
UW KIND KAN MEEDOEN!  

MOGELIJKHEDEN KINDPAKKET

Stichting Leergeld 
• Kinderen van 4 tot 18 jaar.
• Schoolspullen, sport (kleding), cultuur, fi ets, 

laptop (vanaf groep 5), aanvragen voor sport 
 en Cultuur (JFS en C).
• Voor Jongeren die op het MBO zitten (tot en 

met 17 jaar) kan een MBO verklaring worden 
afgegeven. De school vergoedt dan de kosten.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Combinatie van sport en Cultuur is toegestaan 

Sport:
• Vrijwel alle sport is mogelijk. 
• Leeftijdsgrens van 0-18 jaar, maximum bedrag
 per jaar € 300,- per kind.
• 1 aanvraag  per jaar, geen tussentijdse wijziging 

mogelijk, ieder jaar opnieuw aanvragen.
• Fitness: Basic Fit, Fit for Free.
• Volledig vergoed: Zwemdiploma A, B. Bartje leert 

zwemmen voor kinderen vanaf 5 jaar.   

Cultuur:  
• Kinderen van 0-18 jaar. 
• Vrijwel alle cultuur activiteiten zijn mogelijk; 

muziekles (inclusief huur instrument), 
toneellessen, padvinder, dans(lessen).

• Maximum vergoeding is € 450,- op jaarbasis.
• 1 aanvraag  per jaar, geen tussentijdse wijziging 

mogelijk, ieder jaar opnieuw aanvragen.

Nationaal Fonds Kinderhulp
• Kinderen vanaf 0 tot 21 jaar.
• Breed pakket aan mogelijkheden, dient als 

vangnet waar andere stichtingen ophouden.
• Extra: van baby uitzet tot kamerinrichting en 

kleding. Bril vergoeding en op maat aanvraag.
• 1 aanvraag per jaar per kind / jongere mogelijk.

Stichting Jarige Job
Uitgangspunt: Ieder kind moet zijn / haar 
verjaardag kunnen vieren.
• Kinderen van 4 tot 12 jaar. 
• Ouders ontvangen 1 à 2 weken voor de verjaardag 

van het kind een anonieme doos met inhoud 
(cadeautje, traktatie voor school, slingers en 
traktatie thuis).

• Lijst wordt 2 maanden tevoren opgestuurd 
naar Jarige Job. 

Humanitas
Humanitas werkt met eigen intermediairs en is 
meer gericht op mentale hulpverlening en kan 
ondersteuning bieden bij:
• Taalondersteuning
• Financiële thuisadministratie (hulp en ordening), 
• BOR Begeleiding Omgangsregeling bij scheidingen. 
• Vriendschapsgroep autisten (jong volwassenen).

Voor meer informatie: 
https://www.humanitas.nl/afdeling/assen/

Het Kindpakket Assen zet eventueel aanvragen 
door naar Humanitas en heeft verder geen rol. 

KINDPAKKET ASSEN: 
IEDER KIND DOET MEE!

Vraag snel een vergoeding aan op 
www.assen.nl/kindpakket

Natuurlijk wilt u dat uw kind overal aan mee kan doen. 
Maar vanzelfsprekend is dat niet. Soms door gebrek aan geld. 
Weet dan: Kindpakket Assen helpt!

Het Kindpakket Assen is er speciaal voor gezinnen 
waar niet zoveel geld is. Met het Kindpakket kan uw 
kind meedoen!  Wij vinden het belangrijk dat álle 
kinderen zonder zorgen naar school kunnen gaan, dat 
ze kunnen sporten, muziek kunnen maken en van hun 
vrije tijd kunnen genieten. 

Wil uw kind graag op voetbal, muziekles, turnen of 
judo of doet het graag aan theater? Heeft uw kind 
daarvoor een fi ets, sportkleding of dansschoenen 
nodig? Of moet er een instrument worden gehuurd? 
Eindelijk samen een dagje uit, een warme winterjas 
of een nieuw dekbed, een verjaardagsbox met 
slingers en traktaties. Dit zijn allemaal zaken waar 
het Kindpakket Assen bij kan helpen. 

Hoe doet u een aanvraag?
Een aanvraag doen is heel makkelijk. Vul het digitale 
aanvraagformulier in op www.asssen.nl/kindpakket.
Nadat wij de aanvraag ontvangen hebben, neemt 
een vrijwilliger van Stichting Leergeld contact met 
u op en bespreekt de aanvraag. Daarnaast wordt 
een inkomenstoets gedaan. (Die is maximaal 2 jaar 
geldig). Komt u in aanmerking? Dan zorgen wij voor 
een goede afhandeling!

Er wordt geen geld overgemaakt op uw (privé)
rekening. Het Kindpakket Assen werkt met 
kindpassen en vouchers waarmee de benodigde 
spullen kunnen worden aangeschaft. Contributies 
worden rechtstreeks aan de (sport)vereniging 
overgemaakt.

Reeds aangegane verplichtingen en achterstallige 
rekeningen worden niet met terugwerkende kracht 
vergoed.

Samenwerkende partijen
Het Kindpakket is een samenwerking tussen 
5 stichtingen: Stichting Leergeld, het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur, het Nationaal Fonds Kinderhulp, 
Jarige Job en Humanitas. Zij vormen samen één loket 
waar u uw aanvraag kunt indienen. Het Kindpakket 
wordt door de gemeente Assen gesubsidieerd en 
ondersteund.


