BOMMELERWAARD

STICHTING LEERGELD BOMMELERWAARD:

1. WAT IS STICHTING LEERGELD?
2. VOOR WIE IS STICHTING LEERGELD ER?
3. WAARVOOR KAN IK NAAR STICHTING LEERGELD?
4. WAT MOET JE DOEN OM HIERVOOR IN AANMERKING TE KOMEN?
5. WIE KUNNEN VERDER OOK VEEL VOOR U BETEKENEN?
6. LINKS NAAR HANDIGE SITES.
7. CONTACT

”Alle kinderen mogen meedoen”
NU MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN

OOK IK MAG SPORTEN
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1.Wat is Stichting Leergeld Bommelerwaard?
Stichting Leergeld Bommelerwaard is een organisatie die zich inzet voor kinderen in
de leeftijd van 4 tot 18 jaar voor wie het financieel niet mogelijk is om mee te kunnen
doen aan allerlei activiteiten.
Leren en mee kunnen doen met leeftijdsgenoten is voor kinderen heel belangrijk. Er
zijn kinderen, die doordat hun ouder(s) / verzorger(s) niet de financiële middelen
hebben, moeten afhaken. Hierdoor kan het zijn dat ze buitengesloten worden en in
een sociaal isolement komen.
Stichting Leergeld Bommelerwaard wil hen helpen, zodat deze kinderen gewoon
mee kunnen doen met schoolse en buitenschoolse activiteiten.
Stichting Leergeld Bommelerwaard wil deze kinderen de kans geven hun
mogelijkheden te vergroten en zich te ontwikkelen. Dit zijn voor een kind belangrijke
voorwaarden in hun bestaan en in hun verdere leven.
2.Voor wie is de stichting Leergeld?
Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar van wie de ouders/verzorgers maximaal
130% van het minimumloon verdienen of door omstandigheden tijdelijk een
besteedbaar leefgeld hebben van maximaal € 500,00 per maand (gezin met 2
kinderen).
3. Waarvoor kan ik naar stichting Leergeld?
Er kan een financiële bijdrage worden gevraagd voor allerlei binnen- &
buitenschoolse activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan: schoolreisjes, schoolkamp,
verenigingsleven, hobby. Stichting Leergeld Bommelerwaard kan deze kosten tot
een maximaal bedrag van € 175,00 per jaar vergoeden. Ouders zullen jaarlijks een
nieuwe aanvraag moeten indienen. Waarna het bestuur van de stichting zal
beoordelen of deze kosten een volgend jaar weer vergoed zullen worden.
Ook kan de stichting zorgen voor een tweedehands fiets tot een maximum bedrag
van € 150,00. De ouders betalen dan nog € 25,00 eigen bijdrage.
4. Wat moet je doen om hiervoor in aanmerking te komen?
Neem contact op met Stichting Leergeld Bommelerwaard, we bespreken dan samen
met u de mogelijkheden. De contactgegevens vindt u achter in deze folder.
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5.Wie kunnen verder nog veel voor u betekenen?
Sociale Dienst:
Het Sociaal Domein Bommelerwaard, gevestigd in het gemeentehuis in Kerkdriel,
kan voor bijzondere uitgaven die niet uit eigen inkomen kunnen worden betaald, een
bijdrage geven. We noemen dit bijzondere bijstand. Ook kunt u een bijdrage
aanvragen voor maatschappelijke participatie, bijv. de contributie voor een sportclub
of sportkleding, een schoolreisje of –kamp of de contributie voor een jeugdclub. Het
is zeker de moeite waard om dit na te vragen bij de Sociale Dienst. Aanvragen voor
bijzondere bijstand en maatschappelijke participatie zijn voorliggende voorzieningen
voor stichting Leergeld Bommelerwaard e.o. Dit betekent dat wij de vergoedingen
van de Sociale Dienst voor dezelfde kosten in mindering brengen op de eventuele
vergoeding door stichting Leergeld Bommelerwaard e.o.
Belastingdienst:
Deze overheidsdienst zorgt voor de uitbetaling van de huurtoeslag, kindgebonden
budget, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. Kijk goed of u de juiste toeslagen
ontvangt, waar u recht op heeft.

6.Links naar handige sites











www.berekenuwrecht.nl
www.nibud.nl
www.belastingdienst.nl
www.socialedienstbommelerwaard.nl
www.humanitas.nl
www.stmr.nl
www.ib-groep.nl
www.tripzaltbommel.nl
www.bommelerwaardgids.nl
www.leergeldbommelerwaard.nl

7. Contactgegevens:
Stichting Leergeld Bommelerwaard
Postbus 2216
5300 CE Zaltbommel
Telefoon:06 – 542 445 08
E-mail:lgbommelerwaard@gmail.com
www.leergeldbommelerwaard.nl
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Ruimte voor aantekeningen

