Gemeente Heusden
Heusdenpas
De gratis HeusdenPas is er voor inwoners van de gemeente Heusden die rond moeten komen
van een klein inkomen. Mensen met de HeusdenPas krijgen een budget voor diverse
abonnementen en korting op activiteiten in de gemeente Heusden. Voor kinderen is er het
KindPakket.
Met de HeusdenPas mag u per jaar een bedrag van € 150 besteden. Bijvoorbeeld aan
abonnementen op gebied van sport en cultuur, kosten voor muziekschool, een bibliotheekpas of
een internetabonnement. U krijgt ook 50% korting op activiteiten bij verschillende organisaties
zoals een kaartje voor zwembad Die Heygrave of theatervoorstellingen. Kijk voor de
deelnemende organisaties op de website van de gemeente Heusden.
Voorwaarden:
U kunt een HeusdenPas aanvragen als u voldoet aan een of meer van de volgende voorwaarden:
•

U heeft een uitkering van Baanbrekers;

•

U heeft een voedselbankpas;

•

U krijgt kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

•

U zit in een schuldhulptraject bij Kredietbank Nederland;

•

Uw inkomen is lager dan 120% van het bijstandsniveau. Kijk voor alle bedragen op de
website van de gemeente Heusden.

Bron:
https://www.bijeenheusden.nl/werk-inkomen-en-geld/aanvulling-op-je-inkomen/heusdenpas/
Kindpakket
Ieder kind wil graag op voetbal, muziekles, zwemles of meegaan met het schoolreisje. Maar door
de financiële situatie van hun ouders gaat dat soms niet. Om dat toch mogelijk te maken, heeft
de gemeente Heusden voor deze kinderen het KindPakket ontwikkeld.
Wie kan gebruik maken van het KindPakket?
Het KindPakket is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een
kleine beurs. Met het KindPakket kunnen kinderen onder andere sporten, zwemles krijgen of een
muziekinstrument leren bespelen. Ook kosten voor school zoals bijvoorbeeld een ouderbijdrage
en schoolkamp kunnen vergoed worden. Er is ook voor brugklassers een schoolpakket
beschikbaar.
Met welk inkomen komen mijn kinderen in aanmerking voor het KindPakket?
Het KindPakket is beschikbaar voor gezinnen met kinderen met een inkomen tot 120 procent van
het sociaal minimum (bijstandsnorm). Ook kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen die in
een schuldhulpverleningstraject bij de Kredietbank Nederland zitten, kunnen meedoen.
Het inkomen van ouders met kind(eren)

Maximaal

Een alleenstaande ouder, jonger dan 21 jaar.

€ 302,66

Samenwonenden ouders, beiden jonger dan
21 jaar

€ 955,61

Samenwonenden ouders, waarvan één van
beiden jonger is dan 21 jaar

€ 1.528,66

Een alleenstaande ouder, tussen 21 jaar en
pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.226

Samenwonende ouders, beiden jonger dan 66
jaar en 4 maanden

€ 1.751,43

Het gaat hierbij om netto bedragen. Dat is het bedrag dat u maandelijks op uw bankrekening
krijgt.
aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Aanmelden voor het KindPakket:
Een aanvraagformulier voor het KindPakket kunt u ophalen bij het gemeentehuis in Vlijmen en bij
de Bijeen-teams in Drunen, Vlijmen en Oudheusden. U kunt het formulier hieronder ook
downloaden:
https://www.bijeenheusden.nl/fileadmin/user_upload/PDF/Aanvraagformulier_heusdenpas_en_ki
ndpakket_22.pdf
Contactgegevens voor meer informatie:
Telefoon:
06 479 902 63
Zij zijn op dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur bereikbaar
E-mail:
leergeldheusden@gmail.com.
Website:
https://www.bijeenheusden.nl/opvoeden-opgroeien-en-onderwijs/kinderen-en-een-krappebeurs/kindpakket/
Leergeld
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten
die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld
wil deze kinderen mee laten doen!
Welke kinderen komen in aanmerking?
Om een aanvraag te honoreren moet de aanvrager beschikken over de HeusdenPas. Deze gratis
pas is bedoeld voor inwoners van de gemeente Heusden die het niet zo breed hebben.
Je komt in aanmerking voor een pas als je:
– Inkomen lager is dan 120% van het bijstandsniveau.
– In aanmerking komt voor hulp van de Voedselbank.
– Kwijtschelding krijgt van gemeentelijke belastingen.
– Schuldhulpverlening krijgt.
Contactgegevens voor meer informatie:
Telefoon:
06 47 990 263
bereikbaar op dinsdag– en donderdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Bij geen gehoor kun je
de voicemail inspreken. niet bereikbaar tijdens de schoolvakanties-regio zuid en op feestdagenregio zuid.
E-mail:
leergeldheusden@gmail.com

Website:
https://www.leergeld.nl/heusden/

Speelgoedbank
De speelgoedbank is een bank waar gezinnen met een krappe beurs speelgoed kunnen halen
voor hun kinderen.
Voorwaarden:
Heeft u kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar en maakt u gebruik van de HeusdenPas of
de Voedselbank? Dan kunnen uw kinderen bij Speelgoedbank Waalwijk iedere maand iets van
speelgoed uitzoeken. U kunt bij de Speelgoedbank terecht op vertoon van uw HeusdenPas of
Voedselbankpas en een kopie van uw legitimatiebewijs.
Waar is het?
Speelgoedbank Waalwijk
Grotestraat 409 (achterom)
5142 CB Waalwijk
Openingstijden:
De Speelgoedbank is in de even weken elke woensdag geopend van 13.30 tot 16.30 uur. In
de oneven weken is de Speelgoedbank elke zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur geopend.
Website:
https://www.bijeenheusden.nl/opvoeden-opgroeien-en-onderwijs/kinderen-en-een-krappebeurs/speelgoedbank/
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
Website:
https://stichtingjarigejob.nl/
Bibliotheekpas
kinderen onder de 18 jaar geheel gratis welkom in elke bibliotheek door heel Nederland.

