
U hebt
   wensen......maar geen geld?

Maak gebruik van bestaande regelingen!



Hoe werkt het allemaal?

Jeugd-
sport
fonds

Jeugd-
cultuur
fonds

Stichting
Leergeld

Geld Terug
Regeling

Een lidmaatschap van een sportvereniging, muziekles, een fiets voor naar school, een bezoek aan het theater 
en ga zo maar door. Het is niet voor iedereen te betalen. Om dit toch mogelijk te maken hebben we een 
aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Hieronder staat uitgelegd bij welke regelingen u terecht 
kunt en hoe de aanvraag werkt. Met uitzondering van de Geld Terug Regeling zijn deze regelingen voor 
kinderen met een leeftijd tot 18 jaar. De Geld Terug Regeling kent geen leeftijdsgrens.

OF GEMEENTE

U gaat voor een gesprek naar een 
tussenpersoon. Meer informatie is te 
vinden op www.jeugdfondsenvenlo.nl.

U moet mogelijk nog extra 
informatie aanleveren.

U kunt zelf uw aanvraag 
doen via de website 
www.jeugdfondsenvenlo.nl.

Stichting Leergeld stuurt u 
een formulier toe. Daarbij 
krijgt u uitleg hoe u de  
aanvraag moet doen.

Het ingevulde formulier stuurt u 
terug, samen met informatie over 
uw inkomen, mogelijke schulden 
en ziektekostenverzekering.

U kunt een aanvraagformulier downloaden via 
www.venlo.nl/geld-terug-regeling of ophalen 
bij de gemeente. Locatie: Werkplein,  
Prinsessesingel 10.

Dit formulier vult u zelf in en u 
voegt de benodigde stukken bij.
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GEMEENTE

De tussenpersoon vraagt  
het geld voor u aan.

Het Fonds beoordeelt  
de aanvraag.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, 
regelt het Fonds de betaling rechtstreeks 
met de vereniging of cultuurinstelling.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, 
ontvangt u een waardebon.

Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd zijn 
er 3 mogelijkheden: U ontvangt 100 euro, u 
ontvangt  een bedrag na een declaratie of u 
ontvangt een waardebon. 

Als het nodig is komen ze 
bij u thuis voor een gesprek.

Stichting Leergeld  
beoordeelt uw aanvraag. 

Het formulier levert u samen met 
de gevraagde stukken in bij de 
gemeente. Locatie: Werkplein, 
Prinsessesingel 10.

De gemeente beoordeelt uw  
aanvraag. Als er nog stukken nodig 
zijn, vraagt de gemeente hierom.

Vragen?
Kijk op www.venlo.nl 
onder ‘kindpakket’ of bel 14077




