Gemeente s-Hertogenbosch; regelingen voor ouders
Alle regelingen op een rijtje. De regelingen worden hieronder één voor één uitgelegd.
-

-

Leergeldregeling
Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch & Vught
Samen voor alle kinderen
Stichting Jarige job

Leergeldregeling:
Leergeld wil kinderen, naar eigen keuze, mee laten doen op 3 verschillende gebieden:
onderwijs, sport en cultuur
Onderwijs:
Meedoen op school is essentieel voor kinderen en maatschappij, maar is tegenwoordig ook
behoorlijk kostbaar. In de praktijk betekent dit voor ouders met een laag inkomen vaak dat
verschillende activiteiten, zoals een schoolreisje (ook het buitenlandse schoolreisje) of een
schooluitje, aan hun kinderen voorbij gaan.
Mogelijkheden:
•

schoolreisje, schoolkamp voor leerlingen in het basisonderwijs

•

fietsregeling voor kinderen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs

•

verplichte schoolkosten van het voortgezet onderwijs tot een max. van € 150,- per
kind per schooljaar

Sport:
Sporten is een belangrijke buitenschoolse activiteit voor kinderen. Beweging is goed voor de
gezondheid en stimuleert de lichaam en geest. Samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur in
Den Bosch & Vught zorgen wij ervoor dat je kind lekker kan sporten bij lokale sportclubs
door bij te dragen aan lidmaatschappen, sportkleding en sportattributen.
Mogelijkheden:
• contributie sportclub en kosten van sportbenodigdheden
• zwemlessen voor diploma A, B en C
Cultuur:
Meedoen aan culturele activiteiten is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Denk
bijvoorbeeld aan muziekles of dansles, of aan een cursus schilderen of toneelspelen. Ook
meedoen aan overige activiteiten, die niet direct onder onderwijs, sport of cultuur vallen
maar die wel bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, zoals bijvoorbeeld deelname aan
de scouting, behoort tot de mogelijkheden. Wil jouw kind graag aan dit soort activiteiten
meedoen, maar vormen de kosten hiervan een hindernis, dan kan Leergeld wellicht helpen
om jouw zoon/dochter toch te laten meedoen.
Mogelijkheden:
• contributie van bijvoorbeeld muziek- of balletvereniging of andere creatieve activiteit
De voorwaarden:

•

Het gezin of huishouden moet woonachtig zijn in de gemeente 's-Hertogenbosch

•

De kinderen zijn in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar

•

Het inkomen van het gezin of het huishouden is maximaal 135% van de
bijstandsnorm, zie de tabel hieronder

Jaar

Gehuwd 135%

Alleenstaande ouder 135%

2021

€ 1970,35

€ 1379,25

2022

€ 2000,16

€ 1400,11

•

Er is dit jaar niet eerder eenzelfde aanvraag ingediend bij ons of bij Jeugdfonds Sport
& Cultuur

•

Geen of slechts gedeeltelijke vergoeding van de kosten via een andere organisatie

•

De aanvraag geldt voor maximaal 1 jaar

Contactgegevens voor meer informatie:
Telefoon:
073 6149472
- Maandag / Dinsdag / Donderdag bereikbaar 10.00 - 13.00 uur (schoolvakanties gesloten)
E-mail:
info@leergelddenbosch.nl
Website:
https://www.leergelddenbosch.nl/hoe-werkt-het/voorwaarden

Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch & Vught
Het jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught betaalt de contributie / het lesgeld voor
kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles,
schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.
Wat moet je doen?
Stap 1. Je kunt zelf geen aanvraag doen. Vraag aan de juf, meester, buurtsportcoach,
schuldhulpverlener, medewerker sociaal wijkteam of hij/zij een aanvraag voor je kan doen. Degene
die de aanvraag doet, noemen we ‘de intermediair’;
Stap 2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;
Stap 3. De intermediair hoort meestal binnen drie weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat je
dat weten;
Stap 4: Je kunt je kind nu aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar je kind
op les wil;
Stap 5: Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf
geen geld.
Contactgegevens voor meer informatie:

Telefoon:
06-15642732
- Maandag / Dinsdag / Donderdag van 9.00 uur – 12.00 uur
E-mail:
shertogenbosch@jeugdfondssportencultuur.nl
Website:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/s-hertogenbosch-vught/

Samen voor alle kinderen
Hier kun je aanvragen doen voor bijvoorbeeld schoolspullen, zwemles of een andere sport, muziek,
theater- of dansles, een uitje of een verjaardagsbox.
Voorwaarden:
•

Je aanvraag moet eerst worden beoordeeld voordat deze kan worden toegekend.

•

Doe daarom op tijd een aanvraag, minimaal 2 tot 6 weken van tevoren.

•

De te vergoeden kosten zijn bestemd voor activiteiten van het kind. We willen graag vooraf
weten waaraan het geld wordt uitgegeven en de hoogte van het bedrag.

•

De vereniging, leverancier of intermediair wordt altijd rechtstreeks door ons betaald.

•

Vergoedingen gebeuren nooit achteraf.

Contactgegevens voor meer informatie:
Telefoon:
010-307 59 09.
Op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 16.00 uur.
E-mail:
info@samenvoorallekinderen.nl
Bron:
https://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders/

Stichting Jarige job
Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend.
Voor tienduizenden kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren,
omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze
kinderen geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren op
school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het
geven van een verjaardagsbox, want ieder kind verdient een verjaardag! De verjaardagboxen t.w.v
€35,- worden door de inzet van ruim 100 vrijwilligers en door samenwerkingen met partners en
organisaties rondgestuurd.
Heb jij of ken jij een kind van 4 t/m 12 jaar dat zijn verjaardag niet kan vieren?
Vraag dan 6 weken voor de verjaardag een verjaardagsbox aan via de onderstaande link:
https://stichtingjarigejob.nl/wat-wij-doen/verjaardagsbox/
Contactgegevens voor meer informatie:

Telefoon:
010 – 737 03 48
E-mail:
info@stichtingjarigejob.nl
Stichting Jarige Job
Van Nelleweg 1 (Hal K & Hal L)
3044 BC Rotterdam
Website:
https://stichtingjarigejob.nl/
Bibliotheekpas
Kinderen onder de 18 jaar zijn geheel gratis welkom in elke bibliotheek door heel Nederland.

