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Waar	  kun	  je	  geld	  op	  besparen?	  
	  
Voedselbank:	  
• Komt	  in	  aanmerking	  als	  je	  met	  een	  meerpersoonshuishouden	  per	  maand	  een	  bedrag	  van	  €	  120,-‐	  

overhoudt,	  plus	  een	  bedrag	  van	  €	  70,-‐	  per	  persoon	  in	  je	  huishouden	  vanaf	  1	  april	  2017.	  Bij	  
eenpersoonshuishouden	  €	  200,-‐	  per	  maand	  overhouden.	  

• Aanmelden	  kan	  via	  de	  site:	  http://venlo.voedselbankennederland.nl/	  
• Na	  aanmelding	  volgt	  intake	  om	  financiële	  situatie	  te	  beoordelen.	  Wat	  je	  mee	  moet	  nemen	  staat	  

op	  de	  site.	  
• Adres	  Kaldenkerkerweg	  55	  in	  Venlo	  
• Na	  bepaalde	  periode	  volgt	  een	  nieuwe	  controle.	  
• Via	  voedselbank	  rondom	  de	  verjaardag	  van	  de	  kinderen	  een	  verjaardagspakket	  van	  Stichting	  

Jarige	  Job	  ter	  waarde	  van	  €	  35,-‐	  
• 4	  uitgiftepunten	  die	  op	  de	  donderdagmiddag	  open	  zijn.	  Voor	  precieze	  tijden,	  zie	  website.	  
	  
Voedselhulp	  Blerick	  
• Als	  je	  net	  niet	  of	  niet	  meer	  in	  aanmerking	  komt	  voor	  de	  Voedselbank.	  
• Hulp	  wordt	  geboden	  door	  wekelijks	  een	  pakket	  te	  verzorgen	  voor	  de	  mensen,	  eventuele	  vragen	  

te	  beantwoorden,	  (b.v.	  waar	  men	  terecht	  kan	  voor	  bepaalde	  zaken)	  en	  het	  helpen	  vinden	  van	  
informatie	  op	  internet,	  en	  invullen	  van	  papieren.	  

• Informatie	  en	  aanmelden	  kan	  op	  https://biedenenverdienen.biedmeer.nl/	  
• Contact	  06-‐81655512	  (voor	  dringende	  zaken)	  Gino	  en	  Charlotte	  
• Gino	  Verheijden,	  Goethelaan	  21,	  	  5924BV	  Venlo	  Blerick	  bedankt@ziggo.nl	  	  
	  
Dieren	  voedselbank	  Venlo	  Blerick	  /	  Hulp	  voor	  Dieren	  	  
• Ger	  en	  Toos	  Robben	  P.C.	  Hooftstraat	  13,	  5921	  VX	  Venlo	  Blerick,	  077-‐3826374	  
• Voor	  de	  mensen	  omgeving	  Gemeente	  Venlo	  die	  het	  financieel	  niet	  redden	  
• Maandelijks	  aan	  een	  bijdrage	  aan	  dierenvoer	  zodat	  ook	  in	  financiële	  nood	  er	  voor	  de	  dieren	  

gezorgd	  kan	  worden	  
	  
Sôkkertante:	  
• http://www.sokkertante.nl/home	  
• Via	  voedselbank	  een	  doorverwijzing	  of	  Stichting	  Doortocht,	  Mozaïek	  of	  bewindvoerders	  	  
• Stichting	  Sôkkertante	  is	  iedere	  week	  op	  de	  woensdag	  geopend	  van	  10.00-‐12.00	  uur	  en	  van	  14.00-‐

17.00	  uur.	  
• Ouders	  van	  kinderen	  die	  onder	  de	  armoedegrens	  leven,	  krijgen	  per	  kwartaal	  via	  een	  

puntensysteem	  de	  mogelijkheid	  om	  voor	  of	  samen	  met	  hun	  kind(eren),	  speelgoed	  uit	  te	  zoeken.	  
	  
