Gemeente Boxtel: regelingen voor ouders
Computer voor school
Een computer voor school kopen kan duur zijn. Gaat jouw kind naar de middelbare school? Is hij
of zij nog geen 18 jaar en kun je de kosten voor de computer niet (helemaal) uit jouw eigen
inkomen betalen? Met 'Bereken uw recht'
https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm10.php?u=1606851560.757.14910170402202
kun je kijken of je recht hebt op een vergoeding van de gemeente. Of je een vergoeding krijgt
hangt af van jouw inkomen en vermogen.
Website:
https://www.boxtel.nl/zorg-inkomen-en-jeugd/zorg/vergoedingen
Welzijnsfonds: Vergoeding voor sport, cultuur en recreatie
Het Welzijnsfonds geeft een vergoeding voor activiteiten voor sport, cultuur en recreatie. Wij
vinden het belangrijk dat alle inwoners mee kunnen doen met deze activiteiten. Ook inwoners
met een laag inkomen.
Wil je weten of je gebruik kunt maken van het Welzijnsfonds?
Met 'Bereken uw recht'
https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm10.php?u=1606851560.757.14910170402202
kun je kijken of je recht hebt op een vergoeding van de gemeente. Declaraties kunnen ingediend
worden met het declaratieformulier welzijnsfonds.
Website:
https://www.boxtel.nl/zorg-inkomen-en-jeugd/zorg/vergoedingen
Muziekonderwijs
Samen met CultuurBox moedigen we kinderen aan om hun muziektalent te ontwikkelen. Je kunt
keerper jaar een vergoeding krijgen voor muzieklessen voor jouw kind.
Je hebt recht op een vergoeding als:
•

Je kind staat ingeschreven in de gemeente Boxtel.

•

Je kind op 1 september van dit jaar jonger dan 18 jaar is.

•

Je kind muziekonderwijs gaat volgen in de gemeente Boxtel bij een docent die in
het Muziekloket van de CultuurBox staat.

•

Je kind minimaal 36 lesweken muziekles volgt binnen hetzelfde lespakket.

Als je kind al muziekles volgt dan kan deze korting ook voor hem of haar gelden. De voorwaarden
voor een vergoeding zijn hetzelfde als voor kinderen die nog geen muziekles volgen.
Aanmelden:
Wil je een vergoeding aanvragen? Vul het aanvraagformulier in. Stuur de lesovereenkomst met
de muziekdocent en een betaalbewijs van het lespakket mee als bijlagen. De gemeente
beoordeelt jouw aanvraag en stelt jou op de hoogte van de beslissing.
Aanvraagformulier:
https://www.boxtel.nl/aanvraagformulier-voucher-muziekonderwijs

Meer informatie:
Voor meer informatie ga je naar het Muziekloket van de CultuurBox en naar de regeling op
overheid.nl.

