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Aanleiding 

De gemeente Venlo heeft een Kindpakket samengesteld omdat we weten dat een groot 
aantal kinderen in onze stad opgroeit in armoede. Onderzoek geeft aan dat het gaat om 1 op 
de 8 kinderen! Wij vinden het belangrijk dat deze kinderen ook mee kunnen gaan op een 
schoolreisje, hun verjaardag kunnen vieren en dat ze lid kunnen zijn van een sportclub of 
muziekschool. 

Ons doel is dat alle kinderen de kans krijgen om mee te doen in onze samenleving en een 
mooie toekomst tegemoet gaan. 

 

Regelingen  

In dit boekje vindt u informatie over alle Venlose regelingen die speciaal bestemd zijn voor 
ouders met kinderen die weinig geld te besteden hebben. In het kindpakket zijn de volgende 
regelingen opgenomen: 
 
 
 Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo   Bladzijde 3 
 Stichting Leergeld  Venlo     Bladzijde 5 
 Vergoeding MBO-studenten    Bladzijde 6 
 Nationaal Fonds Kinderhulp    Bladzijde 7 
 Geld-terug-regeling      Bladzijde 8 
 De Sinterklaasbank       Bladzijde 9 
 Stichting Jarige Job      Bladzijde 10 
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Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo          
 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo wil zoveel mogelijk kinderen uit Venlo bereiken 
die niet kunnen sporten of kunnen deelnemen aan cultuuractiviteiten omdat hun 
ouders weinig geld hebben. Het fonds betaalt de contributie of het lesgeld en eventueel 
(een deel van) de benodigde kleding/schoeisel. Van de ouder(s) wordt verwacht dat zij 
hun kind stimuleren bij het sporten en bij de cultuuractiviteiten. 

Voor wie Deze regeling geldt voor kinderen uit de gemeente Venlo van 4 tot en met 18 jaar die 
opgroeien in gezinnen met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau.  

 
Voor wat Voor de volgende sporten kan bij het Jeugdfonds Sport een vergoeding voor de 

contributie en evt. benodigheden aangevraagd worden voor: 
 

 Balsporten: voetbal, honkbal, hockey, korfbal, basketbal, rugby, handbal, volleybal 

 Verdedigingssporten 

 Watersport : zwemmen (let op: geen zwemlessen; kijk hiervoor op Stichting Leergeld 
Venlo) 

 Racketsport: tennis, badminton, squashen 

 Overige sporten: turnen/gymnastiek, atletiek, schaatsen, freerunning, paardrijden 
enz. 

 Fitness 

Voor de volgende culturele activiteiten kan bij Jeugdfonds Cultuur een bijdrage 
aangevraagd worden voor de contributie/het lesgeld en evt. de benodigheden voor: 

 Muzieklessen 

 Danslessen 

 Scouting (ook waterscouting en ruiterscouting) 

 Toneellessen 

 Schilderlessen 

Let op! Het moet gaan om structurele lessen of activiteiten. Voor losse lessen geeft het 
Jeugdcultuurfonds geen vergoeding. 

      Bijdrage  
Jeugdfonds Sport 
Maximaal € 225 per jaar waarvan maximaal € 75 voor sportbenodigdheden  

 
Jeugdfonds Cultuur 
Maximaal € 450 per jaar waarvan maximaal € 50 voor cultuurbenodigdheden 
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     Aanvragen  

 Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Hiervoor moet contact opgenomen worden met 
een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken 
is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- 
en middelbare school), jeugdhulpverlener, huisarts of een maatschappelijk werker. 

 Om een aanvraag in te dienen heeft de intermediair informatie nodig van de 

ouder(s). Dit zijn contactgegevens, naam sport of cultuurinstelling en welke sport of 
cultuurattributen minimaal nodig zijn én een financiële motivatie. 

 Het is toegestaan om voor alle kinderen (behorend tot de doelgroep) uit een 
gezin een aanvraag in te dienen. De beoordeling van een aanvraag geschiedt door de 
coördinator van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo. 

 De sport/cultuuractiviteit moet een structureel karakter hebben (1 jaar) 

 Kinderen mogen in dezelfde periode gebruik maken van een sport- én een 

cultuurbijdrage. 

 Een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur moet ieder jaar opnieuw 
aangevraagd worden. 

 Het is niet mogelijk om een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur aan te vragen 

voor sport/cultuuractiviteiten die niet in Nederland beoefend worden. 

 Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht in behandeling genomen.  
 
 

        Contact   Contact opnemen met coördinator: 
Riet Goosen, Coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo 
Tel: 06-54787379 
E-mail: venlo@jeugdfondssportencultuur.nl  

 
       Meer info Website: www.jeugdfondsenvenlo.nl  

  
 
 
 

 

  

mailto:venlo@jeugdfondssportencultuur.nl
http://www.jeugdfondsenvenlo.nl/
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Stichting Leergeld   

Stichting Leergeld Venlo probeert te voorkomen dat kinderen niet aan verplichte 
binnenschoolse of buitenschoolse activiteiten kunnen deelnemen vanwege het inkomen 
van de ouders. Als dit het geval is kan Leergeld aanvullende hulp verlenen. De ouders 
zelf krijgen geen geld in handen, maar Leergeld verrekent dit rechtstreeks met de 
leveranciers. 

Voor wie Kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een inkomen tot 120% van het 
bijstandsniveau. 

Voor wat Schoolverlaterskamp (in groep 8), verplichte schoolreizen, fiets, computer, laptop en 
zwemlessen voor diploma A 

 
Bijdrage  De bijdrage per kind bedraagt maximaal 300 euro (uitgezonderd zwemlessen) en kan                                                                                                                                                                     

aangevraagd worden voor: 
 

 Fiets1 of computer/laptop2: per kind één keer per drie een fiets  en één keer per drie een 
laptop/computer met een maximale bijdrage van 300 euro. Voor een 16 jarig kind wordt 
2/3 van de maximale bijdrage betaald, en bij een 17-jarig kind 1/3 van de maximale 
bijdrage. 

 Verplichte schoolreizen: 25% vergoed met een maximum van € 125 

 Schoolkamp groep 8: 100% met een maximum van € 200 

 Grote verplichte collectieve buitenlandreizen VO: 25% met maximum van € 125 

 Zwemlessen3 diploma A: eenmalige bijdrage maximaal € 450 per kind 
 

      Aanvragen  De aanvraag kan ingediend worden door een ouder, verzorger of hulpverlener. 
 De aanvraag kan ingediend worden via: 

o Invullen van de gegevens op de website (http://www.jeugdfondsenvenlo.nl/leergeld-
aanvragen/) 

o Intakeformulier aanvragen via coordinatorleergeldvenlo@gmail.com 
o Gegevens (naam, adres, naam en geboortedatum van de kind(eren), netto inkomen 

per maand en een toelichting op de aanvraag) per brief sturen naar: 
Stichting Leergeld, Postbus 1910, 5900 BX Venlo.  Of per mail naar 
coordinatorleergeldvenlo@gmail.com  

 
      Contact   Telefoon: 06-21445150 (bereikbaar elke donderdag tussen 10 en 12 uur) 

E-mail: coordinatorleergeldvenlo@gmail.com 
 

      Meer info http://www.jeugdfondsenvenlo.nl/leergeld/ 
     Landelijke site: http://www.leergeld.nl/ 

   
                                                           
1
 Voorwaarden: loopafstand tussen woonplaats en school is ten minste 1,5 km en het kind heeft de fiets dagelijks nodig in 

gebruik van en naar school. Donatie gebeurt in natura via bemiddeling tussen Stichting Leergeld en een fietsenwinkel.  
2
 Voorwaarden: kan alleen aangevraagd worden voor kinderen van groep 7 en 8 en van het VO. Per twee kinderen wordt 

een pc/laptop verstrekt. Internet en printer worden niet vergoed. 
3
 Als kinderen 5 jaar oud zijn mogen de ouders een aanvraag indienen voor zwemlessen. De lessen kunnen genomen 

worden bij zwembad de Wisselslag, Fitfocus, zwemschool Bommetje, zwembad Klein Vink en Rodan. 
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Vergoeding MBO-studenten    
 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt aan alle ROC's in 
Nederland gelden om studenten uit minimagezinnen (inkomen tot 120% van het 
bijstandsniveau) de beschikking te kunnen geven over leermiddelen die noodzakelijk zijn 
voor het volgen van hun opleiding.  

 

 Voor wie De regeling is bedoeld voor studenten in een BOL-opleiding en die per 1 augustus 2019 
jonger zijn dan 18 jaar. 

 
 Voor wat De hulp kan bestaan uit: 

 Boeken in bruikleen geven 

 Licenties aanschaffen 

 Laptop: tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf van de laptop. 