Kledingbank:	  
• www.ahdvenlo.nl	  
• Op	  verwijzing	  van	  de	  voedselbank	  of	  maatschappelijk	  werk.	  
• Verwijsbrief	  staat	  op	  de	  website.	  
• Vervolgens	  zelf	  bellen,	  gedurende	  de	  openingstijden,	  met	  de	  Kledingbank	  voor	  het	  maken	  van	  

een	  afspraak.	  Dinsdag,	  woensdag	  en	  donderdag:	  telefoon	  (077)	  3744734.	  
• Minimaal	  2	  maal	  per	  jaar	  wordt	  er	  nagestreefd	  kleding	  te	  verstrekken.	  
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Lilly’s	  trade:	  
• Lily‘s	  Trade	  is	  een	  kledingbank	  voor	  groot	  en	  klein	  waar	  je	  gratis	  kleding	  enz	  kunt	  krijgen.	  
• Dit	  is	  voor	  iedereen	  ook	  voor	  mensen	  zonder	  indicatie.	  
• Lily‘s	  Trade	  heeft	  ook	  een	  Ruilwinkel.	  In	  de	  ruilwinkel	  mag	  je	  met	  alles	  ruilen,	  natuurlijk	  wel	  in	  

overleg	  met	  een	  van	  de	  vrijwilligers.	  
• Openingstijden	  staan	  op	  de	  website:	  http://lilystrade.webklik.nl/page/lily-‐strade	  
• Of	  te	  vinden	  op	  Facebook:	  https://www.facebook.com/groups/LilysTrade/	  	  
• Adres:	  Arsenaalplein	  2,	  5911	  BR	  Venlo	  
	  
Leger	  des	  Heils	  
• Goedkope	  tweedehands	  kleding	  bij	  Leef	  
• Adres:	  Boerendansweg	  26,	  5914RH	  Venlo	  	  
• https://www.legerdesheils.nl/korpsvenlo/shop	  	  
• Maandag	  t/m	  Zaterdag	  14:00	  -‐	  16:00	  uur	  
	  
De	  Kleierkas	  
• Goedkope	  tweedehandskleding	  
• Adressen:	  Grote	  Parallelstraat	  15	  |	  5922	  VN	  Blerick	  |	  077-‐3826091	  

Grotestraat	  86b	  |	  5931	  CX	  Tegelen	  |	  	  077-‐3734236	  
• Openingstijden	  staan	  op	  de	  website	  	  
• https://www.kleierkas.nl/	  
	  
Terre	  des	  Hommes	  
• Bisschop	  Hoensbroeckstraat	  75,	  	  5914	  BR	  Venlo,	  (077)	  351	  2682	  
• Openingstijden	  op	  website.	  
• https://www.terredeshommes.nl/winkels/venlo	  	  	  
	  
Zelfregiecentrum	  –	  Free	  Ware	  
• Adres:	  Veilingstraat	  3,	  5912	  AG	  Venlo	  
• Openingstijden	  op	  de	  website	  
• http://venlo.zelfregiecentrum.nl/	  
	  
Tante	  Stien	  
• Tweedehandskleding	  voor	  kinderen	  in	  de	  maten	  50	  t/m	  176	  en	  zwangerschapskleding	  
• Ook	  2ehands	  speelgoed	  
• Adres:	  Kloosterstraat	  8,	  Blerick,	  info@tantestien.nl	  	  
• Openingstijden	  staan	  op	  de	  website	  
• www.tantestien.nl	  
	  
Tweedehands	  spullen	  
Emmaus	  Kringloop	  	  
https://www.emmaus-‐feniks.nl/kk_1200000html/	  
Ulingsheide	  3,	  5932	  NA	  Tegelen,	  077	  374	  7500	  
Openingstijden	  zie	  website	  
	  
’t	  Pakhoes,	  	  
http://www.pakhoesvenlo.nl/	  
Hagerhofweg	  14,	  5912	  PN	  Venlo,	  077	  -‐	  782	  0103,	  info@pakhoesvenlo.nl	  
Openingstijden	  zie	  website	  
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Kringloopwinkel	  Sans	  Fin	  
Alberdingk	  Thijmstraat	  29,	  5921	  BA	  Venlo-‐Blerick,	  0640262135,	  info@sansfin.nl	  
	  
its4all.eu	  
Tweedehands	  witgoed	  .	  Ook	  voor	  reparaties.	  
	  
