Tegemoetkoming in kosten maatschappelijke participatie
Het is belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen aan maatschappelijke, sociale, culturele, sport en/of welzijnsactiviteiten. Vooral mensen met
een laag inkomen zijn geneigd op deze kosten te besparen. De gemeente
Meierijstad heeft daarom een bijdrageregeling voor ouders met een laag
inkomen. De bijdrage is maximaal € 264,00 per jaar per kind.
De vergoeding kan door ouders worden gebruikt voor contributies (sportclubs, verenigingen, muziekles), cursusgelden, abonnementen (bibliotheek,
internet), sportkleding, eenmalige activiteiten/uitstapjes en schoolkosten.
Wat zijn de voorwaarden?
U kunt aanspraak maken op deze regeling:
1. als uw inkomen de afgelopen twaalf maanden maximaal 120% van de
bijstandsnorm was
2. als uw vermogen de afgelopen twaalf maanden gelijk aan of minder
dan de normen van de Participatiewet was.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Werkatelier Toegang
van de gemeente Meierijstad, telefoon: 14 0413, e-mail: info@meierijstad.nl,
website: www.meierijstad.nl.
Komt u niet in aanmerking voor een bijdrage maatschappelijke participatie voor uw kind? Dan kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur mogelijk een
oplossing bieden.

ALLE KINDEREN
DOEN MEE
IN MEIERIJSTAD
HEEFT U EEN LAAG INKOMEN?
KUNNEN UW KINDEREN DAAROM NIET
MEEDOEN AAN SPORT EN/OF CULTUUR?
DAN KUNNEN WIJ U HELPEN

EEN KIND DAT DANST, TEKENT OF ZINGT,

EEN KIND MOET KUNNEN SPORTEN.

IS EEN GELUKKIG KIND.

NIET ALLEEN OMDAT EEN KIND ER SOCIAAL,

EN EEN KIND DAT LEKKER IN ZIJN VEL ZIT,

FYSIEK EN METAAL DOOR GROEIT,

PRESTEERT OP ALLE FRONTEN BETER.

MAAR SPORTEN IS VOORAL LEUK.

Het Jeugdfonds Cultuur wil dat alle kinderen lessen op kunst- en cultuurge-
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