 Specifieke benodigdheden om de opleiding te volgen (bijv. koksmessen voor de 
koksopleiding of een beautykoffer voor de opleiding tot schoonheidsspecialist) in 
bruikleen geven. 

    
     Bijdrage Tijdens een gesprek wordt gekeken naar de noodzaak en wordt de bijdrage bepaald, dit 

verschilt per situatie. De bijdrage kan in de vorm van geld of benodigde materialen zijn.  
 

Per ROC kan de aanmeldprocedure verschillen. Neem voor het aanmelden contact op 
met het ROC waar de jongere ingeschreven is. Studenten van ROC Gilde 
Opleiding kunnen gebruik maken van de aanmeldlink op de website van Gilde 
Opleidingen Aanmeldingformulier Gilde Opleidingen   De bijdrage dient door de 
ouder  aangevraagd te worden. Er volgt een inkomenstoets, waarna bekeken wordt of 

het Studentenfonds gaat helpen. 
 
 

Voor meer informatie of vragen m.b.t. studenten van Gilde Opleidingen kan er contact 
opgenomen worden met het studentenfonds van Gilde Opleidingen 
via studentenfonds@rocgilde.nl  
 
Bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tot 16.00 uur. 

  

https://www.gildeopleidingen.nl/praktisch/praktische-info/
mailto:studentenfonds@rocgilde.nl
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Nationaal Fonds Kinderhulp  
 

Kinderhulp wil ervoor zorgen dat alle kinderen er gewoon bij horen. Door oog te hebben 
voor hun behoeften en hen te ondersteunen als zij nergens anders voor (financiële) hulp 
terecht kunnen. Het fonds helpt deze kinderen met onder meer contributie voor de 
sportclub, opleiding, een dagje uit en zwemles. Kinderhulp is er voor ze, als ze nergens 
anders terecht kunnen. 

 Voor wie  Kinderhulp biedt financiële ondersteuning aan kinderen én jongeren in armoede van 0 
tot 21 jaar.  

    Voor wat  Financiële ondersteuning op het gebied van: 

 Ontwikkeling (opleiding, cursus, sport, zwemles, eenvoudige laptop of ander 
schoolmateriaal, muziek, speel- en spelmateriaal) 

 Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen, pleeggezindagen, 
‘brusjesdagen’) 

 Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding) 

 Bijzonder zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie) 
 

     Bijdrage  Dit is afhankelijk van de situatie. 
 

  Aanvragen   Deze financiële ondersteuning kan aangevraagd worden door maatschappelijke 
organisaties en gemeentelijke teams die zich direct inzetten voor kinderen en jongeren 
in armoede.  
Aanmelden als contactpersoon namens een maatschappelijke organisatie kan door een 
mail te sturen naar aanvragen@kinderhulp.nl (vermelden van volgende gegevens: naam 
aangewezen contactpersoon, adresgegevens organisatie, telefoonnummer organisatie, 
e-mailadres voor login gegevens en IBAN-nummer van de organisatie). 

 
     Contact   Mail voor meer informatie naar venlo@jeugdfondssportencultuur.nl  
 

  

  

mailto:venlo@jeugdfondssportencultuur.nl
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Geld-terug-regeling 

 

 Voor wie  Iedereen in het gezin met kinderen tot 18 jaar, waarvan de ouders een inkomen hebben 
van maximaal 120% van de bijstandsnorm. 

 
 Voor wat  De geld-terug-regeling kan aangevraagd worden voor: 

 Een keer naar het theater, de bioscoop, concerten, evenementen, beurzen, 
attractieparken 

 Eenmalige overige uitstapjes 

 Kosten buitenschoolse activiteiten 

 Abonnement van de bibliotheek of kosten voor gebruik van faciliteiten van de 
bibliotheek 

 Zwemabonnement 

 Internetkosten (max. eenmaal per gezin en max. € 100,-. Deze persoon kan dan niet 
meer van iets anders gebruikmaken 

 Aanvulling (indien nodig ) op de vergoeding voor zwemlessen voor diploma A die via 
Stichting Leergeld tot maximaal € 450,00 eenmalig worden vergoed 

 ID-kaart en verlenging verblijfsvergunning 
 

  Bijdrage Het bedrag is € 100 per gezinslid per jaar. De ouder schiet het bedrag zelf voor.  
 
