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Kans voor uw kind 2017 
 Voor wie? 

Ouders en verzorgers met een laag inkomen uit 

werk of uitkering 

 

Waarom? 

Extra ondersteuning, zodat uw kind kan meedoen 

met sport, cultuur, onderwijs en omgaan met 

computers 

 

Minimaregelingen  

 

Algemeen 

Speciaal voor kinderen jonger dan 18 jaar is er 

het Kindpakket van de gemeenten Delfzijl, 

Appingedam en Loppersum. Het Kindpakket kunt 

u besteden via de webshop Kans voor uw kind. 

Daarnaast is er de computerregeling. 

Er zijn ook andere organisaties die uw kind 

helpen, zoals het Jeugdsportfonds, Provinciaal 

Groninger Studiefonds, Stichting Leergeld en 

DUO. U vindt hun gegevens op pagina 2 en 3.  

 

Uw gezinsinkomen bepaalt of u recht hebt  

Om gebruik te maken van het Kindpakket mag uw 

gezinsinkomen uit werk of uitkering niet hoger 

zijn dan 110% van de bijstandsnorm.  

Het normbedrag dat voor u geldt is afhankelijk 

van de gezinssamenstelling en de 

inkomenssituatie. Bij uw aanvraag wordt uw 

normbedrag vastgesteld en bepaald of u recht 

hebt op het Kindpakket.  

 

Webshop Kans voor uw kind 

Het is voor de ontwikkeling van uw kind 

belangrijk dat uw kind muziekles kan volgen, kan 

sporten bij een vereniging of een schoolreis kan 

maken. Het Kindpakket is een bijdrage in de 

kosten die u voor uw kind maakt. Het Kindpakket 

is van toepassing op gezinsleden jonger dan 18 

jaar en wordt per (inwonend) kind per jaar 

verstrekt. Als ouder of verzorger kunt u een 

aanvraag doen voor kind(eren) die bij u inwonen. 

 

Zo werkt het 

Voor elk kind dat in aanmerking komt, stellen de 

gemeenten een persoonlijk budget beschikbaar.  

Dat is het Kindpakket. Dit kunt u besteden in de 

webshop Kans voor uw kind. Als het Kindpakket 

aan u wordt toegekend, krijgt u via Werkplein 

Fivelingo toegang tot en een budget in de 

webshop Kans voor uw kind. U kunt samen met 

uw kind(eren) in de webshop activiteiten 

bekijken en bestellen. Als u een bestelling doet, 

gaat dat van uw webshopbudget af. Over de 

rekening hoeft u zich geen zorgen te maken.  

Dat regelt Werkplein Fivelingo.  

 

Voorbeelden van producten die u samen met 

uw kind(eren) kunt bestellen 

 Zwemabonnementen  

 Lidmaatschap sportverenigingen* 

 Muziekles bij IVAK 

 Schoolactiviteiten 

 Sportkleding ** 

 Kinderfietsen** 

* Voor sportieve activiteiten van uw kinderen 

kunt u ook gebruik maken van het 

Jeugdsportfonds. Zie verderop. 

** Voor deze producten gelden beperkingen voor 

het aantal bestellingen (per kind, per periode)  

dat u kunt doen.  

 

Bedragen Kindpakket 

• De bijdrage voor een kind t/m 12 jaar 

bedraagt € 290,- per kind per jaar 

• De bijdrage voor een kind van 13 tot en met 

17 jaar bedraagt € 350,- per kind per jaar 
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Het jaar waarin uw kind 12 jaar wordt en naar het 

voortgezet onderwijs gaat, is het jaar waarvoor u 

€ 350,- kunt aanvragen. 

 

Maak een afspraak op Werkplein Fivelingo  

Wilt u gebruikmaken van het Kindpakket? Neem 

u dan contact op met Werkplein Fivelingo voor 

het maken van een afspraak.  

 

Kijk ook eens op Kansvooruwkind.nl 

Op www.kansvooruwkind.nl vindt u meer 

informatie over de webshop en gratis activiteiten 

voor uw kind(eren). 

 

Computerregeling en -cursus 

Steeds vaker moeten u en uw kind zaken regelen 

op een computer. Dan is het belangrijk dat uw 

kind een goede computer heeft en dat u ook 

ermee kunt omgaan. Heeft u geen of een sterk 

verouderde computer dan kunt u mogelijk 

gebruik maken van de Computerregeling. Deze 

regeling bestaat uit een lening waarmee u voor 

uw kind een computer kunt kopen en daarnaast 

een cursus die u leert hoe u uw kind kunt helpen 

met het werken op een computer. 

