
Elk kind doet mee



Ik laat mijn kind meedoen!
Elk kind moet mee kunnen doen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten. Wat kunt u doen 
wanneer u deze activiteiten als ouder, voogd of 
verzorger niet kunt betalen? Stichting Leergeld 
Zuid-Holland Midden ondersteunt uw kind als 
u hiervoor zelf niet voldoende of geen financiële 
middelen heeft.

Hoe werkt Stichting Leergeld?
Leergeld biedt in elke gemeente waarin zij actief 
is een Kindpakket aan.  

Dit pakket bevat voorzieningen die bedoeld zijn 
om elk kind mee te laten doen. Denk hierbij aan 
een fiets, schoolspullen, kleding, een computer of 
een verjaardagsbox van Stichting Jarige Job.

Samenwerking
Leergeld werkt samen met gemeenten,  
verenigingen, nationale fondsen, scholen,  
particulieren en lokale bedrijven. Dankzij deze 
samenwerkingen maakt Leergeld het Kindpakket 
in uw gemeente mogelijk.



Aanvragen
Via de website van Leergeld,  
www.elkkinddoetmee.nl, kunt u zien welke 
voorzieningen in het Kindpakket van de 
gemeente waarin u woont zijn opgenomen en 
aan welke voorwaarden u moet voldoen. U 
kunt vervolgens een aanvraag indienen voor uw 
kind(eren).

Huisbezoeken
Leergeld ondersteunt met regelmaat de aanvragen 
met behulp van een huisbezoek. Dit kan zijn om 
u te helpen bij het indienen van de aanvragen, 
om te kijken of we u verder kunnen begeleiden 
of omdat hier naar aanleiding van een eerdere 
aanvraag behoefte aan is.

Wilt u uw kind ook de mogelijkheid bieden om, 
net als vriendjes en vriendinnetjes, mee te doen? 
Kijk dan of uw kind in aanmerking komt voor 
steun van Stichting Leergeld. 

Wilt u meer informatie? Bekijk de achterkant van 
deze flyer voor de meest gestelde vragen of bezoek 
onze website. Staat de gemeente waarin u woont 
niet op onze website? Ga dan naar 
www.leergeld.nl.

Contact Stichting Leergeld 
Zuid-Holland Midden
Website: www.elkkinddoetmee.nl
E-mail: info@elkkinddoetmee.nl
Telefoon: 079-316 23 84 (voor openingstijden 
zie website)



want nu meedoen is straks meetellen!

Meest gestelde vragen

Elk kind doet mee

1. Komt mijn kind in aanmerking voor steun van Leergeld?
De medewerkers van Leergeld beoordelen de situatie per gezin. Zij houden rekening met uw 
inkomen, eventuele schulden en de geldende bijstandsnorm als inkomensgrens. U kunt als 
werkende of als zzp-er ook in aanmerking komen voor steun van Leergeld, indien u inkomen 
onvoldoende is of uw inkomen samen met eventuele schulden onder deze norm vallen. 
Daarnaast hanteert Leergeld over het algemeen de leeftijdscategorie 4 tot en met 17 jaar.

2. Welke gegevens moet ik aan Leergeld verstrekken als ik een aanvraag  
 indien?
Wanneer u een aanvraag indient, zal gevraagd worden naar een inkomensspecificatie die 
niet ouder is dan drie maanden, een overzicht van eventuele alimentatie of schulden, 
partnergegevens en een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind. Met getoonde 
legitimatiegegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Deze worden gewist als uw aanvraag is 
afgehandeld. Bij een aanvraag kan Leergeld een afspraak maken voor een huisbezoek om 
samen te kijken of uw aanvraag volstaat.  

3. Krijg ik geld van Leergeld?
Leergeld keert nooit geld uit aan gezinnen. Leergeld treft materiële regelingen voor uw kind 
met verenigingen, winkels en scholen. Als er toch iets betaald moet worden, rekent Leergeld 
direct af met de vereniging, winkel of school. Indien u uit het Kindpakket een Kindpas of 
Schoolspullenpas verstrekt krijgt, kunt u samen met uw kind doelgericht aankopen doen voor 
kleding of schoolspullen bij de aangesloten winkels. Welke dat zijn, leest u op de website.

4. Kan ik voor voetbal, muziekles en cultuuractiviteiten voor mijn kind  
 ook bij Leergeld terecht?
Leergeld vindt dat activiteiten als voetbal, muziekles en cultuuractiviteiten belangrijk zijn 
voor de ontwikkeling van uw kind. Kinderen die niet mee kunnen doen met dergelijke 
activiteiten, kunnen geïsoleerd raken en dat wil Leergeld wil voorkomen. Kijk op onze site 
hoe dit voor uw gemeente is geregeld. 