Websites	  
www.nolensplein.nl	  	  
Via	  Facebook:	  Gratis	  in	  Venlo	  of	  te	  Koop	  in	  Venlo	  
	  
1kleingebaar	  
• Door	  middel	  van	  inzameling	  van	  kleding	  speelgoed	  verzorgingsspullen	  en	  babyartikelen	  

ondersteunen	  ze	  gezinnen	  die	  het	  financieel	  net	  niet	  redden	  en	  tussen	  wal	  en	  schip	  vallen	  wat	  
betreft	  gemeentelijke	  hulp	  zoals	  de	  voedsel	  en	  kledingbank.	  

• Je	  kunt	  er	  terecht	  voor	  kleding,	  een	  goede	  start	  voor	  moeder	  en	  kind,	  verjaardagspakket	  en	  
Sinterklaasactie	  

• Tamara	  Westheim,	  06	  48441557,	  1kleingebaar@gmail.com	  	  
• https://www.1kleingebaar.nl/	  
	  
Stichting	  babyspullen	  
• Er	  zijn	  twee	  soorten	  pakketten:	  een	  pakket	  voor	  de	  eerste	  maanden	  (t/m	  maat	  68)	  en	  een	  pakket	  

voor	  de	  vervolgfase	  (t/m	  maat	  92).	  	  
• Hulpverleners	  vullen	  de	  verwijsbrief	  in	  voor	  een	  babystartpakket	  van	  Stichting	  Babyspullen.	  Deze	  

verwijsbrief	  staat	  op	  de	  website.	  Formulier	  volledig	  ingevuld	  en	  ondertekend	  op	  sturen	  aan	  
info@stichtingbabyspullen.nl	  of	  	  
Stichting	  Babyspullen,	  Nijverheidsplein	  2F,	  1704	  RB	  Heerhugowaard	  

• Let	  op:	  pakket	  1	  moet	  worden	  aangevraagd	  tijdens	  de	  zwangerschap	  en	  pakket	  2	  moet	  worden	  
aangevraagd	  als	  de	  baby	  maat	  62/68	  heeft.	  Dit	  om	  te	  zorgen	  dat	  de	  volledige	  inhoud	  van	  het	  
pakket	  gebruikt	  kan	  worden.	  Voorbeeld:	  als	  een	  kindje	  al	  maat	  86	  heeft,	  zou	  pakket	  2	  voor	  het	  
grootste	  gedeelte	  ongebruikt	  blijven	  en	  dat	  is	  niet	  de	  bedoeling.	  

• 	  www.stichtingbabyspullen.nl	  	  	  	  
	  
Gratis	  kraampakketten	  &	  babydozen	  
Deze	  staan	  allemaal	  beschreven	  in	  een	  aparte	  bijlage.	  
	  
Stichting	  Jarige	  Job	  	  
• Maakt	  verjaardagen	  mogelijk	  voor	  kinderen	  die	  hun	  verjaardag	  niet	  kunnen	  vieren	  omdat	  daar	  

thuis	  geen	  geld	  voor	  is.	  	  
• Ouders	  van	  kinderen	  tussen	  de	  4	  en	  12	  jaar,	  van	  de	  Voedselbank,	  ontvangen	  automatisch	  een	  

Jarige	  Job	  verjaardagsbox,	  zodat	  zij	  van	  de	  verjaardag	  echt	  een	  feestdag	  kunnen	  maken.	  	  	  
• Aanvragen	  voor	  kinderen	  waarvan	  de	  ouders	  niet	  bij	  de	  voedselbank	  komen,	  	  via	  de	  

coördinatoren	  van	  Support	  2	  maanden	  van	  tevoren.	  
• Jarige	  Job	  geeft	  geen	  geld	  maar	  een	  verjaardagsbox,	  ter	  waarde	  van	  €	  35,-‐,	  met	  alles	  erop	  en	  

eraan.	  Zoals	  slingers,	  ballonnen,	  taartmix,	  traktaties,	  wat	  lekkers	  voor	  thuis	  en	  cadeautjes.	  	  
	  
