Samen bereiken we meer kinderen!

Samen bereiken we meer kinderen
Binnen de gemeente waar u woonachtig bent, zijn zowel Stichting Leergeld Parkstad,
Jeugdsportfonds Limburg, Jeugdcultuurfonds Limburg, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting
Jarige Job actief. Allemaal met één doel: zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 4
tot en met 18 jaar die in armoede opgroeien mee kunnen doen. Laten we vooral zo doorgaan!
Meedoen
Kinderen hebben ambities, ambities die ze niet alleen binnen de muren van het schoolgebouw
kunnen ontwikkelen. Ze hebben echt hulp nodig om zich te ontplooien. Hulp die niet iedere ouder
kan bieden. Meedoen maakt dat kinderen trots ervaren.

Wat wordt vergoed en door wie?
Jeugdcultuurfonds Limburg
Cultuur
Het Jeugdcultuurfonds Limburg wil dat ook kinderen uit financieel minder draagkrachtige
gezinnen kunnen deelnemen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Voor die kinderen
maakt het Jeugdcultuurfonds Limburg het mogelijk om lessen te volgen bij een dansschool,
muziekvereniging, muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Ook vergoedt
het JCF de aanschaf van de daarvoor benodigde attributen, instrumenten en kleding.
Jeugdsportfonds Limburg
Sport
De missie van het Jeugdsportfonds is helder in al zijn eenvoud: wij laten kinderen, waarvan de
ouders niet genoeg geld hebben, sporten bij een sportvereniging en we bieden hiervoor (waar
mogelijk) de benodigde attributen. We werken door het hele land met een aantal professionals en
vele vrijwilligers en zijn aanwezig in de haarvaten van de samenleving. Dit doen wij omdat we
vinden dat alle kinderen moeten kunnen meedoen: Alle kinderen moeten kunnen sporten
Leergeld Parkstad
Onderwijs
Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Er kan een aanvraag ingediend
worden voor bijvoorbeeld een ouderbijdrage, schoolreisje of schoolkamp. Als uw gezin niet valt
binnen de regeling voor een computer via de gemeente, dan kunt u die vaak bij ons aanvragen.
Leergeld Parkstad
Welzijn
Ook overige activiteiten zoals scouting of kindervakantiewerk behoren tot de mogelijkheden. Een
fiets kan alleen worden aangevraagd voor middelbare scholieren.
Stichting Jarige Job
Verjaardagspakketten
Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend.
Wist je dat voor ruim 60.000 kinderen in Nederland dit niet vanzelfsprekend is? Zij kunnen hun
verjaardag niet vieren omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op hun mooiste dag van
het jaar krijgen zij geen cadeau, hangen er geen vrolijke ballonnen en kunnen zij niet trakteren op

school. Uit schaamte melden ze zich soms zelfs ziek. Stichting Jarige Job maakt een einde aan dit
verjaardagsleed en trakteert deze kinderen op een leuke verjaardag. Jarige Job geeft geen geld
maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-. Stichting Jarige Job is landelijk actief en werkt
samen met maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de meest kwetsbare kinderen van
de Nederlandse samenleving.
Nationaal Fonds Kinderhulp
Kinderhulp biedt financiële ondersteuning aan kinderen én jongeren in armoede van 0 tot 21 jaar,
voornamelijk op de volgende gebieden:

Ontwikkeling (opleiding, cursus, sport, zwemles, eenvoudige laptop of ander schoolmateriaal,
muziek, speel- en spelmateriaal )

Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen, broertje(s)-zusje(s) ofwel ‘Brusjesdagen’,
pleeggezindagen)

Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding)

Bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie)

Wie mag de aanvraag indienen?
Een aanvraag kan ingediend worden door degene die financieel verantwoordelijk is voor het kind.
Dit kan zijn de ouder(s)/verzorger(s) of de hulpverlener van een kind. De hulpverlener dient dan
wel gemachtigd te zijn. Een machtigingsformulier is dan noodzakelijk en dient met de aanvraag
meegestuurd te worden.

Waar kan ik een aanvraag indienen?
Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds Limburg
Een beroep op het Jeugdcultuurfonds of Jeugdsportfonds Limburg kan uitsluitend worden gedaan
door Leergeld Parkstad of een andere intermediair. Aanvragen via Leergeld Parkstad kunnen
ingediend worden via info@leergeldparkstad.nl
Leergeld Parkstad, Stichting Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp
Aanvragen voor deze drie partijen kunnen ingediend worden via info@leergeldparkstad.nl

Wat hebben we van u nodig om uw aanvraag af te handelen?








Een kopie van de meest recente loonstrook of uitkeringsoverzicht.
Een kopie alimentatie.
Een kopie ID van uw kind (deze wordt vernietigd zodra de aanvraag is afgehandeld).
Wat wilt u aanvragen?
Wie is de instantie, wat is de naam van de voetbalvereniging of andere organisatie waar
uw kind gaat deelnemen aan activiteiten?
Wat zijn de kosten van de aanvraag?
De datum waarop de betreffende activiteit begint.

Hoe lang duurt het voordat mijn aanvraag wordt afgehandeld?
De verwerkingstermijn is afhankelijk van de drukte en kan duren tussen 4 en 6 weken.

Ik heb vragen over mijn aanvraag bij wie moet ik zijn?
Onderwijs & Welzijn aanvragen bij Leergeld Parkstad- info@leergeldparkstad.nl / 045-5743636
Sport Aanvragen bij Jeugdsportfonds Limburg – limburg@jeugdsportfonds.nl 06-50904504
Cultuur aanvragen bij Jeugdcultuurfonds Limburg – limburg@jeugdcultuurfonds.nl 0475- 399 265
Als u over uw aanvraag nog geen beschikking heeft ontvangen en uw aanvraag is via leergeld
Parkstad ingediend, dan kunt u daar ook terecht met eventuele vragen.

