www.kindpakket.nl - Bijdragen voor schoolen vrijetijdsactiviteit van uw kind
Wil uw kind lid worden van een sportclub? Een muziekinstrument bespelen? Toneelspelen?
Met schoolreisje meegaan? Deze activiteiten kosten geld. Heeft u een laag inkomen, dan kunt
u een bijdrage aanvragen om deze activiteiten toch mogelijk te maken.

Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld
In uw gemeente zijn het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld actief.
Deze fondsen en stichting kunnen in bepaalde situaties voor kinderen van 4 tot 18 jaar het
lidmaatschap betalen van een sportclub of cultuuractiviteiten zoals: muzieklessen volgen of
een cursus schilderen of een toneelclub of scouting en schoolactiviteiten. U kunt één keer per
jaar een aanvraag doen bij het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds. Heeft u hulp nodig
voor schoolbenodigdheden en heeft u al een aanvraag gedaan bij een van de fondsen? Dan
kunt u alsnog terecht bij de Stichting Leergeld.

Welke kinderen komen in aanmerking?
U kunt uw kind(eren) aanmelden bij een van de drie fondsen als u aan de volgende
voorwaarden voldoet:




U woont in een van de gemeenten: het Bildt, Franekeradeel, Harlingen,
Leeuwarderadeel, Menameradiel, Terschelling of Vlieland.
Uw thuiswonende kind is 4 tot 18 jaar.
Inkomen:



U heeft een inkomen tot maximaal 120 procent van de voor u geldende bijstandsnorm.
De hoogte van het inkomen is van belang, niet het soort inkomen. Dat kan dus een
uitkering zijn, maar ook loon uit werk. Voor een alleenstaande ouder is dit maximaal €
1.482,43 netto per maand. Voor een gezin is dit maximaal € 1.647,14 netto per maand.
(norm 1 januari 2015).



U heeft een hoger inkomen, bijvoorbeeld als zzp‘er of loon uit arbeid, maar door
aftrek van de vaste lasten een lager besteedbaar netto inkomen. Om dan voor een

Of

vergoeding in aanmerking te kunnen komen gelden de volgende (maximaal) netto
besteedbare bedragen per maand:
o Voor een volwassene: € 180,00,
o Voor elke extra volwassene (18 jaar of ouder): € 60,00,
o Voor elk kind jonger dan 18 jaar: € 50,00.
Dit zijn bedragen die overblijven nadat rekening is gehouden met de volgende vaste lasten:
huur, verbruik gas, elektriciteit en water, verzekeringen, premie ziektekosten, aflossing van
schulden etc. Nadat u al deze kosten hebt ingevuld op een schriftelijk overzicht, beoordeelt de
intermediair op basis van deze gegevens of u voor een vergoeding in aanmerking komt.

Meer informatie



Meer informatie kunt u krijgen bij het Gebiedsteam Harlingen via telefoonnumer 14
0517 of mailadres gebiedsteam@harlingen.nl
Aanmelden kunt u doen via www.kindpakket.nl of via

https://www.kindpakket.nl/harlingen

Kindpakket Harlingen
Het kindpakket geeft kinderen binnen de gemeente Harlingen de mogelijkheid om mee te
doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Bij het aanvragen van een bijdrage moet rekening gehouden worden met een aantal punten;








Het kindpakket is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
Het kind kan onvoldoende meedoen op school of aan sport en culturele activiteiten omdat het
geld hier voor ontbreekt.
De ouder of verzorger en kind bepalen zelf voor welke kosten er een aanvraag wordt gedaan.
De te vergoeden kosten zijn bestemd voor activiteiten van het kind.
Waaraan het geld wordt uitgegeven en de hoogte van het bedrag moeten vooraf worden
aangegeven.
De vereniging of leverancier wordt altijd rechtstreeks betaald.
Vergoedingen gebeuren nooit achteraf.

Voor meer informatie: https://www.kindpakket.nl/harlingen

