
 

 

 

 
 
Sport- en cultuurvoucher 
 
Via Sociaal Team Asten kun je een sport- en cultuurvoucher aanvragen. De 

regeling zorgt ervoor dat alle kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen deelnemen aan 
sportieve of culturele activiteiten. Ook als je een minimum- of laag inkomen 
hebt.  

 
Bijdrage  

Via de sport- en cultuurvoucher ontvangt de sportvereniging of de vereniging die 
een culturele activiteit organiseert de abonnementskosten voor het lidmaatschap 
van je kind tot een maximum van € 200,- per jaar. Let op: dit geldt alleen voor 

verenigingen die aangesloten zijn bij deze regeling (de complete lijst vind je op 
de volgende pagina van dit infoblad).   

 
Komt mijn kind in aanmerking?  
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten voor van een 

abonnement, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:  
 je bent Nederlander of hebt een geldige verblijfsvergunning;  

 je woont in de gemeente Asten;  

 je kind heeft de leeftijd tussen 4 en 18 jaar;  

 je inkomen is niet hoger dan 110% van de voor u geldende 

bijstandsnorm;  

 je vermogen is niet hoger dan de vermogensnorm.  

 
Of je in aanmerking komt voor een bijdrage hangt dus af van je inkomen en 

vermogen. Neem contact op met het Sociaal Team Asten, zodat we samen met 
je kunnen bekijken of je kind in aanmerking komt en welke verenigingen 
aangesloten zijn bij de regeling.  

 
Wil je meer informatie of de regeling aanvragen? 

Neem dan contact op met Sociaal Team Asten. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lijst van aangesloten verenigingen bij de sport- en cultuurvoucher 

 
 Atletiekvereniging ’t Jaspersport 

 Dance Studio Geleijns-4LDC 

 Handbalvereniging Niobe 

 Harmonie Sint Cecilia 

 Harmonie Sint Anthonius 

 Hockeyvereniging HCAS 

 IVN Asten-Someren 

 Jeugdwerk Jong Nederland Asten 

 Jongerenzanggroep Nota Feliz 

 Judoschool Asten-Someren 

 KansPlus Asten-Someren 

 Korfbalvereniging DOS 

 Korfbalvereniging Klimop 

 Korfbalvereniging Olympia 

 Muziekvereniging Jong Nederland 

 Muziekvereniging Sancta Maria 

 Scouting Asten 

 Sportvereniging ONDO 

 Tae-Kwondovereniging Soo-Bak-Gi 

 Tafeltennisvereniging ATTV ‘71 

 TKD Tigers 

 Tennisvereniging De Meijvink 

 Tennisvereniging ’t Root 

 Toneelvereniging Onderling Kunstgenot 

 Turnvereniging de Molenwiek 

 Voetbalvereniging NWC 

 Voetbalvereniging Olympia Boys 

 Zwemvereniging de Punderman 

Als de vereniging van jouw keuze niet op de lijst staat, kun je een verzoek 

indienen bij de gemeente Asten om deze alsnog toe te laten voegen aan de lijst. 

 

 


