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Nieuw schooljaar 2015 - 2016 

Nog één weekje zomervakantie en dan ga je weer naar 

school. Meestal naar een nieuwe klas, nieuwe leerkracht 

en misschien nieuwe vriendjes/vriendinnetjes. Daar past 

ook een nieuwe sport bij!! 

Vanaf 15 augustus starten de eerste cursussen van het 

schooljaar. Heb jij je al opgegeven? 

  

Via www.jeugdsportpas.nl kun je het sportaanbod 

bekijken voor de maanden augustus t/m december 

2015 en je daarvoor aanmelden. 

  

Team JSP wenst je een mooi en sportief schooljaar! 

  

Check je gegevens! 

Het is belangrijk dat jouw juiste gegevens bij 

JeugdSportPas bekend zijn. Wil je dit - de eerstvolgende 

keer dat je inlogt - nakijken? Klik hiervoor op 'wijzigen 

gegevens', en check of alles juist staat. 

 

BELANGRIJK voor kinderen die naar de basisschool 
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gaan in de gemeente Haarlem of gemeente 

Bloemendaal: zorg dat jouw school en groep (let op 

locatie) goed staat. Dit wordt gebruikt voor de 

schoolsporten. 

Wist je dat ... 
 Jij je voor ALLE cursussen via JeugdSportPas 

kunt aanmelden. Dit hoeft niet alleen in jouw 

gemeente te zijn. Woon je bijvoorbeeld in 

IJmuiden, dan log je normaal in via jouw 

woonplaats. Je ziet dan alle cursussen die in 

Velsen gehouden worden. Maar kies je 

via www.jeugdsportpas.nl voor bijv. woonplaats 

Haarlem (ongeacht waar je zelf woont), dan kun 

je inloggen (met dezelfde inloggegevens) en 

kunt de cursussen bekijken die rondom Haarlem, 

Haarlemmerliede-Spaarnwoude en Bloemendaal 

gehouden worden. 

 Je een sport eenmalig mag uitproberen. Vind je 

een sport zó leuk, dan kun je na een cursus lid 

worden van die vereniging. 

 Je ALTIJD een e-mail ontvangt, wanneer je je 

hebt aangemeld voor een cursus. Hierin staat 

een bevestigingslink die bevestigd dient te 

worden. Bij hotmail-, live- en outlookaccounts 

komt deze e-mail in de map 'ongewenste 

berichten'. Wees hier alert op!! Na bevestiging 

sta je op de deelnemerslijst die naar de 

vereniging wordt gezonden. 

 Je ALTIJD bericht ontvangt voordat een cursus 

start. Dit is een herinnering dat je bijna mag 

gaan sporten en je ontvangt deze een paar 

dagen van tevoren.  

Let ook hiervoor op de map 'ongewenste 
berichten'. 

Facebook-acties 

Via Facebook houden we je op de hoogte van nieuwe 

cursussen, foto's van sporten en leuke weetjes en 

nieuwtjes. 

Nieuw dit jaar: verschillende acties waarbij je 

bijvoorbeeld een gratis deelname kunt winnen aan een 
cursus. 

Eind vorig schooljaar hebben wij veel reacties gekregen 

op de enquête die in ging op de wensen en behoeften 

van uw kind met betrekking tot sportkennismaking. De 

deelnemers maakten kans op de volgende prijzen: 

 3x een kinderpartijtje voor 10 personen 

 7x een kidsstartnummer voor een van de 
hardloopevenementen van SportSupport 

De winnaars zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte 
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gebracht van de gewonnen prijzen.  

 

Dus ... wacht niet langer: like en volg ons op 

 

 

JeugdSportFonds Haarlem 

Geen geld? Toch sporten! 

 

Heb je met de JeugdSportPas een sport uitgeprobeerd 

en vond je dat heel leuk? Zou je die sport wel het hele 

jaar willen doen, maar kunnen je ouders dat niet 

betalen? Dan kan er een aanvraag voor je worden 

gedaan bij het JeugdSportFonds! 

Het JeugdSportFonds vergoedt (een deel van) de 

contributie + kleding/materiaal dat je nodig hebt om die 

sport te kunnen boefenen.  

Het JeugdSportFonds Haarlem stelt zich ten doel om 

kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders 

de kans te geven om toch te kunnen sporten, terwijl er 

thuis geen geld voor is.  

Het JeugdSportFonds doet dat door de contributie of het 

lesgeld van de sport voor haar rekening te nemen. Het 

geld wordt rechtstreeks overgemaakt aan de club of 

vereniging. 

Een aanvraag bij het fonds kunnen ouders en kinderen 

(of sportvereniging) niet zelf doen. Dat kan alleen door 

zogeheten intermediairs. Dit zijn professionals die 

werkzaam zijn in het (voortgezet) onderwijs, 

jeugdhulpverlening, welzijnswerk, diaconie en minima-

organisaties. 

  

De belangrijkste voorwaarden: 

 Het fonds is bedoeld voor kinderen en jongeren 

van 4 - 18 jaar. 

 Ouder(s) en/of verzorger(s) die leven van een 

uitkering op bijstandsniveau en/of bevinden zich 

in een schuldsaneringtraject. 

 Een aanvraag kan gedaan worden door een 

intermediair. 

 Ouder(s) en kinderen/jongeren kunnen géén 

aanvraag doen! 

 Wie de HaarlemPas heeft, komt in aanmerking 

voor een bijdrage. 

 Voor meerdere kinderen uit één gezin kunnen 

aanvragen ingediend worden. 

 Het benodigde contributiegeld en eventueel 

sportattributen die je moet hebben om de sport 
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te kunnen beoefenen, worden vergoed tot 

maximaal € 225,00 per kind per jaar. 

 Een aanvraag geldt voor 12 maanden. Daarna 

kan er opnieuw aangevraagd worden. 

 Het fonds maakt het gevraagde bedrag 
rechtstreeks over aan de club of vereniging. 

Kijk voor meer informatie op 

http://haarlem.jeugdsportfonds.nl of neem contact op 

met de consulent: 06-43121900 of e-mail 

naar consulent.haarlem@jeugdsportfonds.nl. 

Probeer sporten uit met korting via de 
HaarlemPas 

Ben je in het bezit van een HaarlemPas of wil je weten 

of je daarvoor in aanmerking komt? Kijk voor informatie 

over de HaarlemPas op: www.haarlem.nl/haarlempas.   

Met de HaarlemPas kun je met korting sporten 

uitproberen via de JeugdSportPas. Vul je HaarlemPas-

nummer in bij je gegevens. Bij een cursus waarvoor je 

je hebt aangemeld, krijg je een maximale korting van € 

6,50 op vertoon van je HaarlemPas. Het resterende 

bedrag betaal je zelf. 
 

www.sportsupport.nl  

Hét aanspreekpunt 
voor de sport in 

Haarlem en omgeving 

 

Generaal Spoorlaan 2a | 2025 

NB Haarlem | 023-5260302 

info@sportsupport.nl | www.sportsupport.nl 

  

  

         

  

Gebruik jij je JeugdSportPas-account niet (meer)? Klik hier en 

vermeld je eigen naam en woonplaats. 

  

Stuur deze email door naar een vriend 
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