Boekstart	  
• Pasgeboren	  kinderen	  kunnen	  een	  gratis	  lidmaatschap	  voor	  de	  bieb	  krijgen,	  inclusief	  een	  

waardebon	  voor	  een	  gratis	  BoekStartkoffertje.	  
• Je	  krijgt	  hierover	  een	  brief	  thuis	  gestuurd	  en	  daarmee	  kun	  je	  naar	  de	  bibliotheek.	  
• https://www.boekstart.nl/	  	  
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Gratis	  Bruna	  schooltas	  van	  Ouders	  van	  Nu	  	  
• Ophalen	  bij	  een	  Bruna-‐winkel.	  	  
• Voor	  ouders	  met	  kleine	  kinderen	  vanaf	  3,5	  jaar	  die	  naar	  de	  basisschool	  moeten	  of	  al	  gaan.	  	  
• Ga	  naar	  www.oudersvannu.nl/schooltas	  en	  meld	  je	  zelf	  en	  je	  kind	  aan.	  Je	  ontvangt	  dan	  een	  

voucher	  waarmee	  je	  de	  schooltas	  kunt	  ophalen	  bij	  een	  Bruna-‐filiaal	  (in	  Blerick).	  
	  
Stichting	  Leergeld	  
• http://jeugdfondsenvenlo.nl/	  
• Onder	  spelregels	  vind	  je	  alle	  voorwaarden	  terug	  waaronder	  een	  aanvraag	  mag	  worden	  gedaan.	  
• Te	  denken	  aan	  een	  fiets	  om	  naar	  school	  te	  kunnen	  komen,	  computer/laptop	  vanaf	  groep	  7/8	  etc	  
• Zwemlessen,	  eenmalige	  bijdrage	  van	  €	  450,-‐	  
• Leeftijd	  van	  4	  tot	  18	  jaar	  
• Ouders	  kunnen	  zelf	  een	  aanvraag	  doen	  via	  website.	  
• Volgt	  een	  gesprek	  om	  financiële	  situatie	  te	  checken.	  
	  
Jeugdsportfonds	  
• http://jeugdfondsenvenlo.nl/	  
• Maximale	  bijdrage	  €	  225,-‐	  
• Bijdrage	  voor	  contributie	  en	  materialen	  (	  laatste	  middels	  waardebon)	  
• Leeftijd	  van	  4	  t/m	  18	  jaar	  
• Aanvraag	  via	  intermediair	  van	  de	  school.	  
• Jaarlijks	  aanvragen.	  
	  
Jeugdcultuurfonds	  
• http://jeugdfondsenvenlo.nl/	  	  
• Maximale	  bijdrage	  €	  450,-‐	  
• Bijdrage	  voor	  contributie	  en	  materialen	  (	  laatste	  middels	  waardebon)	  
• Leeftijd	  van	  4	  t/m	  18	  jaar	  
• Aanvraag	  via	  intermediair	  van	  de	  school.	  
• Jaarlijks	  aanvragen.	  
	  
Vergoedingsregeling	  kosten	  peuterspeelzaal	  Spring	  
• Ouders	  die	  onder	  en	  op	  bijstandsniveau	  zitten.	  
• Formulier	  te	  halen	  bij	  Spring.	  
• Terug	  inleveren	  met	  bewijzen	  rondom	  inkomen.	  
• Spring	  regelt	  het	  verder	  met	  gemeente.	  
• Ouders	  betalen	  geen	  eigen	  bijdrage	  meer.	  
	  
Voor-‐	  en	  vroegschoolse	  educatie	  (VVE)	  
• Het	  consultatiebureau	  geeft	  een	  VVE-‐indicatie	  af	  voor	  kinderen	  die	  dat	  nodig	  hebben.	  
• Kinderen	  die	  een	  3e	  en	  4e	  dagdeel	  naar	  de	  peuterspeelzaal	  gaan	  (VVE):	  geen	  ouderbijdrage	  aan	  

verbonden.	  	  
• Wanneer	  uw	  kind	  al	  minimaal	  1	  dag	  het	  kinderdagverblijf	  bezoekt	  kan	  met	  een	  VVE	  indicatie	  1	  

dagdeel	  extra	  naar	  het	  kinderdagverblijf	  komen.	  Dit	  wordt	  dan	  grotendeels	  door	  de	  gemeente	  
Venlo	  in	  het	  kader	  van	  VVE	  vergoed.	  
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Kinderopvangtoeslag	  
• Maximaal	  €	  230,-‐	  per	  maand	  per	  kind	  
• Er	  is	  een	  maximaal	  uurtarief	  per	  soort	  opvang	  waarop	  toeslag	  gegeven	  wordt.	  
• Bij	  bijstand	  en	  werk	  naar	  traject	  is	  er	  recht	  op	  toeslag.	  
• Ook	  bij	  volgen	  opleiding	  	  student	  
• Kunt	  via	  de	  site	  van	  de	  belastingdienst	  een	  proefberekening	  doen	  van	  wat	  men	  gaat	  krijgen.	  
• Proefberekening	  kan	  ook	  via	  de	  site	  https://www.spring-‐kinderopvang.nl/	  	  
	  
