
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIE VOOR INTERMEDIAIRS VAN VECHT VOOR JEUGD 
In dit schrijven wordt in het kort uitgelegd wat de stichting Vecht voor Jeugd doet, wat onze 
doelgroep is en hoe de aanvraagprocedure verloopt. 
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Voorwoord, 

 

Geachte intermediair, 

 

De Stichting Vecht voor Jeugd is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor 
kinderen/jongeren t/m 17 jaar die in de gemeente Hardenberg wonen en in moeilijke 
omstandigheden verkeren. Wij willen deze kinderen een kans geven voor persoonlijke 
ontwikkeling op sportief, educatief en/of cultureel gebied. 

Onze Stichting kan echter alleen bestaan dankzij het werk van vrijwilligers die op allerlei 
manieren een steentje bijdragen om het fonds tot een succes te maken. 

Intermediairs nemen daarbij een heel bijzondere plaats in, omdat zij degenen zijn die er voor 
zorgen dat die kinderen/jongeren die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen. Uw 
aanvraag kan het verschil maken!! 

De contacten tussen Vecht voor Jeugd en u als intermediairs zal voornamelijk 
aanvraaggericht zijn en lopen via ons secretariaat. 

Op voorhand willen wij u bedanken voor uw inzet en betrokkenheid. 

 

Namens het bestuur van Vecht voor Jeugd, 

 

Henk Brink, voorzitter. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ONTSTAAN 

De Stichting Vecht voor Jeugd is in het voorjaar van 2011 opgericht door de Rotaryclub 
Hardenberg naar het voorbeeld van het Rudie Zwolsfonds in Coevorden. De Rotary 
Hardenberg had een aantal jaren kerstkaarten verkocht in het kader van de actie `Sterren 
stralen`. Voor de opbrengst van de actie werd echter geen geschikt doel gevonden, tot het 
idee werd opgevat om een Stichting op te richten naar voorbeeld van het Rudie Zwolsfonds 
in Coevorden. De Rotary zorgde zo voor het startkapitaal, maar het is de bedoeling dat er 
regelmatig acties  worden gehouden om het kapitaal aan te vullen. De Rotaryleden hebben 
er voor gekozen om een afzonderlijke Stichting op te richten en bestuursleden te zoeken die 
geen zitting hebben in de Rotary. Eén bestuurszetel is echter voorbehouden aan een 
contactpersoon van de Rotary. De overige bestuursleden komen uit het onderwijs, de sport, 
de kerken, etc.  

DOELSTELLING 

De Stichting Vecht voor Jeugd (VVJ) ondersteunt kinderen/jongeren t/m 17 jaar, die in de 
gemeente Hardenberg wonen en in moeilijke omstandigheden verkeren. Ons doel is om 
deze kinderen een kans te geven voor persoonlijke ontwikkeling op sportief, educatief en/of 
cultureel gebied. 

Meer en meer komen ouders in financiële problemen en kinderen worden hier steeds vaker 
de dupe van. Er is dan geen geld om ze deel te laten nemen aan bv. sport of culturele 
activiteiten, terwijl dat voor hun ontwikkeling eigenlijk noodzakelijk zou zijn. 
Bovendien raken deze kinderen meer en meer geïsoleerd, doordat ze niet mee kunnen doen 
met hun leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld kinderen met een medische problematiek voor wie 
zwemmen heel belangrijk kan zijn of kinderen met een sociaal- emotionele achterstand voor 
wie deelname aan een teamsport een impuls voor hun ontwikkeling kan betekenen. 

Er kan een beroep op het fonds Vecht voor Jeugd worden gedaan als: 
• Kinderen/jongeren extra steun nodig hebben, maar de ouder(s)/verzorgers geen 

financiële middelen hebben om dit te bekostigen 
• En reguliere ondersteuning vanuit de (lokale) overheid (bijzonder bijstand en/of 

andere fondsen) niet toereikend is. 
 
 
WERKWIJZE 

Ondersteuning voor een kind/jongeren kan uitsluitend aangevraagd worden door de  
“ intermediair”. De intermediairs van VVJ zijn professionals die door hun werk in aanraking 
komen met kinderen/jongeren. Intermediairs zijn bv. de interne begeleiders van scholen, 



maatschappelijk werkers, huisartsen, etc.. Professionals die in hun dagelijks werk met 
kinderen/jongeren te maken hebben en signaleren welke kinderen extra steun nodig 
hebben. Welke vorm van steun het kind/de jongere nodig heeft, beoordeelt de intermediair. 
 
Om de privacy van de kinderen te waarborgen heeft de Stichting Vecht voor Jeugd een 
privacyreglement opgesteld en haar werkwijze daarop afgestemd. Alle aanvragen worden 
anoniem in het bestuur besproken en beoordeeld. 
De intermediair beoordeelt de situatie aan de hand van de door VVJ opgestelde criteria (zie 
bijlage 1) en is verantwoordelijk voor de aanvraag (zie bijlage 2).  
De contacten tussen de intermediair en VVJ lopen altijd en uitsluitend via de secretaris van 
het fonds. 
Contributies e.d. worden rechtstreeks door VVJ aan de betrokken vereniging, instantie, 
organisatie, etc., overgemaakt. Hierdoor komt de steun altijd ten goede aan het kind/de 
jongere waarvoor het bestemd is. Met andere woorden: er worden geen financiële 
middelen verstrekt aan ouders/verzorgers of aan de intermediair. 
 