 

Bedragen 

U krijgt een lening van maximaal € 500,-.  

De cursus om uw kind te kunnen helpen kost u 

niets. 

 

Regelingen van andere partijen 

 

Stichting Leergeld 

Stichting Leergeld steunt schoolgaande kinderen 

van 4 tot 18 jaar van ouders met lage inkomens 

die niet of onvoldoende vergoeding krijgen vanuit 

de gemeente, provincie of DUO. Voor meer 

informatie en aanvragen kunt u terecht bij: 

Stichting Leergeld Delfzijl e.o., telefoon:  

0596 - 567 930, of mail: leergeldADL@hetnet.nl 

www.leergeld.nl 

 

 

 

Jeugdsportfonds  

Sporten is goed voor uw kind. Maar soms te duur 

voor gezinnen met een laag inkomen. Het 

Jeugdsportfonds biedt dan uitkomst. Dit 

landelijke fonds betaalt voor uw kind maximaal 

€225,- euro per jaar. Dat geld  moet u besteden 

aan de contributie van een sportvereniging of 

sportmiddelen (bv. kleding). Ouders, kinderen en 

sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag bij 

dit fonds indienen. Dat kan alleen via een 

intermediair.  

www.jeugdsportfonds.nl 

 

Provinciaal Groninger Studiefonds 

De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds 

verstrekt bijdragen in de schoolkosten, 

studiekosten en reiskosten aan inwoners van de 

provincie Groningen met een minimuminkomen 

die een opleiding (gaan) volgen. Dit fonds 

vergoedt bijvoorbeeld de volledige reiskosten van 

mbo-leerlingen die meer dan 10 kilometer 

moeten reizen om in stad Groningen naar school 

te gaan. Voorwaarde is dat ze nog geen recht 

hebben op een OV-jaarkaart. 

 

U kunt een aanvraag indienen voor uw kind, maar 

ook voor uzelf. Voorwaarde is wel dat u voor 

deze kosten geen vergoeding ontvangt vanuit 

organisaties als de Dienst Uitvoering Onderwijs 

(DUO), het UWV WERKbedrijf of de stichting voor 

vluchteling-studenten UAF. Op de website vindt u 

alle informatie en kunt u een eenvoudige test 

doen om te zien of u in aanmerking komt. 

www.studiefondsgroningen.nl 

 

Tegemoetkomingen van Dienst Uitvoering 

Onderwijs (DUO) 

DUO regelt naast de studiefinanciering ook de 

volgende tegemoetkomingen in de studiekosten 

voor u als ouder  en uw kind.  

www.duo.nl 

 

http://www.kansvooruwkind.nl/
http://www.leergeld.nl/
http://www.jeugdsportfonds.nl/
http://www.studiefondsgroningen.nl/
http://www.duo.nl/
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Kindgebonden budget van de belastingdienst 

Het kindgebonden budget is een toeslag van de 

overheid in de kosten voor gezinnen tot een 

bepaald inkomen. Wie kinderen heeft onder de 

18 jaar, kan kindgebonden budget krijgen. 

 

De hoogte van het kindgebonden budget wordt 

bepaald door het gezinsinkomen en het aantal 

kinderen onder de 18 jaar. Meer weten? Kijk op: 

www.belastingdienst.nl/toelagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weten waar u recht op heeft? 

www.berekenuwrecht.nl 

 

Hebt u vragen? 

Hebt u vragen of begrijpt u niet goed wat voor u 

van toepassing is? Kom dan zonder afspraak langs 

of stel uw vraag telefonisch. Het is verstandig uw 

klantnummer of Burger Servicenummer (BSN) bij 

de hand te hebben. Dan kunnen wij uw vraag 

beter beantwoorden. 

 

 

 
 

Werkplein Fivelingo 

 

Werk, inkomen en participatie 

Singel 27 

9934 BR Delfzijl 

0596-63 93 50 

 

Kijk voor openingstijden  

en bereikbaarheid op werkpleinfivelingo.nl 

 

 

Disclaimer 

Deze uitgave is met zorg samengesteld en 

bedoeld om u te informeren. U kunt geen 

rechten ontlenen aan de informatie die in deze 

uitgave wordt vermeld. 

 

 

http://www.belastingdienst.nl/toelagen
http://www.werkpleinfivelingo.nl/

