Spelregels Almeerse tegemoetkoming/kwijtschelding contributie
De Almeerse biedt op verzoek een tegemoetkoming aan of kwijtschelding
van contributie aan kinderen die willen sporten, maar waarvan de ouders
deze door omstandigheden niet kunnen betalen. Het uiteindelijke doel is
om de maatschappelijke betrokkenheid van deze kinderen en ouder(s) te
vergroten zowel bij de Almeerse als de sport in het algemeen1.
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming aan of
kwijtschelding van contributie, dient aan een aantal spelregels worden
voldaan:
−
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−
−

−
−

−

−

−

Doelgroep: jeugdleden in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar, die opgroeien
in gezinnen waar financiële middelen ontbreken.
Het gezin heeft geen financiële draagkracht om het kind te laten
hockeyen. Hiertoe behoren gebruikmakend: wettelijke
schuldhulpverlening, uitkering of andere financiële omstandigheden.
Een verzoek kan worden gedaan voor het begin van hockeyseizoen. Er
worden geen verzoeken met terugwerkende kracht behandeld.
Elk seizoen moet er een nieuwe verzoek worden gedaan. Deze loopt
NIET automatisch door. Zonder verzoek geen tegemoetkoming of
kwijtschelding!
Het jeugdlid kan pas hockeyen NA goedkeuring van het verzoek door
of namens het bestuur van de Almeerse.
Een financiële motivatie maakt deel uit van procedure. Van de
aanvrager wordt verwacht dat hij/zij eerlijk is omtrent de (financiële)
situatie. Hiervoor kan de Almeerse om een bewijs vragen.
Indien er ook een verzoek voor een bijdrage is ingediend bij het
jeugdsportfonds (JSF) dan wordt de uitkomst van het verzoek
afgewacht voordat er een toetsing door de Almeerse plaatsvindt.
De eventuele verstrekte vergoeding van het JSF worden in mindering
gebracht op het eventueel kwijt te schelden bedrag van of bijdrage
aan de contributie van de Almeerse (bijvoorbeeld: verzoek
kwijtschelding contributie is € 300,- en vergoeding JSF bedraagt €
200,- dan is de maximale kwijtschelding/tegemoetkoming van de
Almeerse € 100,-).
Onverkort bovenstaande blijft de verplichting om een bijdrage te
leveren voor de vrijwilligersborg. Kwijtschelding van deze borg is niet
mogelijk.
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De spelregels zijn mede gebaseerd op de spelregels van het Jeugdsportfonds
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