  ID-kaart Eén keer per vijf jaar kan men een tegoedbon aanvragen voor verlenging ID-kaart óf  

terugbetaling verlenging verblijfsvergunning. Deze vergoeding kan bovenop de 
vergoeding van € 100 aangevraagd worden. 

 
  Aanvragen  Deze vergoeding kan door de ouder aangevraagd worden via een formulier op 

www.venlo.nl/geld-terug-regeling. Het geprinte formulier inclusief de benodigde 
documenten kunnen gestuurd/ afgegeven worden bij het werkplein van de gemeente 
Venlo (Prinsessesingel 10, Venlo – Postbus 3434, 5902 RK Venlo o.v.v. geld- terug-
regeling) 

 
      Contact   Bellen naar 14-077 en vragen naar medewerker Geld-terug-Regeling 

 
      Info   www.venlo.nl/geld-terug-regeling   
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De Sinterklaasbank  

Voor veel gezinnen in Nederland is ‘Sinterklaas’ helemaal geen feest vanwege 
persoonlijke financiële nood. De Goedheiligman gaat aan hun deur voorbij. Die kinderen 
maakt de Sinterklaasbank blij met een cadeau. De Sinterklaasbank onderscheidt zich van 
andere initiatieven en organisaties doordat kinderen hun eigen cadeau kunnen kiezen; 
een ‘wenscadeautje’ dus. En daar hoort de voorpret zoals het kunnen bladeren in de 
folder van de speelgoedwinkel, kruisjes zetten en een verlanglijstje maken helemaal bij. 
Dat is wat het Sinterklaasfeest voor kinderen zo bijzonder maakt! 

 
 

Voor wie Werkende ouders met een laag inkomen of hoge schulden (schrijnende gevallen) met 
kinderen. Minimaal een kind dient tussen de 2 tot en met 9 jaar te zijn, broertjes en 
zusjes worden tot en met 11 jaar mogen ook een cadeautje uitzoeken. 

 
Voor wat Een door het kind zelf uitgezocht cadeautje bij Intertoys voor het sinterklaasfeest. 

     Bijdrage  De kinderen mogen een wenscadeautje uitzoeken. De ouders ontvangen een bon ter 
waarde van € 25 en kunnen in de Intertoyswinkel het cadeautje gaan halen. 

 Aanvragen  De sinterklaasbank werkt met intermediairs. Zij kunnen zich via de website 
(www.sinterklaasbank.nl) melden. 

     Contact   Zie voor de recente contactgegevens: www.jeugdfondsenvenlo.nl 
E-mailadres: venlo@sinterklaasbank.nl   
 

 
      Info   www.sinterklaasbank.nl 

 

 
S  

Want ieder kind heef recht op de Sint! 
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Stichting Jarige Job 

 

In Nederland kunnen 60.000 kinderen tussen 4 en 12 jaar hun verjaardag niet vieren. 
Stichting Jarige Job trakteert deze kinderen op een leuke verjaardag. Stichting Jarige Job 
is landelijk actief en werkt samen met maatschappelijke organisaties die zich inzetten 
voor de meest kwetsbare kinderen van de Nederlandse samenleving. 

 

 Voor wie  Gezinnen met kind(eren) tussen 4 en 12 jaar die geregistreerd staan bij de voedselbank 
en duidelijk in financiële nood verkeren.  Ook kinderen die niet geregistreerd staan bij 
de voedselbank maar geen verjaardag kunnen vieren kunnen in aanmerking komen voor 
deze regeling via Stichting Leergeld. 

 Voor wat  De ouders kunnen voor de verjaardag van hun kind een verjaardagspakket ophalen bij 
de voedselbank/ thuis laten bezorgen. 

 Bijdrage  De verjaardagsbox Jarige Job is ter waarde van € 35 en bevat onder andere: slingers, 
ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes.  

 Aanvragen Als de ouders bekend zijn bij de voedselbank kan de hulpverlener maximaal 6 weken 
voor de verjaardag van het kind de box aanvragen via: 
www.stichtingjarigejob.nl/formulier. Stichting Jarige Job zal de aanvraag bekijken en de 
box opsturen naar het ophaalpunt/ woonadres. 

 Contact  Als de ouders niet bekend zijn bij de voedselbank maar wel bij Stichting Leergeld kan 
contact opgenomen worden met Riet Goosen (06-54787379/ 
coordinatorleergeldvenlo@gmail.com). Zij kan de aanvraag verder regelen. 

 Meer info http://www.stichtingjarigejob.nl/ 
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Zoekregister  
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