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Zoek je een sportvereniging?
Kijk op de website van Sportief Capelle. Hierop vind je veel informatie over sporten in Capelle
aan den IJssel.
Voor jongeren van ouders met een laag inkomen is er het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Kijk
voor meer informatie op de website van de gemeente.
Sporten Jeugd
www.sportiefcapelle.nl/jeugd
Sportief Capelle
010 258 87 87
info@sportiefcapelle.nl
www.sportiefcapelle.nl
Jeugdfonds Sport en Cultuur
www.jeugdfondssportencultuur.nl
Denk je dat je te weinig beweegt?
Zorg voor voldoende beweging. Ga op de fiets of lopend naar school, beweeg regelmatig en
eet gezond. Zoek ook een sportvereniging en ga sporten.
Heb je een beperking en wil je sporten?
Neem contact op met Sportief Capelle en vraag naar Aangepast Sporten. Of kijk op de
website. Vraag advies en informatie aan stichting Welzijn Capelle.
Aangepast Sporten

www.sportiefcapelle.nl/aangepastsporten
Stichting Welzijn Capelle
U kunt bellen op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.
De Linie 7E
2905 AX Capelle aan den IJssel
010 707 49 00
info@welzijncapelle.nu
www.welzijncapelle.nu
Wil uw kind sporten maar is er geen geld?
Misschien komt u in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit
jeugdfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt
voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering of een inkomen onder het sociaal
minimum. Of in de schuldsanering zitten. U doet een aanvraag voor het jeugdfonds via een
intermediair. Dat is iemand die voor zijn of haar beroep met kinderen werkt. Zoals een leraar
of jeugdhulpverlener. Op de website van de gemeente leest u hoe u een aanvraag indient. U
vindt daar ook het aanvraagformulier en een overzicht van alle Capelse intermediairs. Heeft u
vragen? Neem dan contact op met Jeugdfonds Sport & Cultuur. U kunt bellen of e-mailen.
Vraag ook een Rotterdampas aan. Kijk op de website hoe dat gaat. Met een Rotterdampas
krijgt u korting op activiteiten. Sommige activiteiten zijn gratis.
Vraag een bijdrage aan bij Stichting Leergeld Hollandsche IJssel. Dat gaat zo:
Is het uw eerste aanvraag? Een vrijwilliger van Leergeld maakt een afspraak om bij u
thuis te komen.
U neemt samen uw aanvraag door.
Samen kijkt u of er andere mogelijkheden zijn zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Het bestuur van Leergeld beslist binnen 8 weken of u een bijdrage krijgt.
Stichting Leergeld Hollandsche IJssel
Telefonisch bereikbaar: maandag van 09.00 - 11.30, dinsdag van 09.00 - 11.30 en woensdag
van 13.00 - 15.30.
Postbus 425
2900 AK Capelle aan den IJssel
010 442 63 95
info@leergeldijssel.nl
www.leergeldijssel.nl
Rotterdampas - aanvragen

www.capelleaandenijssel.nl/rotterdampas-aanvragen
Jeugdfonds Sport & Cultuur Capelle aan den IJssel
www.capelleaandenijssel.nl/jeugdfonds
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