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Spelregels Volwassenfonds Sport & Cultuur Gouda  
 
Deelnemen aan sport zorgt o.a. voor een goede conditie, verminderde kans op ziekten, sterk sociaal netwerk én een 
groeiend zelfvertrouwen. En dat gunnen we bij het Volwassenenfonds alle Nederlanders. Let op! Per gemeente gelden er 
andere spelregels. Lees de spelregels die gelden in jouw gemeente goed door en ontdek of jij in aanmerking komt voor 
support vanuit het fonds. 
 
Algemeen 
Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat volwassenen die leven rond het bestaansminimum lid kunnen 
worden van een sportvereniging. Op die manier maken we sport voor iedereen toegankelijker. 
 
Spelregels 
Om het Volwassenfonds Sport & Cultuur goed in praktijk te brengen, zijn er enkele spelregels van toepassing: 
 
De Deelnemer 

1. De volwassene woont in de gemeente Gouda. 
2. De volwassene is 18 jaar of ouder. Voor aanvragen voor kinderen jonger dan 18 jaar verwijzen we naar de 

Rotterdampas/ tegoedbonnen regeling van de Gemeente Gouda. 
3. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is voor volwassenen met een inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm 

of in een vastgestelde schuldsanering. 
 
De aanvraag/intermediair 

4. Een aanvraag wordt gedaan via een digitaal aanmeldingsformulier, de zogenaamde deelnemerskaart. Dit doet een 
intermediair die actief is in de gemeente Gouda. 

5. Alleen door het Volwassenenfonds erkende intermediairs mogen een aanvraag indienen. De deelnemer of de 
sportaanbieder kan niet zelf een aanvraag doen. Check https://www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/gouda  
voor erkende intermediairs. 

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

7. Indien de jaarcontributie de maximale vergoeding met meer dan €100 overschrijdt, wordt op de deelnemerskaart 
aangegeven hoe de betaling van deze meerkosten wordt geregeld. 

8. De aanvraag wordt binnen drie weken in behandeling genomen door het fonds. 
 

De sportaanbieder 
9. Het hoofddoel van de sportaanbieder is het organiseren van sportactiviteiten voor zijn leden of klanten. 
10. De aanbieder spant zich in om de volwassene daadwerkelijk en voor langere tijd deel te laten nemen aan de 

activiteiten waarin de vergoeding voorziet. 
11. De aanbieder creëert zoveel mogelijk een positief en veilig sportklimaat. 
12. De aanbieder is minimaal één jaar actief. 
13. De aanbieder staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
14. De tarieven, sportlocatie en sporttijden zijn actueel en online inzichtelijk via de website van de aanbieder. De 

aanbieder hanteert marktconforme tarieven voor de lidmaatschapskosten, de kosten van attributen of clubkleding. 
15. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland kan te allen tijde besluiten om samenwerking met een 

aanbieder te weigeren of te beëindigen. 
 
De vergoeding  

16. Alleen vergoeding van contributie/lidmaatschapsgeld voor een tenminste wekelijkse activiteit gedurende het 
sportseizoen / lidmaatschapsjaar bij een sportaanbieder, zoals hierboven onder sportaanbieder gedefinieerd, kan 
worden vergoed. Inschrijfgeld en kosten sportbond vallen onder de contributie en komen dus voor vergoeding in 
aanmerking voor zover de maximale vergoeding hiervoor ruimte biedt. 

17. Het Volwassenenfonds vergoedt tot een maximaal bedrag van € 250,- per volwassene per maanden. Per 12 
maanden kan één aanvraag worden gedaan. 

18. Bij aanvragen voor teamsporten gelden aparte afspraken: 

https://www.gouda.nl/direct-regelen/geld-en-werk/extras-bij-laag-inkomen/rotterdampas-volwassene-met-korting/
https://www.volwassenenfonds.nl/deelnemerskaart/
https://www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/gouda
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• Bij aanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 december voor het hele seizoen worden ingediend, wordt de 
startdatum automatisch op 1 augustus en de einddatum op 31 juli gezet. 

• Bij aanvragen die tussen 1 januari en 30 juni worden ingediend voor een half seizoen of korter, wordt de helft 
van de jaarcontributie vergoed, met een maximum van € 125,-. De einddatum van deze aanvraag zal op 31 juli 
gezet worden. 

19. Het Volwassenfonds Sport & Cultuur vergoedt de jaar / seizoencontributie bij goedkeuring van de aanvraag 
rechtstreeks aan de aanbieder (of winkel bij aanvraag waardebon sportmaterialen). 
 

Aanvullende spelregels gemeente Gouda voor aanvraag vergoeding sportmaterialen/sportkleding 
Het is mogelijk om gebruik te maken van een (gedeeltelijke) vergoeding voor benodigde/verplichte materialen en/of 
kleding om de sport te kunnen beoefenen. 
 
Hiervoor gelden de volgende spelregels: 

A. Uitsluitend verplichte clubkleding en sportmaterialen benodigd om de sportactiviteit te kunnen beoefenen komen 
in aanmerking voor een vergoeding. Denk hierbij aan: 

• Sportschoenen specifiek voor de gekozen activiteit; 
• Competitie-kleding; 
• Beschermingsmateriaal voor arm / knie / gebit / hoofd / schenen afhankelijk van de sport; 
• Benodigde sportattributen voor uitoefening van de sport, die niet gratis door de sportvereniging ter 

beschikking worden gesteld. 
B. De aanschaf of huur van materialen/kleding wordt vergoed tot een maximum van €90. 
C. Materialen/kleding kunnen worden aangeschaft met een waardebon, uitgegeven door het Volwassenenfonds: 

• De waardebon kan alleen gelijktijdig met de aanvraag van vergoeding voor de contributie op dezelfde 
deelnemerskaart worden aangevraagd; 

• Na uitgifte van de waardebon, heeft de volwassene vier maanden de tijd om de waardebon in te leveren bij 
de opgegeven winkel; 

• 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 uit Gouda of 

Reeuwijk of aan de sportvereniging indien de kleding of materialen voor de vereniging alleen via een online 
winkel te verkrijgen zijn en/of door die sportvereniging worden verhuurd. 

 


