Sport of muziek maken of andere hobby via

Jeugdfonds De Boom
Kinderen van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen kunnen via Jeugdfonds
De Boom sporten, muziek maken of een andere hobby uitvoeren. Het Jeugdfonds is opgericht
door Stichting De Boom en wordt uitgevoerd door Welzijn Leusden.
Welzijn Leusden ondersteunt vrijwilligerswerk, sport en welzijn.
Het jeugdfonds vergoedt de kosten van één activiteit en de bijbehorende kosten om de
activiteit te kunnen uitvoeren. Voorbeelden van activiteiten die vergoed kunnen worden zijn:
voetbal, korfbal, gymnastiek, fitness, squash, atletiek, zwemmen, ballet, basketbal, ruitersport,
muziekonderwijs voor het bespelen van een instrument of voor de algemene muzikale
vorming, lidmaatschap van een computerclub, schilderles etc.
Bijbehorende kosten die vergoed worden zijn bijvoorbeeld de benodigde kleding en attributen
zoals een tennisracket.
Naast de genoemde aanvraag kan er eenmaal per jaar een aanvraag gedaan worden voor een
vakantiekamp en voor een abonnement op de speelotheek in Leusden.
Van een minimuminkomen is sprake als het inkomen niet hoger is dan € 1.314,00 per maand
als u een alleenstaand ouder bent en € 1.490,00 netto per maand als u gehuwd/ samenwonend
bent. Bedragen zijn netto en inclusief vakantietoeslag.
Als uw kind in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Jeugdfonds dan kunt u een
aanvraagformulier aanvragen en invullen.
telefoonnummer: (033) 43 43 220.
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Stichting De Boom
Mejuffrouw A.A. de Beaufort (29 juli 1888) was ongetrouwd en kinderloos. In 1948 heeft
Juffrouw Annie, zoals A.A. de Beaufort werd genoemd, in lijn met haar sociale en
maatschappelijke bewogenheid, een stichting opgericht, waarin zij al haar bezittingen heeft
ondergebracht. Landgoed “de Boom” maakte daar deel van uit. Tot haar dood in 1975 was zij
voorzitter van het bestuur van stichting “de Boom”.
Doelstelling van “stichting “de Boom” is het “…bevorderen van de geestelijke en stoffelijke
belangen van personen en het steunen van instellingen…” in de gemeenten waar Landgoed de
Boom haar bezittingen heeft zoals Leusden, Woudenberg, Elst en Bunschoten. Voorts worden
personen, instellingen en initiatieven ondersteund die een maatschappelijk belang op
christelijke grondslag dienen.
Bakermat van de stichting “de Boom” is Huize “de Boom” aan de Arnhemseweg in Leusden,
tot 1975 het woonhuis van juffrouw Annie. Het landgoed is in haar huidige vorm eind 19e
eeuw gevormd. De opbrengsten uit het landgoed worden mede gebruikt voor het realiseren
van de doelstelling.
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