
Meedoen is belangrijk voor kinderen!
Sporten en iets creatiefs doen, zijn goed
voor het zelfvertrouwen en de
eigenwaarde van kinderen. Ze maken
nieuwe vrienden, leren samenwerken en
omgaan met winst en verlies.
Deelnemers aan de programma’s van
Special Heroes Nederland ervaren dit als
geen ander. Sport en cultuur in
clubverband helpt kinderen en jongeren
zich optimaal te ontwikkelen en biedt zo
perspectief op een betere toekomst.
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Intermediair worden?
Meld je eenmalig aan bij 
allekinderendoenmee.nl. Als je aan de 
criteria voldoet, krijg je toegang tot 
ons online aanvraagsysteem en kun 
je aanvragen voor een of meerdere 
kinderen indienen. Kleine moeite, maar 
je maakt een groot verschil!

Voetbal, muziek, judo, dans, zwemmen,
tekenen, gym, musical en nog veel
meer…

jeugdfondssportencultuur.nl Zie jij 
verstopte 
armoede?

http://www.allekinderendoenmee.nl
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl


Ben jij de intermediair die we zoeken?
Werk jij met kinderen en jongeren in het
speciaal onderwijs en ken je gezinnen
die het niet breed hebben? Als
professional weet jij als geen ander wat
een kind beweegt en ben je vaak goed
op de hoogte van de thuissituatie.
Dankzij jou kan een kind of jongere 
een jaar lang hockey, muziek maken, 
zwemmen, dansen of iets anders doen!  

Hoe word je intermediair?
Wil je een aanvraag indienen? Meld je
als intermediair aan via
allekinderendoenmee.nl. Na goedkeuring 
krijg je toegang tot ons online systeem 
en kun je voor één of meerdere kinderen 
een aanvraag indienen. In de aanvraag 
kun je bij ‘Speciale Regeling’ kiezen voor 
Special Heroes. Meer weten? Kijk op 
jeugdfondssportencultuur.nl /voor-wie/
voor-intermediairs

Alle kinderen doen mee!
Thuis geen geld om te sporten of om
iets creatiefs te doen? Het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur en Special Heroes 
Nederland werken samen om zoveel 
mogelijk kinderen en jongeren in
hun vrije tijd aan sport en of cultuur  
te laten doen!

Te weinig geld?
Als er thuis te weinig geld is, helpt het
Jeugdfonds Sport & Cultuur. We
betalen de contributie / lesgeld en
eventueel de spullen zoals sportkleding
of dansschoenen.

Hoe doe je een aanvraag?
Alle professionals uit het onderwijs,
wijkteams, jeugdhulpverlening of
schuldhulpverlening kunnen een
aanvraag doen na een eenmalige
aanmelding als intermediair van het
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook
medewerkers uit het speciaal onderwijs
kunnen zich aanmelden. intermediairs 
zijn de onmisbare schakel tussen het 
fonds en de ouders / verzorgers.

http://www.allekinderendoenmee.nl

