10 Tips voor ouders met een laag inkomen
Dit is voor ALLE ouders met een inkomen in 2019 onder:
€ 1.172,05 euro per maand (voor een alleenstaande ouder )
€ 1.674,36 euro per maand (voor een echtpaar met kinderen)
Mag salaris, een uitkering of een ZZP inkomen zijn. Maximaal vermogen €12.240,-.
Mensen in de WSNP kunnen overal gebruik van maken. Bij schulden worden uitzonderingen
gemaakt.

1. Participatiefonds
Voor het gebruik van internet, het zwembad of de sportschool geeft de gemeente een extra
bijdrage:
• voor een alleenstaande ouder € 165,• voor een echtpaar € 280,• voor elk kind extra €118,Waar vraag je het aan?
https://www.westerkwartier.nl/form/online-aanvraagformulier-minimabeleid/uwgegevens-0

2. Bijdrage schoolkosten
Ouders met kinderen op de peuterspeelzaal, de basisschool of het voortgezet onderwijs
kunnen een extra bijdrage aanvragen bij de gemeente voor:
•
•
•
•

de peuterspeelzaal € 170,- per kind
het basisonderwijs € 56,- per kind
het voortgezet onderwijs, de eerste keer € 244,- per kind
het voortgezet onderwijs, vervolg € 120,- per kind

Waar vraag je het aan?
https://www.westerkwartier.nl/form/online-aanvraagformulier-tegemoetkomingkostenpeuterspeelzaal-en-schoolgaande-kinderen-2019/uw-gegevens-0

3. Jeugdfonds Sport en Cultuur
Alle kinderen van 4 t/m 17 jaar kunnen gratis sporten, dansen of naar muziekles. De bijdrage
is voor:
•
•

een sportvereniging en/of sportkleding €225,muziek, dans, toneelles en nog veel meer, inclusief huur instrument/kleding €450,-

Waar vraag je het aan?
www.facebook.com/rondkomeninhetwesterkwartier of tel:06 - 3364 5871
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4. Stichting Leergeld Westerkwartier - Noordenveld
Voor elk kind van 4 t/m 17 jaar heeft Stichting Leergeld een bijdrage van 400,- per jaar.
Dit is voor de ouderbijdrage, schoolreisjes, gymkleding, een fiets en nog veel meer.
Waar vraag je het aan?
https://www.leergeld.nl/westerkwartier-noordenveld/doe-een-aanvraag/ of tel:06 - 3364 5871

5. Jarige Job
Jarige Job zorgt voor een verjaardagbox op de verjaardag van kinderen van 4 t/m 11 jaar
met daarin:
• een cadeau
• een traktatie voor op school
• spullen voor een kinderfeestje
Waar vraag je het aan?
www.facebook.com/rondkomeninhetwesterkwartier of tel:06 - 3364 5871

6.

Kindpakket

Voor kinderen van 4 t/m 17 jaar kun je het kindpakket aanvragen bij de gemeente.
Je krijgt een tegoed om te besteden bij verschillende winkels in het Westerkwartier.
Waar vraag je het aan?
Vanaf november bij de Gemeente Westerkwartier

7. Computer regeling
Kinderen in groep 8 of in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs, kunnen via de
gemeente een computer of laptop krijgen van maximaal € 500,- Dit kun je één keer per gezin
aanvragen.
Waar vraag je het aan?
Gemeente Westerkwartier

8. Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds
(Bij deze stichting ligt de inkomensgrens wat lager dan bij de andere grens, zie de website!)
Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en met de bus of de trein moeten
reizen, kun je 50% van de reiskosten terugkrijgen. De vergoeding per kind is maximaal
€1500,- in totaal.
Waar vraag je het aan?
www.studiefondsgroningen.nl
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9. Vakantiebank
Eén keer in de drie jaar kan een gezin een aanvraag doen voor een gratis vakantie.
(De grens is € 976,71 voor een alleenstaande ouder en € 1.395,30 voor een gezin)
(inschrijving voor 2019 is vol!)
Waar vraag je het aan?
www.devakantiebank.nl

10.

Nog veel meer mogelijk

Naast deze 9 punten is er nog veel meer mogelijk; een gratis wasmachine, gemeentelijke
belastingen niet betalen, gratis voedsel, extraatje bij lang laag inkomen, bijdrage bij
chronische ziektekosten en nog veel meer.
Kijk eens op www.facebook.com/rondkomeninhetwesterkwartier of tel:06 - 3364 5871
(Hier zijn geen kosten aan verbonden!)
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