JFS

TEAM CHAMP
HANDLEIDING: JEUGDSPORTFONDS AANVRAGEN OM TE
KICKBOKSEN BIJ TEAM CHAMP

INFO JFS

STAP 1

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt €225,-

Onze buurtsportcoach is Nassera en zij kan jouw aanvraag
indienen. Stuur haar een email: nassera@videt-uithoorn.nl, waarin
je aangeeft dat je JSF wilt aanvragen om te kickboksen bij Team
Champ met de volgende gegevens:
• Naam
• Adres
• Geboortedatum
• Contact gegevens
• Financiële gegevens, inkomsten ouders

per jaar aan de sportschool.
Je ontvangt zelf geen geld.

INFO TEAM CHAMP
Inschrijfkosten: € 20,Kosten benodigde sportspullen: €70,Abonnementskosten Team Champ:
1x per week trainen: €24,99 per maand
Onbeperkt trainen: €34,99 per maand

MET JSF BIJDRAGE:
Na aanschaf zijn de sportspullen jouw
eigendom:
6 maanden 1x per week trainen +
sportspullen of
4 maanden onbeperkt trainen +
sportspullen
Indien je reeds je eigen sportspullen
hebt, dan kun je langer trainen, namelijk:
9 maanden 1x per week of
6 maanden onbeperkt
LET OP: Je kunt niet 1 jaar lang sporten
met de bijdrage van het Jeugdfonds Sport.

Je kan ook jouw aanvraag bij iemand anders doen. Vraag aan de
juf of meester op school, cultuurcoach, schuldhulpverlener of bij
het sociaal wijkteam of hij/zij een aanvraag bij het Jeugdfonds
Sport & Cultuur voor je kan doen.
Wil je meer informatie? Ga dan naar:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland
De intermediair dient in overleg met jou, een aanvraag in. Dat
gaat heel makkelijk online. Binnen een week ontvang je een
bericht of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

STAP 2
Als de aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur goedgekeurd
is, ontvang je een bericht thuis. Daarna kun je het
inschrijfformulier van Team Champ invullen en inleveren bij de
balie van Team Champ samen met de bericht van het Jeugdfonds
Sport & Cultuur. Je kunt het formulier ook online indienen via
www.teamchamp.nl/jsf

STAP 3
Zodra alles compleet is ontvang je een welkomstmail van Team
Champ. In de mail kun je de App downloaden en aanmelden voor
de lessen. Bij je eerste les krijg je je spullen en kun je er
tegenaan!
Bij het inchecken op de tablet (bij de balie) kun je zien tot wanneer
je met de contributie van JfS mag meetrainen.

