AANVRAGEN
Wil je één of meerdere voorzieningen
aanvragen? Hieronder lees je hoe je dat doet.
Stichting Leergeld Arnhem
Aanvragen kan via info@leergeldarnhem.nl of bel
(026) 44 55 572.
OV-vergoeding
Schoolspullenpas (vanaf juni 2018)
Winterkledingpas (vanaf oktober 2018)
Kindpas (vanaf februari 2018)
Laptop/desktop
Fiets
Schoolkosten/excursie
Verjaardagsbox
Kijk voor meer informatie op
www.leergeldarnhem.nl
GelrePas
De GelrePas vraag je aan bij het Sociaal Team van
de gemeente Renkum.

CONTACT
Vragen?
Bel of mail met het Sociaal Team:
T (026) 33 97 270
E sociaalteam@renkum.nl

Langskomen kan ook
Elke werkdag tussen
8.30 en 12.30 uur
Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek

Zwemdiploma
Sport/cultuur en activiteiten

Alles in je rugzak om
onbezorgd mee te
doen!

Kijk voor meer informatie op
www.gelrepas.nl
Jeugdsportfonds
Je kunt zelf geen aanvraag indienen. Dit gaat via
een intermediair. Vragen? Bel Hans Kap van het
Sport- en Beweegteam in de gemeente Renkum
op (06) 51 63 94 30 of mail naar h.kap@renkum.nl.
Zwemdiploma
Kijk voor meer informatie op
www.jeugdsportfonds.nl/aanvraag/

HET KINDPAKKET

Aan deze uitgave kunt u geen rechten ontlenen.
November 2017

KINDPAKKET
Iedereen moet kunnen sporten, studeren en
plezier maken. Toch is dat soms moeilijk.
Bijvoorbeeld als er thuis te weinig geld aanwezig
is*. Daarom is er het Kindpakket: allerlei leuke en
nuttige voorzieningen voor kinderen en
jongeren uit de gemeente Renkum.
In deze folder zetten wij alle voorzieningen voor
je op een rij, zodat het nog makkelijker wordt om
hier gebruik van te maken!
OV-vergoeding
Ergens naartoe met het openbaar vervoer is
soms noodzakelijk, maar kan veel geld kosten.
Daarom is er de OV-vergoeding. Wij storten
€ 100,- op jouw OV-chipkaart. Jij mag zelf
beslissen waar je naartoe reist! Nog geen
OV-chipkaart? Geen probleem, wij vergoeden ook
de aanvraag van jouw eigen kaart.
Voor wie: jongeren van 12 t/m 17 jaar
Hoe vaak: één keer per kalenderjaar

Computer
Je hebt een computer nodig als je op de
middelbare school zit. Huiswerk maken, mailen
met klasgenoten en het maken van presentaties,
het hoort er allemaal bij. Wij ondersteunen
jou met een laptop of desktop, zodat jij je volledig
op je opleiding kunt storten.
Voor wie: jongeren van 12 t/m 17 jaar
Hoe vaak: eenmalig
Winterkledingpas
Goede kleding is belangrijk, zeker in de winter. Wij
zorgen ervoor dat jij er warm bij zit met onze
winterkledingpas. Hiermee kun je voor € 150,- aan
kleding en schoenen kopen bij geselecteerde
winkels.
Voor wie: kinderen en jongeren van 6 t/m 17 jaar
Hoe vaak: één keer per kalenderjaar
Schoolspullenpas
Agenda, gymkleding, atlas, rekenmachine; je hebt
nogal wat nodig om goed voorbereid aan je
schooljaar te beginnen. Met de schoolspullenpas
van € 100,- kun jij bij geselecteerde winkels jouw
schoolspullen uitkiezen.
Voor wie: jongeren van 12 t/m 17 jaar
Hoe vaak: één keer per kalenderjaar

Kindpas
Soms heb je iets extra's nodig, bijvoorbeeld
kleding, een boek of tas. Je kunt dan gebruikmaken
van de kindpas. Hiermee kun je winkelen bij
geselecteerde winkels. De kindpas heeft een
waarde van € 100,-.
Voor wie: kinderen en jongeren van 6 t/m 17 jaar
Hoe vaak: één keer per kalenderjaar
GelrePas
Sporten of op muziekles? Hiervoor gebruik je de
GelrePas. Er is ook elke twee maanden een nieuw
aanbod met activiteiten, waaruit je kunt kiezen.
Voor wie: kinderen en jongeren t/m 17 jaar
(geen studenten)
Zwemdiploma A of SuperSpetters
Leren zwemmen is leuk, maar ook belangrijk voor
jouw veiligheid. Daarom kun jij via de GelrePas én
het Jeugdsportfonds een aanvraag doen voor het
halen van jouw zwemdiploma. De GelrePas
vergoedt € 225,- en het Jeugdsportfonds € 475,(maximale bedragen).
Let op: wil je beide vergoedingen gebruiken? Vraag
dan altijd éérst de vergoeding van de GelrePas aan
en daarna pas de vergoeding van het
Jeugdsportfonds.
Voor wie: kinderen en jongeren van 5 t/m 17 jaar

*Je komt voor de voorzieningen
in deze folder in aanmerking als
het inkomen van jouw ouders
lager is dan 120% van de
bijstandsnorm óf als
jouw ouders hulp krijgen bij
schulden.

Fiets, schoolkosten en verjaardag*
Heb jij een fiets nodig, of is er te weinig geld
voor schoolkosten of voor het vieren van jouw
verjaardag? Stichting Leergeld kan jou dan
misschien helpen.
*Leeftijdsgrenzen verschillen per
voorziening. Informeer hierover bij Stichting
Leergeld Arnhem.