Kinderbijslag	  
• Bijdrage	  voor	  kosten	  kinderen	  tot	  18	  jaar.	  
• Informatie	  is	  te	  vinden	  op	  www.svb.nl	  	  
• In	  principe	  krijg	  je	  dit	  automatisch	  als	  je	  een	  kind	  krijgt.	  
	  
Kindgebonden	  budget	  
• Bijdrage	  voor	  de	  kosten	  van	  kinderen	  
• In	  principe	  wordt	  dit	  automatisch	  geregeld	  als	  je	  ook	  andere	  toeslagen	  krijgt.	  Je	  kunt	  het	  ook	  zelf	  

aanvragen.	  
• Voorwaarde	  kinderen	  t/m	  17	  jaar,	  die	  ook	  recht	  hebben	  op	  kinderbijslag,	  niet	  te	  hoog	  inkomen	  

(hoogte	  afhankelijk	  van	  aantal	  kinderen)	  
• Aanvraag	  en	  informatie	  via	  www.toeslagen.nl	  
• Voor	  de	  aanvraag	  heb	  je	  een	  Digi-‐D	  nodig	  of	  je	  kunt	  bellen	  naar	  0800-‐0543	  
	  
Inkomensafhankelijke	  combinatiekorting	  
• Uw	  kind	  is	  op	  1	  januari	  jonger	  dan	  12	  jaar.	  
• Uw	  kind	  staat	  ten	  minste	  6	  maanden	  in	  1	  kalenderjaar	  bij	  de	  Basisregistratie	  Personen	  

ingeschreven	  op	  uw	  woonadres.	  Als	  u	  en	  uw	  kind	  korter	  dan	  6	  maanden	  op	  hetzelfde	  woonadres	  
staan	  ingeschreven	  omdat	  1	  van	  u	  beiden	  overlijdt,	  krijgt	  u	  toch	  de	  korting.	  

• Uw	  arbeidsinkomen	  is	  hoger	  dan	  een	  vastgesteld	  bedrag.	  Of	  u	  krijgt	  de	  zelfstandigenaftrek	  of	  
kunt	  deze	  krijgen.	  

• U	  bent	  alleenstaand	  en	  u	  werkt.	  Of	  u	  hebt	  een	  fiscale	  partner,	  	  u	  werkt	  beiden	  en	  u	  hebt	  het	  
laagste	  arbeidsinkomen.	  

• Deze	  uitkering	  wordt	  gekort	  op	  /	  verrekend	  met	  je	  WWB-‐uitkering.	  
• Aanvraag	  bij	  belastingdienst	  bij	  de	  jaarlijkse	  aangifte	  inkomenstenbelasting	  
	  
Extra	  studiefinanciering	  
• Als	  je	  een	  alleenstaand	  ouder	  bent	  heb	  je	  recht	  op	  eenoudertoeslag.	  
• Per	  maand	  €	  251,04	  
• Aanvragen	  bij	  https://duo.nl/particulier/mbo-‐er/privesituatie/je-‐hebt-‐een-‐kind.jsp	  
• Voor	  MBO	  1	  en	  2	  is	  de	  toeslag	  en	  gift,	  MBO	  niveau	  3	  en	  4	  is	  de	  toeslag	  een	  lening,	  maar	  wordt	  

een	  gift	  voor	  de	  eerste	  4	  jaar	  als	  je	  binnen	  10	  jaar	  een	  diploma	  haalt.	  
• Je	  mag	  7	  jaar	  gebruik	  maken	  van	  de	  toeslag.	  

