
 

Spelregels Jeugdfonds Cultuur Limburg in Venray 

MEEDOEN = MEER KANSEN! 

Kunst is goed en leuk om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het 

bijzonder. Het actief beoefenen van kunst kost geld. Naast de vaak dure lessen is er 

materiaal nodig zoals instrumenten, kostuums of andere attributen. 

Het Jeugdfonds Cultuur Limburg en de gemeente maken het mogelijk dat alle 

kinderen en jongeren kunnen gaan dansen, muziek maken, schilderen etc.,  ondanks 

het feit dat de financiële thuissituatie dit eigenlijk niet toelaat. 

Het indienen van een cultuuraanvraag  

Een beroep op het Jeugdfonds Cultuur Limburg kan uitsluitend worden gedaan door 

een intermediair. Een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, 

begeleiding of scholing van de jongere. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de medewerker van 

een consultatiebureau, de leerkracht, de schoolarts, de (jeugd)hulpverlener, de 

maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling, MEE Limburg, Stichting Leergeld 

of een gezondheidsorganisatie.  

Spelregels:  

 Jeugdfonds Cultuur Limburg is er voor kinderen en jongeren uit gezinnen met 

een laag besteedbaar inkomen. Bijvoorbeeld gezinnen met een uitkering, 

schulden, ZZP’ers, werkende armen, gescheiden ouders of andere redenen 

waarom ouders de culturele activiteit niet kunnen betalen. 

 Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een professional uit het 

onderwijs, wijkteams, schuldhulpverlening, jeugdzorg, gezondheidszorg of 

maatschappelijk werk. Deze professionals worden intermediairs ofwel 

tussenpersoon genoemd. De intermediairs zijn al betrokken bij de kinderen, 

jongeren en gezinnen en kennen de (financiële) thuissituatie en de wensen 

van de kinderen en jongeren. Ook vrijwilligers van Stichting Leergeld kunnen 

een aanvraag indienen.  

 Ouders, kinderen, jongeren, muziekverenigingen, cultuuraanbieders, muziek- 

of dansdocenten kunnen geen aanvraag indienen. 

 Er kan elke 12 maanden een nieuwe aanvraag voor een kind worden gedaan.  

 Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in 

te dienen.  

 De betaling van het lesgeld of contributie van een muziekvereniging en 

eventuele attributen, wordt na ontvangst van de factuur, direct overgemaakt 

aan de cultuuraanbieder. De ouders/verzorgers ontvangen dus geen geld. 



 Voor de attributen worden waardebonnen verstrekt waarmee in winkels de 

benodigde attributen (balletkleding, etc.) kunnen worden verkregen.  

 De intermediair ziet er op toe dat de jongere daadwerkelijk en voor langere tijd 

deelneemt aan de activiteiten waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. 

Spelregels voor inwoners van de gemeente: Venray 

 Leeftijd: Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar 

 Gezinsinkomen: Het gezinsinkomen is minder dan 120% van het wettelijk 

sociaal minimum  

 Vergoedingen: Richtbedrag € 425,- per 12 maanden, per kind.  

Uitzonderingen! Het kan gebeuren dat ouders/verzorgers wel een inkomen hebben 

maar toch een culturele activiteit van hun kind niet kunnen betalen. Indien de 

intermediair in de financiële motivatie kan aangeven waarom de ouders/verzorgers 

ondanks het inkomen toch geen geld hebben om het sporten te betalen kan, bij 

uitzondering, toch een beroep op het Jeugdfonds Cultuur Limburg worden gedaan. 

Bijvoorbeeld: Ouders zitten in de schuldsanering, hebben een laag inkomen en veel 

kinderen, éénouder gezin met laag inkomen enzovoorts. 

Wilt u gebruikmaken van het Jeugdfonds Cultuur, ga dan naar het kopje aanvragen 

op deze website.  

Gegevens Jeugdfonds Cultuur Limburg 
  
Naam:   Jeugdfonds Cultuur Limburg 
Postcode:   6041 AE 
Huis nummer:  5 
Straat:   Steegstraat 
Plaats:   Roermond 
Postadres:   Postbus 203 
    6040 AE Roermond 
Telefoon:   0475- 399 285 / 0475- 399 265 
E-mail:   limburg@jeugdfondscultuur.nl 
Webpagina:   www.jeugdfondscultuur.nl/limburg 
KVK nummer:  34336100 
Voorzitter:   Petra Dassen     petra.dassen@beesel.nl 
Secretaris:   Vacant  
Penningmeester:  Sandra Holtjer    Holtjer@bonnefanten.nl  
Coördinator JFC Limburg: Rob Janssen ( 0475-399 285) 
Medewerker financiën: Marja Melis ( 0475- 399 265)  
 
Het kantoor van het JFC Limburg is van maandag tot en met vrijdag geopend. Het 

beste zijn wij per mail te bereiken: limburg@jeugdfondscultuur.nl  
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