Samenvatting voor
financiële ondersteuning

Heeft u een laag inkomen?
Of weinig vermogen?
Dan kunt u ondersteuning krijgen bij kosten voor
school, cultuur of sport. Dit geldt voor u en voor
uw kinderen!

Heeft u een kind jonger
dan 18 jaar?

Nee

Dan zijn er voor uzelf
mogelijkheden. Kijk op
bladzijde 3 en op
www.mookenmiddelaar.nl
of bel de gemeente
voor informatie
024 - 696 91 11

Ja

Doe een aanvraag bij Leergeld
www.leergeld.nl/destuwwal
OF BEL
06 53 38 74 56

Huisbezoek

Medewerker
leergeld

ABC

Financiële ondersteuning voor uw kind

Financiële ondersteuning voor uzelf

Stichting Leergeld
Leergeld is er voor de kinderen. Als u als ouder(s) een laag inkomen heeft dan kunt u een
bijdrage vragen voor de schoolkosten. Maar ook voor de kosten van een computer, sport of
bijvoorbeeld muziek- of dansles kunt u bij Leergeld terecht.
U ontvangt geen geld. We betalen de bijdrage rechtstreeks aan de school, club of leverancier.
Bel voor een aanvraag of meer informatie naar 06 - 5338 7456 of beter nog, kijk op de website
www.leergeld.nl/destuwwal

De gemeente kent ook verschillende regelingen voor mensen met een laag
inkomen. Die staan hieronder op een rij.

We helpen u bij:

ABC

Omschrijving

Maximaal bedrag

Toelichting

Regeling

Voor wie?

Bedrag per jaar

Zwemmen t/m diploma B

Werkelijke kosten

Vanaf 5 jaar

Individuele
inkomenstoeslag

21 jaar en ouder tot
aan AOW leeftijd.

Gehuwden:
Alleenstaande ouder:
Alleenstaande:

Laptop v.a. groep 8
per kind in het gezin

€ 400

1x per 4 jaar
Individuele
studietoeslag

Studenten
vanaf 18 jaar.

€ 1.849,20
Betaling in twee delen.

Fiets (2e hands)

4-12 jaar: € 100
12-18 jaar: € 200

Recht op studiefinanciering of WTOS. Student
kan door beperking niet
bijverdienen.

Meedoenregeling
(reductieregeling)

18 jaar en ouder.

Maximaal € 150 per persoon.

Lid van club / vereniging,
deelnemen aan sport of
culturele activiteit.

Ouderen (met AOW/ Maximaal € 200 per persoon.
pensioen), chronisch
ziek, gehandicapt.

Bewijsstukken laten zien.

€ 100

Per jaar

Schoolkosten voortgezet
onderwijs, incl. ouderbijdrage

€ 350

Per jaar

Sportactiviteit

€ 225

Per jaar, via
Jeugdfonds Sport

Culturele Activiteiten

€ 425

Per jaar, via
Jeugdfonds Cultuur

Verjaardagbox

nvt

Via Stichting
Jarige Job

Andere noodzakelijke kosten

nvt

Individuele
beoordeling

Stichting Leergeld
werkt samen met

€ 593
€ 531
€ 415

1 maal per 3 jaar

Schoolkosten basisonderwijs,
incl. ouderbijdrage

Leergeld doet alleen onderzoek naar het netto inkomen,
niet naar het vermogen. Uw netto inkomen zonder vakantietoeslag (vt) moet lager zijn dan het bedrag in de tabel
hiernaast. In de tabel staan de bedragen per 1 juli 2021.

Voorwaarden

Collectieve
ziektekostenverzekering

18 jaar en ouder.

Afhankelijk van pakket.

Deelnemen aan gemeentepolis van VGZ.

Bijzondere bijstand

18 jaar en ouder.

Afhankelijk van
noodzakelijke kosten.

Bijzondere individuele
omstandigheden
Kosten moeten
noodzakelijk zijn.

Inkomen en vermogen
U komt alleen in aanmerking voor deze regelingen als
u een laag inkomen heeft en weinig (of geen) vermogen.

Alleenstaande ouder

1.332,19

Gehuwd/samenwonend

1.903,14

3 jaar of langer
onafgebroken een
inkomen op het minimum.

Bel voor meer (schriftelijke) informatie naar het
klant contact centrum op 024-69 69 111 of kijk
op www.mookenmiddelaar.nl/werk-en-inkomen.

