
OVER HET KINDPAKKET 
Het Kindpakket is ontstaan door een samenwerking 
tussen verschillende organisaties; Stichting Leergeld, 
Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds. 
De fondsen uit het kindpakket dragen onder andere bij 
aan:
• schoolreisjes
• schoolspullen
• contributies voor de sportvereniging
• sportattributen
• culturele activiteiten zoals muziek- of dansles

EEN BIJDRAGE AANVRAGEN DOET U VIA
WWW.KINDPAKKET.NL

EEN BIJDRAGE AANVRAGEN
Wilt u een bijdrage aanvragen, dan kunt u dit via  
www.kindpakket.nl doen. Een vrijwilliger van één van de 
fondsen komt bij u langs om uw aanvraag te bespreken. 
Komt u in aanmerking voor een vergoeding, dan zal de 
vrijwilliger uw kind(eren) aanmelden bij het betreffende 
fonds. Komt u niet in aanmerking, dan ontvangt u hier-
over bericht.

Bij het aanvragen van een bijdrage moet rekening  
gehouden worden met een aantal punten:
• Het kindpakket is er voor kinderen in de leeftijd van 

4 tot 18 jaar.
• Het kind kan onvoldoende meedoen op school of 

aan sport en culturele activiteiten omdat het geld 
hier voor ontbreekt.

• De ouder of verzorger en kind bepalen zelf voor wel-
ke kosten er een aanvraag wordt gedaan.

• De te vergoeden kosten zijn bestemd voor activitei-
ten van het kind.

• Waaraan het geld wordt uitgegeven en de hoogte 
van het bedrag moeten vooraf worden aangegeven.

• De vereniging of leverancier wordt altijd 
rechtstreeks betaald en vergoedingen 

gebeuren nooit achteraf.

WIE KAN EEN BIJDRAGE  
AANVRAGEN?
U kunt als ouder of verzorger 
van uw kind een bijdrage aan- 
vragen wanneer: 
a) uw inkomen niet hoger is dan 
120% van de bijstands- norm.  
Op www.kindpakket.nl kunt u lezen 
hoeveel dit is. 
of
b) uw inkomen wel hoger is dan 120% van de  
bijstandsnorm, maar u weinig geld overhoudt na aftrek 
van uw vaste lasten.  Het netto besteedbaar inkomen per 
maand is voor de 1e volwassene van het gezin € 180,-, 
voor de 2e volwassene € 60,- en voor elk kind € 50,-.

MEER INFORMATIE
Heeft u heeft u na het lezen van de website van het 
kindpakket.nl toch nog vragen? 
Neem dan contact op met het Gebiedsteam Harlingen. 

U kunt het gebiedsteam bereiken:
• via de school van uw kind
• via de huisarts
• via de telefoon: 14 0517
• via mail: gebiedsteam@harlingen.nl
• tijdens het spreekuur in MFC Het Vierkant. Daar bent u 
welkom op maandag tussen 14.00 - 16.00 en op donder-
dag tussen 10.00 - 12.00 uur.

HET GEBIEDSTEAM HARLINGEN IS ER VOOR 
IEDERE INWONER VAN ELKE LEEFTIJD IN HARLINGEN, 
WIJNALDUM EN MIDLUM. U KUNT TERECHT MET AL 
UW VRAGEN OP HET GEBIED VAN ZORG, WELZIJN EN 
INKOMEN.

HET KINDPAKKET
WIL UW KIND LID WORDEN VAN EEN SPORTCLUB? EEN MUZIEKINSTRUMENT BESPELEN? TONEEL-
SPELEN? OF MET EEN SCHOOLREISJE MEEGAAN? DEZE ACTIVITEITEN KOSTEN GELD, MAAR WAT TE 
DOEN ALS U EEN LAAG INKOMEN HEBT OF WEINIG TE BESTEDEN HEEFT? 
DAAROM IS HET KINDPAKKET OPGEZET. 


