
Ook met een minimuminkomen goed verzekerd! Ook met een minimuminkomen goed verzekerd!

Laat alle kinderen meedoen! 
Kansen voor alle Kinderen-regeling 2018

Gemeente Sittard-Geleen 14 046 - 
www.sittard-geleen.nl 
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan 
de inhoud van deze uitgave. 

Schoolkosten
• Schoolboeken/readers
• Borg voor gratis 

leermiddelen
• Schooltijdschriften/

boekenabonnement 
• Schoolmaterialen
• Schooltassen/rugzakken
• Gymkleding/schoenen
• Kleding (beroepsopleiding)
• Ouderbijdragen
• Schoolactiviteiten (kamp, 

stedenbezoek, excursie, 
werkweek  etc)

• Overblijfbijdrage
• Huur kluisje op school
• Schoolfoto’s
• Schoolfeesten 
• Huiswerkbegeleiding en 

bijlessen
• Internet voor school  € 25,- 

per maand
• Computer, laptop of tablet
• Bureau/bureaustoel

Kleding
• Winterjas/zomerjas en 

schoenen voor kinderen 

Sociale activiteiten 
en uitjes (hele gezin)
• losse kaartjes en 

abonnementen
• Kosten van vervoer en 

verblijf uitje
• Speeltuin (binnen en buiten)
• Recreatieparken zoals 

Kasteelpark Born, 
Steinerbos

• Pretpark 
• Kindervakantiewerk
• Sportwedstrijden
• Zwembad/schaatsen 
• Schouwburg/festival/

concerten
• Bioscoop
• Museum
 

 

Overige kosten
• Fiets
• Deelname aan clubjes en 

verenigingen voor kinderen, 
anders dan sport

• ID-kaart inclusief pasfoto 
• En andere kosten die 

duidelijk verband houden 
met school- of sociale 
activiteiten. 

Kinderen (0-4 jaar)
• Fiets voor volwassene met 

kinderzitje 
• Kinderstoeltje voor de fiets
• Loopfiets v.a. 1,5 jaar 
• Autostoeltje
• Buggy  
• Ouderbijdrage voor- en 

vroegschoolse educatie, 
tenzij u recht heeft op een 
kinderopvangtoeslag via de 
belastingdienst

Kostensoorten school en sociale activiteiten
Deze kosten komen bijvoorbeeld voor een tegemoetkoming in aanmerking:



Wat krijgt u per jaar vergoed?
U krijgt per kind een jaarlijkse vergoeding 
voor onkosten. Het gaat om de kosten voor 
school en sociale activiteiten voor kinderen 
in de leeftijd van:
0 t/m 11 jaar : max. € 325,- per kind per jaar
12 t/m 18 jaar : max. € 375,- per kind per jaar

Daarnaast is het mogelijk om een 
vergoeding te krijgen voor:
• Deelname aan sportactiviteiten
• Zwemdiploma A
• Deelname aan culturele activiteiten

De maximale vergoeding voor school, sociale 
activiteiten, sport- en culturele activiteiten is 
voor kinderen in de leeftijd van:
0 t/m 11 jaar : € 725,- per kind per jaar
12 t/m 18 jaar : € 775,- per kind per jaar 
 

U wilt alles doen voor uw kind. Zodat hij of zij zich niet anders of buitengesloten hoeft 
te voelen, maar als u iedere week de eindjes aan elkaar moet knopen, lukt dat niet 
altijd. Wilt uw kind ook op schoolreis, sporten, muziekles of een dagje uit? Maar heeft 
u geen idee hoe u dit moet betalen? Dan kan de regeling Kansen voor alle Kinderen 
uitkomst bieden. 

Heeft u kinderen jonger dan 19 jaar en 
een laag inkomen? Dan kan een deel van 
de kosten in verband met school of uitjes 
of het lidmaatschap van een sport- of 
muziekvereniging worden vergoed.
 
Samenwerking 
Voor de ontwikkeling van kinderen is het 
belangrijk om naast school ook deel te   
nemen aan sociale, sportieve en
culturele activiteiten. Om zoveel
mogelijk kinderen jonger dan 19 jaar
de kans te bieden hier aan te kunnen 
deelnemen, werkt de gemeente 
Sittard-Geleen samen met het Jeugd-
cultuurfonds, het Jeugdsportfonds en 
Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek. 
 

Aanvragen regeling 
Kansen voor alle Kinderen
Denkt u in aanmerking te komen? Dan kunt de 
regeling Kansen voor alle Kinderen tot en met 
31 januari 2019 aanvragen. Dat gaat heel 
makkelijk!  Vul het aanvraagformulier in op 
www.sittard-geleen.nl/kansenvoorallekinderen  
Twijfelt u of komt u er niet uit, kunt u altijd 
contact met ons opnemen.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen? Kijk voor meer informatie over 
Kansen voor alle Kinderen op www.sittard-
geleen.nl/kansenvoorallekinderen 
U kunt ons ook bellen op tel. 14 046. 
We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 9:00 – 16:30 uur. 

Wie komt in aanmerking?
U komt in aanmerking als uw kind op 31 december 2018 jonger is dan 19 jaar. Verder is 
het afhankelijk van uw persoonlijke situatie, inkomen en vermogen. In de tabel hieronder 
ziet u in één oogopslag of u recht hebt op een tegemoetkoming in de kosten.
Het inkomen en vermogen mogen niet hoger zijn dan de bedragen in onderstaande tabel.

* Inkomen Het maakt niet uit of het een inkomen uit loon, uitkering of zelfstandig 
ondernemerschap is. Het vakantiegeld, toeslagen en/of andere teruggaven van de Belastingdienst 
tellen niet mee als inkomen. Heeft u schulden? Ligt er beslag op uw inkomen of is er sprake van 
een wettelijke of minnelijke schuldregeling dan telt dit gedeelte ook niet mee.

** Vermogen Met vermogen bedoelen wij de totale waarde van uw bezittingen én de bezittingen 
van uw eventuele partner. Dit zijn bijvoorbeeld de tegoeden op uw lopende rekeningen en/of 
spaarrekeningen en de waarde van uw auto. Indien er sprake is van aantoonbare schulden mag u 
deze hierop in mindering brengen. Eventueel vermogen in uw eigendomswoning telt niet mee.

U bent Uw inkomen* Uw vermogen**

Alleenstaande ouder € 1.132,00 € 12.040,00

Gehuwd of samenwonend € 1.616,00 € 12.040,00


