Geld voor sporten
Je wilt gaan sporten, maar je ouders hebben het geld er niet voor. Dan kunnen jouw ouders
misschien in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten via het zogenoemde kindpakket.
Het kindpakket bestaat uit een aantal onderdelen die je ouders in één keer kunnen aanvragen:
schoolkosten, zwemlessen, sportieve of culturele activiteiten, fiets en een computer.
Voorwaarden
Om voor het kindpakket in aanmerking te komen moeten je ouders aan de volgende voorwaarden
voldoen:
• Het netto maandinkomen, zonder vakantiegeld, van je ouder(s) mag niet hoger zijn dan de
bedragen die in de tabel staan;
• Je ouders wonen in Hengelo;
• Je moet kunnen aantonen dat je de kosten echt maakt;
• Je bent geen student.
Maximum netto maandinkomen zonder Tot pensioengerechtigde leeftijd (PGL)
vakantiegeld per 1-1-2017
Alleenstaande ouder
€ 1.121
Echtpaar/samenwonenden
€ 1.601
Kindpakket
Voor kinderen tot en met 17 jaar kunnen ouders een kindpakket aanvragen. Een kindpakket
bestaat uit een aantal onderdelen: schoolkosten, sportieve of culturele activiteiten, zwemlessen,
fiets en een computer. Ouders kunnen het kindpakket aanvragen met het aanvraagformulier
Sport- en Cultuurfonds.
Schoolkosten
Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunnen ouders een vergoeding voor bepaalde
schoolkosten krijgen. Bijvoorbeeld voor ouderbijdrage, gymkleding, schoolreisje of
studiemateriaal. Voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar is die vergoeding € 110 per kind/ per
schooljaar. En voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar € 200 per kind/ per schooljaar.
In augustus van elk jaar betaalt Hengelo de bijdrage voor schoolkosten automatisch uit aan
ouders met een uitkering van de gemeente. Anderen moeten de bijdrage in september aanvragen.
Sportieve en culturele activiteiten
Ouders kunnen voor hun kinderen voor allerlei sportieve en culturele activiteiten een bijdrage
aanvragen. Bijvoorbeeld voor de contributie van een sportvereniging of voor het cursusgeld van
Crea of de muziekschool. De bijdrage is maximaal € 110 per kind en per subsidiejaar. Let op: een
bijdrage is niet mogelijk als ouders ook al een bijdrage hebben gekregen van het
Jeugdsportfonds.
Zwemlessen
Voor kinderen tot en met 12 jaar kunnen ouders een vergoeding krijgen voor zwemlessen voor
het spetterdiploma. De bijdrage is € 230 per kind/ per jaar.
Let op: Het is niet mogelijk voor een kind tegelijkertijd een bijdrage voor zwemlessen en een
bijdrage voor sportieve of culturele activiteiten te krijgen.
Fiets
Als een kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat, kunnen ouders eenmalig een
bijdrage van € 100 krijgen voor een fiets.
Computer
Een gezin met schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar heeft een computer nodig. Is er al
een computer of laptop in huis? Dan kunnen ouders geen computer aanvragen. Hengelo verstrekt
maximaal één computer per gezin en eenmaal in de vijf jaar.
Aanvraagformulier
Een aanvraagformulier kun je krijgen bij het zorgloket en de bibliotheek aan de Beursstraat. Het
ingevulde formulier kun je dan bij de gemeente inleveren of sturen naar: Gemeente Hengelo,
Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo.
Meer informatie vindt je op www.hengelo.nl Daar kun je ook digitaal bijdragen van het Sport- en
Cultuurfonds aanvragen. Of je belt naar: 14 074.
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