plekken op=op. 

 
Het Volwassenfonds adviseert altijd om eerst een proefles/ kennismaking met de sport, - culturele 
aanbieder om te bepalen of deze geschikt is.  Tip: vraag via de website sportencultuur.almere.nl een 
proefles aan bij de aanbieders 
 
Om het Volwassenfonds Sport & Cultuur goed in praktijk te brengen, zijn er enkele spelregels van 
toepassing: 
 

1. Het Volwassenenfonds vergoedt tot een maximaal bedrag van €300 per jaar voor sport, €400 
voor cultuur of €400 voor zwemlessen.  

2. Een aanvraag wordt gedaan via een digitaal aanmeldingsformulier. Dit doet een intermediair 
die actief is in de betreffende gemeente. Alleen erkende intermediairs mogen een aanvraag 
indienen. Deelnemende intermediairs worden vermeld op de website van het 
Volwassenenfonds.  

3. Volwassenen melden zich vooraf bij de sport, - culturele aanbieder en geven aan dat zij een 
aanvraag hebben laten doen/gaan doen bij het Volwassenfonds Almere. De volwassene kan 
pas deelnemen NA goedkeuring van het Volwassenenfonds Almere. Het Volwassenenfonds is 
niet verantwoordelijk voor de kosten indien de volwassene van start gaat voordat het 
goedkeuring heeft gekregen. 

4. De volwassene kan zelf alvast de deelnemerskaart invullen en meenemen naar het gesprek 
met de intermediair. Zo kan een aanvraag extra snel gedaan worden.  

5. Wanneer de aanvraag wordt ingediend wordt u ook benaderd voor deelname aan 
(maximaal) 4 enquêtes zodat de effecten van deze pilot gemonitord kunnen worden.   

6. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet aan één van de gestelde financiële 
criteria worden voldaan (zie onderaan, let op deze bedragen wijzigen regelmatig) 

7. De volwassene woont in de gemeente Almere 
8. De volwassene is ouder dan 18 jaar. Voor aanvragen van inwoners jonger dan 18 jaar 

verwijzen we naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere  
9. In Almere gaat het Volwassenenfonds van start als pilot. Een aanvraag is 12 maanden geldig 

en wordt niet automatisch verlengd. De pilot zal stoppen na het ondersteunen van 225 
volwassenen (op=op). Het is (vooralsnog) niet mogelijk om volgend jaar een nieuwe aanvraag 
in te dienen. Er kan één aanvraag per persoon per jaar gedaan worden. 

10. Achterstanden/schulden worden nooit vergoed 
11. Mocht er na het betalen van de contributie budget over zijn, dan is het mogelijk om voor het 

resterende bedrag attributen aan te vragen (tot een maximaal bedrag van €100,-).  

http://sportencultuur.almere.nl/
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12. Attributen voor sport of cultuur worden aangeschaft met een waardebon, uitgegeven door 
het Volwassenenfonds. Het overblijvende bedrag kan niet worden uitbetaald. 

13. De waardebon wordt gelijktijdig aangevraagd met de aanvraag voor sport of cultuur  
14. Na uitgifte van de waardebon, heeft de volwassene vier maanden de tijd om de waardebon 

in te leveren bij de opgegeven winkel 
15. Bij het voortijdig willen stoppen, altijd eerst overleggen met de betrokken intermediair van 

het Volwassenenfonds.  
 
Financiële criteria Volwassenenfonds 

• Gebruikmakend van wettelijke schuldhulpverlening; of 

• Bijstand of uitkering laag inkomen (120% van de bijstandsuitkering, incl. vakantiegeld)  
 

Let op: Het is niet mogelijk om van winkel te wijzigen na de goedkeuring van de waardebon. Het 

Volwassenenfonds schrijft geen waardebonnen uit voor webwinkels, enkel fysieke winkels. 

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur vergoedt geen contributie met terugwerkende kracht.  
De volwassene kiest uit sport of cultuur. Er kan geen aanvraag voor beiden worden gedaan. 
De aanvraag wordt binnen drie weken in behandeling genomen door het fonds.  
 


