
 

 

 

 

De gemeente Asten kent in het kader van het minimabeleid een sportregeling voor kinderen. 

Daardoor kunnen kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar van ouders met een laag inkomen toch een 

sport beoefenen. De gemeente Asten betaalt de jaarlijkse contributie voor deze kinderen van een 

vereniging die aangesloten is bij deze Sportregeling voor kinderen.  Uw vereniging  heeft zich 

aangesloten bij deze regeling.  

In de praktijk is gebleken dat het voor verenigingen niet altijd helemaal duidelijk is hoe de procedure 

in zijn werk gaat. Vandaar dat u nu deze brief ontvangt. Wij hebben de procedure nogmaals voor u 

op papier gezet.  

Hoe werkt het? 

Ouders kunnen een aanvraagformulier opvragen bij Peel 6.1 of downloaden via de site. Ook kunnen 

ze hiervoor bij loket Guido aan de Pastoor de Kleijnhof 22 in Asten terecht. Het formulier moet 

ingevuld met de gevraagde gegevens ingediend worden bij Peel 6.1 in Helmond.  

Voldoen ze aan de voorwaarden, dan ontvangen ze een voucher op naam voor elk van hun kinderen 

in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.  

Op de achterzijde van de voucher staan de verenigingen die deelnemen aan de regeling. Kinderen 

kunnen alleen bij deze verenigingen sporten. Ouders melden hun kinderen aan. Het is aan de 

vereniging om te bepalen of en zo ja wanneer de kinderen kunnen gaan sporten. Ouders leveren de 

voucher in bij de vereniging. 

Het verenigingsjaar loopt van september tot september. De vereniging vult de voucher in.  

Wanneer een kind bijv. in maart instroomt, wordt de contributie van maart tot september berekend.  

Voor het nieuwe verenigingsjaar kunnen ouders weer opnieuw een voucher aanvragen en bij de 

sportvereniging inleveren. Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat een kind dan bij een andere vereniging 

gaat sporten.  

De vouchers worden gemaakt op origineel briefpapier en worden maar éénmaal verstrekt. Wanneer 

er een kopie van de voucher wordt ingeleverd, wordt de contributie niet uitbetaald.  

Voor meer informatie over deze regeling kunt u van maandag tot en met donderdag contact 

opnemen met mevrouw M. Franssen via m.franssen@helmond.nl. 
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