	  
Huurtoeslag	  
• Bijdrage	  voor	  de	  huur	  
• Afhankelijk	  van	  de	  hoogte	  van	  de	  huur	  en	  de	  hoogte	  van	  je	  inkomen	  krijg	  je	  een	  bedrag.	  
• Aanvragen	  en	  informatie:	  www.toeslagen.nl	  of	  bellen	  0800-‐0543	  
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Zorgtoeslag	  
• Bijdrage	  voor	  de	  premie	  van	  de	  zorgverzekering	  
• Afhankelijk	  van	  de	  hoogte	  van	  je	  inkomen.	  
• Aanvragen	  en	  informatie:	  www.toeslagen.nl	  of	  bellen	  0800-‐0543	  
	  
Collectieve	  zorgverzekering:	  
• www.gezondverzekerd.nl	  	  
• De	  Gemeentepolis	  is	  een	  collectieve	  zorgverzekering	  voor	  mensen	  met	  een	  laag	  inkomen,	  

chronische	  ziekte	  of	  beperking.	  
• Bijzondere	  bijstand	  vergoed	  geen	  zorgkosten.	  
• Via	  site	  kun	  je	  inhoud	  pakket	  bekijken	  en	  aanmelden.	  
• Overstappen	  vanuit	  andere	  zorgverzekeraar	  kan	  alleen	  per	  jaar	  op	  1	  januari.	  
• Overstappen	  van	  eigen	  verzekering	  bij	  VGZ	  naar	  gemeentepolis	  kan	  gedurende	  het	  jaar.	  
	  
Geld-‐terug-‐regeling	  
• https://www.venlo.nl/geld-‐terug-‐regeling	  	  
• Per	  gezinslid	  eenmalig	  €	  100,-‐	  per	  jaar.	  
• Maakt	  niet	  uit	  hoe	  hoog	  de	  rekening	  is	  die	  je	  indient.	  Krijgt	  €	  100,-‐.	  
• Formulier	  is	  te	  downloaden	  vanaf	  website.	  
• Inleveren	  bij	  het	  Werkplein.	  
• Bij	  formulier	  zit	  een	  overzicht	  van	  de	  kosten	  die	  gedeclareerd	  mogen	  worden.	  
• Tevens	  vergoeding	  ID	  mogelijk.	  Hierbij	  eerst	  aanvraag	  doen	  en	  daarna	  pas	  ID	  halen.	  Werkt	  dan	  

met	  tegoedbon.	  
	  
Kwijtschelding	  gemeentelijke	  en	  waterschapsbelasting	  
• Bij	  een	  bijstandsuitkering	  hoef	  je	  je	  gemeentelijke	  en	  waterschapsbelasting	  misschien	  voor	  een	  

deel	  of	  helemaal	  niet	  te	  betalen.	  Dit	  heet	  kwijtschelding.	  
• Je	  kunt	  kwijtschelding	  krijgen	  voor	  de	  afvalstoffenheffing,	  rioolheffing,	  zuiveringsheffing	  en	  de	  

hondenbelasting	  voor	  de	  eerste	  hond.	  
• Kwijtschelding	  kun	  je	  digitaal	  aanvragen	  op	  www.bsgw.nl	  .	  
• Je	  gaat	  naar	  je	  persoonlijke	  pagina	  op	  www.bsgw.nl	  .	  Daar	  log	  je	  in	  met	  je	  Digi-‐D.	  
• Hier	  hebt	  u	  de	  mogelijkheid	  om	  toestemming	  te	  geven	  om	  uw	  gegevens	  te	  laten	  toetsen.	  Uit	  

deze	  toetsing	  blijkt	  of	  u	  in	  aanmerking	  komt	  voor	  kwijtschelding.	  Het	  is	  mogelijk	  dat	  u	  nadere	  
gegevens	  moet	  opsturen.	  U	  ontvangt	  hierover	  binnen	  12	  weken	  schriftelijk	  bericht.	  	  

• Lukt	  het	  niet	  digitaal	  dan	  kun	  je	  ook	  bellen	  om	  een	  aanvraagformulier	  te	  krijgen.	  	  
Bel	  met:	  088-‐8420420.	  Je	  ontvangt	  dit	  formulier	  per	  post	  thuis.	  Vul	  het	  formulier	  volledig	  in	  en	  
stuur	  de	  benodigde	  specificaties	  mee.	  Zonder	  deze	  stukken	  kan	  je	  aanvraag	  niet	  in	  behandeling	  
worden	  genomen.	  

