
Laat uw kind
                  meedoen!

Want nu meedoen is straks meetellen!

Veel gestelde vragen
Komt mijn kind in aanmerking voor steun van Leergeld?
Als u een inkomen heeft rond bijstandsniveau, dan komt u waarschijnlijk in aanmerking 
voor financiële steun. Hoge schulden kunnen een andere reden zijn om u te helpen. De 
situatie wordt per gezin bekeken. Uw kind moet in ieder geval tussen 2 en 18 jaar zijn. De 
standaard norm is, dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan 130% van het inkomen op 
bijstandsniveau.

Wat moet ik de medewerker van Leergeld laten zien als deze 
langskomt?
De medewerker zal u vragen om kopieën van uw inkomensgegevens, bijvoorbeeld salarisstro-
ken of uitkeringsbewijzen, en om een overzicht van eventuele schulden.

Krijg ik geld van Leergeld?
Nee, u krijgt tegoedbonnen (cheques) van Leergeld en daarmee kunt u naar verenigingen, 
winkels en (zwem-)scholen. Leergeld betaalt vervolgens rechtstreeks aan deze organisaties. 

Voetbal, zwemles, dat is toch luxe?
Leergeld vindt van niet. Buitenschoolse activiteiten zijn belangrijk voor de ontwikkeling 
van kinderen. Kinderen die steeds niet mee kunnen doen, raken geïsoleerd. Dat wil Leergeld 
voorkomen. Een spelcomputer of een tv op de slaapkamer, dat vindt Leergeld luxe. Die 
krijgen kinderen dus niet via Leergeld vergoed.

Hoe voorkomt Leergeld dat mijn omgeving weet dat ik hulp krijg?
Leergeld begrijpt dat u niet met uw situatie te koop wilt lopen. Juist daarom komen we 
bij u thuis langs. We gaan zorgvuldig om met uw privacy. Daarover hebben we ook goede 
afspraken gemaakt met de mensen waar we mee samenwerken. Zij willen, net als wij, dat uw 
kind kan meedoen. Niet dat het gepest wordt omdat u bij Leergeld heeft aangeklopt. Uw 
kind hoeft er zelfs niets van te merken dat Leergeld een aantal dingen regelt voor u en uw 
kind. Die fiets, die krijgt uw kind niet van Leergeld, maar van u!



Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen doen
Missie van Leergeld: meedoen mogelijk maken 

    voor kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen.
Je wilt als ouder dat je kind kan meedoen. Met 
sport, cultuur en school. Leergeld helpt bijvoor-
beeld met een fiets, zwemles, sportschoenen of 
contributie als daar geen geld voor is. Sporten is 
gezond voor kinderen. Tegelijkertijd maken ze 
sneller vriendjes. Muziekles helpt kinderen om 
hun creativiteit te ontwikkelen. En samen naar 
school fietsen, maakt dat je erbij hoort. Ook is 
vergoeding van de ouderbijdrage voor een peuter-
speelzaal mogelijk voor kinderen tot vier jaar. 
Leergeld zegt: “Nu meedoen, is straks meetellen!”

Hoe werkt Leergeld?
Onze werkwijze is uniek. Leergeld komt bij 
u thuis. U hoeft dus niet naar een loket. Een 
medewerker van Leergeld inventariseert uw 
situatie. Wat zijn de activiteiten waar uw kind nu 
niet aan kan meedoen of welke voorziening heeft 
uw kind nodig, een fiets of een laptop? Wat kan 
Leergeld voor u doen?

Leergeld is een onderdeel van Samen voor alle 
kinderen (Sam&). Aan Sam& nemen Jeugd-
fonds Sport en Cultuur, Stichting Jarige Job en 
Nationaal Fonds Kinderhulp deel. Wij fungeren 
als intermediair voor Leergeld, Jeugdfonds Sport 
en Cultuur en Stichting Jarige Job. Financieel 
wordt Leergeld ondersteund door gemeenten, 
plaatselijke verenigingen, bedrijven, winkeliers en 
particulieren. Er wordt voor gezorgd dat de contri-
butie van sport, muziek- en balletles, scouting en 
zwemles gedeeltelijk of helemaal wordt vergoed. 
Verder kan voor kinderen vanaf 5 jaar een fiets 
worden aangevraagd. Voldoende mogelijkheden 
om uw kind mee te laten doen.

meedoen

welzijn
onderwijs

Leergeld wil u en uw kind graag helpen. U kunt 
contact met ons opnemen voor meer informatie 
of om een afspraak te maken met een medewer-
ker die bij u thuis langskomt.

U kunt de aanvraag doen via de site www.
samenvoorallekinderen.nl

Voor aanvragen/informatie kunt u, afhankelijk 
van uw woonplaats, ook bellen met of mailen 
naar één van onze coördinatoren:

sport

Ik wil graag dat mijn kind (weer) mee kan doen!

cultuur

Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen

Veendam/Pekela
Postbus 103
9640 AC  Veendam
Coördinator: 
de heer Hans Brouwer
Telefoon: 06-1074 1536
Bereikbaar: dinsdag en donderdag 
tussen 9.30 en 11.30 uur
E-mail: veendam@leergeldzuid
oostgroningen.nl

Oldambt / 
Westerwolde-Noord
Postbus 82
9670 AB  Winschoten
Coördinator: mevrouw Finie Eilert
Telefoon: 06-2305 6199
Bereikbaar: dinsdag en vrijdag tussen 
14.00 en 16.00 uur
E-mail: winschoten@leergeld
zuidoostgroningen.nl

Stadskanaal / 
Westerwolde-Zuid
Postbus 103
9640 AC Veendam
Coördinatoren: Jolanda 
Zuijderduin en Marjan de Weijs
Telefoon: 06-2957 7685
Bereikbaar: woensdagmorgen van 
9.30 tot 12.00 uur
E-mail: stadskanaal@leergeld
zuidoostgroningen.nl 

Leergeld.nl
Wilt u uitgebreider kennismaken met Leergeld? Kijk dan op www.leergeld.nl/zuid-oost-groningen
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