
Stichting Jeugdsportpromotie 
 
 
 
De Stichting Jeugdsportpromotie heeft tot doel de sport te promoten voor de jeugd van 4 t/m 17 jaar. Dit doen wij door de plaatselijke sporten aan te 
bieden tegen een lage contributie. De Stichting fungeert als financiële tussenschijf tussen de sportvereniging en de sportleden. Het sportlid betaalt 
een lage contributie aan de Jeugdsportpromotie en deze Stichting betaalt een kostendekkende vergoeding aan de vereniging uit. 
Het tekort dat ontstaat wordt door sponsoring en acties aangevuld. Acties die wij houden ten behoeve van de sportende jeugd zijn: De Grote-Club-
Actie, verkoop van o.a. narcissen, geraniums, de zomeractie en in december onze kerstacties.   
1 á  2 keer per jaar worden de jeugdleden gevraagd om mee te helpen met deze acties. Ook van de ouders wordt verwacht dat zij minimaal 1x per 
jaar helpen met deze acties. Op deze manier kunnen we de contributie laag houden en krijgen de verenigingen de kosten vergoed.  
 
De acties worden gecoördineerd door de H.V.G.T.; de H.V.G.T. bestaat uit leden van de jeugdafdelingen van de sportverenigingen en is een 
commissie van de Stichting Jeugdsportpromotie. Naast het coördineren van deze acties organiseren zij ook diverse activiteiten voor de jeugd, zoals 
jaarlijks een uitje naar Linnaeus-hof, het Sinterklaasfeest, filmavonden en de langste-dag-viswedstrijd. 
 
 
De sportverenigingen: 
 
Handbalvereniging DOSKO    
Inlichtingen : Astrid Bruinewoud Sportlaan 21   ( 0224-221870 
 
Voetbalvereniging Oudesluis www.vvoudesluis.nl  
Inlichtingen: Kris Kloos   Jippesstraat 74  ( 0224-223448 
 
Gymnastiekvereniging G.V.O. 
Inlichtingen: John Hoffer   Jippesstraat 47  ( 0224-221861 
 
Tennisvereniging T.V. Oudesluis www.tvoudesluis.nl 
Inlichtingen: Jolanda Beekhuizen  Melchiorstraat 28 ( 0224-221533 
 
 
Bestuur JeugdSportPromotie: 
 
Voorzitter Kees Doets    (  0224-221607  
Secretariaat Margreet Roels    (  0224-223211 
Penningmeester John Hoffer    (  0224-221861     
Bestuurslid Cor Bijl     (  0224-223045     
    

Contributie: 
 
De contributie is afhankelijk van de leeftijd én aan hoeveel sporten 
een kind deelneemt. 
 
 1 sport 2 sporten 3 sporten 4 sporten 
 4   t/m   7 jaar € 40,-- € 60,-- €  70,-- €  80,-- 
 8   t/m 12 jaar € 50,-- € 70,-- €  90,-- €110,-- 
13  t/m 17 jaar € 60,-- € 90,-- €110,-- €130,-- 
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