
Aanvragen
•  Bekijk eerst via www.berekenuwrechtplus.nl of de vergoeding voor de sport- en cultuurregeling voor u geldt.
•  Zo ja: klik dan op de knop ‘Wat kunt u doen?’ en kom in het scherm waar u met Digi-d kunt inloggen.   

Vanuit hier kunt u eenvoudig een aanvraag indienen. 
•  Niet via internet aanvragen?  U kunt ook een aanvraagformulier ophalen bij het Servicepunt Sociale 

ondersteuning van de gemeente Barneveld (in het gemeentehuis, Raadhuisplein 2 in Barneveld). 
•  U kunt een aanvraagformulier ook telefonisch aanvragen via het telefoonnummer 14 0342.

Wat krijgt u vergoed?
-  U kunt deelnemen aan alle sporten. Hiervoor kunt u een 

vergoeding krijgen van € 350,- per verenigingsjaar. 
-  Gaat u liever naar de sportschool, dan krijgt u daarvoor een 

vergoeding van € 215,- per verenigingsjaar. 
-  Ook kunt u een culturele activiteit gaan doen, zoals muziekles, 

tekenles of schilderen. Hiervoor kunt u 
een maximale vergoeding van € 600,- per 
verenigingsjaar krijgen. 

-  Om mee te kunnen doen aan sport- of culturele 
lessen zijn er vaak spullen nodig, zoals 
sportkleding of een muziekinstrument. Daarvoor 
kunt u een vergoeding van € 50,- per jaar 
aanvragen. Moet u iets kopen dat duurder is? 
Dan kunt u er ook voor kiezen om éénmalig een 
vergoeding voor 3 jaar aan te vragen. U ontvangt 
dan een vergoeding van € 150,-. Dit betekent wel 
dat u de daarop volgende drie jaar geen nieuwe 
vergoeding voor kleding of materiaal kunt krijgen. 

Laag inkomen?
U komt voor deze regeling in 
aanmerking, als er sprake is 
van een ‘laag inkomen’. Een 
laag inkomen houdt in, dat 
uw netto inkomen maximaal 
110% van de bijstandsnorm 
is. Daarbij is het belangrijk dat 
u niet te veel eigen vermogen 
hebt. Ook als u in een minnelijk 
of wettelijk schuldentraject 
zit, komt u in aanmerking voor 
deze regeling. Twijfelt u of u 
in aanmerking komt voor de 
regeling? Dan kunt u uw vragen 
stellen bij het Servicepunt 
Sociale Ondersteuning van 
de gemeente Barneveld. Het 
telefoonnummer is 14 0342. 

Heeft u kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die graag willen sporten of een culturele activiteit 
willen doen, zoals het volgen van teken- of muziekles? Maar kunt u dit niet betalen? Of wilt u zelf 
graag sporten of iets cultureels doen, maar heeft u daar het geld niet voor? Dan komt u mogelijk 
in aanmerking voor de sport- en cultuurregeling van de gemeente Barneveld. 

De gemeente Barneveld vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan sportieve of culturele 
activiteiten. Het hebben van weinig inkomen moet dat niet in de weg staan. Daarom kan de gemeente 
via een vergoeding bijspringen als u niet de  financiële middelen heeft om mee te kunnen doen. Ook 
is er een vergoeding voor het kopen van sportkleding of materialen om deel te kunnen nemen aan de 
culturele activiteit. 

Sporten of culturele activiteit 
met een kleine beurs