• Termijn	  voor	  aanvragen:	  Als	  je	  een	  aanslag	  langer	  dan	  drie	  maanden	  geleden	  volledig	  hebt	  
betaald,	  wordt	  deze	  aanslag	  niet	  meer	  kwijtgescholden.	  Uw	  verzoek	  dient	  dus	  binnen	  drie	  
maanden	  na	  de	  laatste	  betaling	  binnen	  te	  zijn.	  

	  
Bijzondere	  bijstand	  
• Dit	  zijn	  noodzakelijke	  kosten	  die	  niet	  iedereen	  heeft	  en	  die	  nergens	  worden	  vergoed.	  	  	  
• Kosten	  waar	  bv	  bijzondere	  bijstand	  kan	  worden	  verstrekt	  zijn:	  Kosten	  bewindvoering,	  curatele,	  

maaltijdvoorziening	  of	  reiskosten	  i.v.m.	  bezoek	  kind	  in	  inrichting.	  	  	  
• Aanvraag/informatie:	  Werkplein	  Venlo,	  www.venlo.nl,	  tel.	  14077.	  
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Individuele	  inkomenstoeslag	  
• Je	  bent	  21	  jaar	  of	  ouder	  maar	  nog	  niet	  met	  pensioen.	  
• Je	  inkomen	  is	  de	  afgelopen	  3	  jaar	  niet	  veel	  hoger	  geweest	  dan	  het	  voor	  jou	  geldende	  

bijstandsbedrag.	  
• Je	  hebt	  geen	  of	  heel	  weinig	  eigen	  vermogen.	  
• Je	  hebt	  in	  de	  afgelopen	  twaalf	  maanden	  geen	  langdurigheidstoeslag	  of	  individuele	  

inkomenstoeslag	  ontvangen.	  
• Je	  hebt	  voldoende	  geprobeerd	  om	  werk	  te	  krijgen.	  
• Je	  hebt	  geen	  zicht	  op	  een	  hoger	  inkomen.	  
• Aanvraag/informatie:	  Werkplein	  Venlo,	  www.venlo.nl,	  tel.	  14077.	  

	  
Vakantiebank	  	  
• Gratis	  vakanties	  voor	  mensen	  in	  de	  bijstand.	  
• Voorwaarden:	  leven	  op	  of	  onder	  bijstandsniveau,	  minimaal	  5	  jaar	  niet	  op	  vakantie	  zijn	  geweest,	  

in	  bezit	  van	  een	  WA-‐verzekering	  
• Inschrijven	  via	  de	  website	  www.devakantiebank.nl	  	  	  
	  
	  
Verder	  handige	  links	  om	  te	  weten:	  
	  
http://www.schuldinfo.nl/	  
Juridische	  info	  voor	  hulpverleners	  over	  schulden	  
	  
https://www.regelhulp.nl/	  
Regelhulp	  is	  een	  wegwijzer	  van	  de	  overheid	  voor	  iedereen	  die	  zorg	  en	  ondersteuning	  nodig	  heeft.	  
Deze	  website	  bevat	  actuele	  en	  betrouwbare	  informatie	  op	  het	  gebied	  van	  zorg,	  ondersteuning,	  
jeugdhulp	  en	  financiële	  regelingen	  bij	  ziekte	  of	  beperking.	  	  
	  
Iedere	  dag	  goedkoop,	  gezond	  en	  snel	  aan	  tafel	  
https://www.bijstandsgerechten.nl/	  
	  
Juridisch	  advies:	  
• Voor	  gratis	  juridisch	  advies	  :	  http://www.sociaalverhaal.com/	  
• Verder:	  https://www.hetwetshuys.nl/	  	  

Op	  maandag	  t/m	  vrijdag	  van	  15.00	  uur	  tot	  16.30	  uur	  is	  er	  een	  gratis	  spreekuur	  op	  ons	  kantoor	  in	  
Venlo.	  Ook	  kunt	  u	  telefonisch	  een	  afspraak	  maken	  voor	  een	  eerste	  gratis	  kennismakingsgesprek	  
in	  Venlo	  of	  Venray.	  	  
Koninginnesingel	  30a	  |	  5911	  KC	  Venlo	  │077-‐356	  11	  00	  

	  
	  
Fondsen:	  
???	  
Meeste	  fondsen	  zijn	  alleen	  aan	  te	  schrijven	  via	  een	  hulpverleningsinstantie.	  