ROL VAN DE INTERMEDIAIR BINNEN DE EIGEN ORGANISATIE 

Ondersteuning kan uitsluitend aangevraagd worden door de intermediair. De Stichting VVJ 
streeft ernaar dat er in iedere organisatie, in de gemeente Hardenberg, die te maken heeft 
met kinderen, één intermediair is. 
In een grotere organisatie (school bv.), is het voor één persoon onmogelijk om in de gaten te 
houden of er kinderen zijn voor wie ondersteuning noodzakelijk is. Daarom is het belangrijk 
dat de collega’s van de intermediair op de hoogte worden gebracht van het werk van VVJ en 
de verbondenheid daaraan van de intermediair. 
Collega’s van de intermediair kunnen dan zo nodig contact met haar/hem opnemen, 
wanneer zij een kind binnen de organisatie signaleren dat voor hulp van VVJ in aanmerking 
zou kunnen komen. De intermediair beoordeelt de situatie van het kind en kijkt of een 
aanvraag noodzakelijk/mogelijk is. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIA 

Alvorens er ondersteuning voor een kind/jongere wordt aangevraagd, zijn er een aantal 
punten die gecontroleerd moeten worden. 

De volgende criteria zijn van belang: 

• Het kind/jongere verkeert in moeilijke omstandigheden (bv. problemen met sociaal-
emotionele ontwikkeling, medische problematiek, problematische thuissituatie, etc.). 
Ter verduidelijking: er moet met het kind meer aan de hand zijn dan alleen een 
tekort aan financiële middelen om bv. te kunnen sporten.  Het is de taak en 
verantwoordelijkheid van de intermediair om te beoordelen of er specifieke 
problemen zijn in de sociale-, emotionele-, en/of fysieke ontwikkeling van het kind, 
die een indicatie vormen voor de aan te vragen ondersteuning. De intermediair moet 
inzichtelijk maken hoe de aan te vragen ondersteuning een impuls kan geven aan de 
ontwikkeling van het kind/de jongere. 

• Het kind/de jongere mag niet ouder zijn dan 17 jaar. 
• Hij/Zij is inwoner van de gemeente Hardenberg. 
• Ouder(s)/Verzorgers zijn financieel niet bij machte de gewenste ondersteuning te 

bekostigen (lidmaatschap sportclub, zwemles vanaf 5 jaar, (sport-)kleding, vervoer, 
etc.). 120% min.loon 

• Er is, in het jaar van de aanvraag, niet eerder een aanvraag voor het kind bij VVJ 
ingediend. 

• Er is een beroep gedaan op de reguliere mogelijkheden (Bijzondere bijstand en/of 
Socufonds, CJG (Centrum Jeugd en Gezin), of andere fondsen), maar financiering op 
deze wijze is onmogelijk of ontoereikend. 
Om te voorkomen dat VVJ ondersteuning biedt voor zaken die ook door 
gemeentelijke regelingen en/of andere fondsen gefinancierd zouden kunnen worden, 
is het noodzakelijk dat eerst alle mogelijke wegen bewandeld worden om vergoeding 
te vinden. Pas wanneer er geen financiering van de voor het kind/de jongere 
gewenste ondersteuning via andere kanalen kan worden gevonden, kan een 
aanvraag bij VVJ worden ingediend. 
De Stichting VVJ is genoodzaakt expliciet naar dit criterium te vragen, om de 
financiële draagkracht van VVJ niet te veel onder druk te zetten. 
Om toch die kinderen/jongeren die hulp het hardst nodig hebben te kunnen blijven 
ondersteunen, wordt aan u als intermediair gevraagd uiterst zorgvuldig met het 
aanvragen van ondersteuning om te gaan. 
Alleen de intermediair kan de aanvraag doen. 
Mocht u signalen krijgen dat de ontvangen steun op een onrechtmatige manier 
wordt gebruikt, dan verzoeken wij u direct contact op te nemen met de secretaris. 
 



 

HET INDIENEN VAN EEN AANVRAAG EN DAARNA 

 

Nadat de intermediair geverifieerd heeft of er aan alle criteria is voldaan, kan er een 
aanvraag worden ingediend met behulp van het aanvraagformulier.  
Aanvraagformulieren kunnen worden aangevraagd bij de secretaris van de stichting Vecht 
voor Jeugd: mw. F. van Lenthe, vechtvoorjeugd@gmail.com  
 
Het bestuur van VVJ bespreekt de geanonimiseerde aanvraag in de vergadering.  
De intermediair krijgt zo snel mogelijk  bericht omtrent de toekenning of afwijzing van de 
aanvraag en de verdere gang van zaken. 
 
 
De Stichting VVJ registreert een aantal kenmerkende gegevens om zo een goed beeld te 
krijgen van de “doelgroep”. Dit zijn zaken als: problematiek, sociaal- emotionele situatie, 
woonplaats en gezinssamenstelling. 
Ouders/verzorgers moeten toestemming verlenen  voor het eventueel gebruiken van deze 
gegevens voor overleg met de gemeente (zie aanvraagformulier). 
 
 
Voor meer informatie kunt u de website www.vechtvoorjeugd.nl raadplegen, of contact 
opnemen met het secretariaat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


