Alle kinderen doen
mee in Valkenswaard!

Stichting Leergeld Valkenswaard e.o.
Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is
straks meetellen. Stichting Leergeld probeert te
voorkomen dat schoolgaande kinderen in de leeftijd
van 4 tot en met 17 jaar in een sociaal isolement
terecht komen, omdat ze niet kunnen deelnemen aan
schoolse en/of buitenschoolse activiteiten.

Heeft u een laag inkomen?
Kunnen uw kinderen niet meedoen aan sport,
cultuur of schoolactiviteiten?
Dan kunnen wij u helpen.

Jeugdfonds Sport Brabant
Alle kinderen moeten kunnen sporten. Niet alleen
omdat een kind sociaal, fysiek en mentaal groeit,
maar sporten is vooral leuk. Het fonds vergoedt tot
maximaal € 225,- per jaar de contributie van de
sportvereniging, sportschoenen, judopak, zwempak,
hockeystick of andere attributen.

Jeugdfonds Cultuur Brabant
Kunst is goed en leuk om te doen, voor alle mensen
en kinderen in het bijzonder. Een kind dat danst,
zingt of tekent, is een gelukkig kind. De bijdrage van
Jeugdfonds Cultuur Brabant van maximaal € 450,per jaar zorgt ervoor dat kinderen deel kunnen
nemen aan kunst en cultuur.

Stichting Jarige Job
In Nederland zijn ruim 61.000 kinderen die hun
verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis te
weinig of zelfs geen geld voor is. Stichting Jarige Job
geeft geen geld maar een complete verjaardagsbox
t.w.v. € 35,- aan de ouders van deze kinderen.
In deze box zitten slingers, ballonnen, lekkers voor
thuis, traktatie voor op school en natuurlijk
cadeautjes!
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Hoe werkt het?
Voor wie

Aanvraag indienen

Het is bedoeld voor kinderen tot en met
17 jaar in gezinnen met een kleine beurs.
Dit betekent een inkomen lager dan 120%
van het bijstandsniveau. Wij zorgen ervoor
dat uw kind toch mee kan doen met sport,
spel, cultuur en schoolactiviteiten.

U kunt een aanvraag indienen bij Stichting
Leergeld Valkenswaard e.o.
Leergeld kijkt met u samen naar een
aanvraag voor sport of cultuur en dient
deze namens u in bij Jeugdfonds Sport/
Jeugdfonds Cultuur Brabant. Ook schoolkosten en -activiteiten, kleding en
verjaardag vieren komen aan bod. U hoeft
zich dus niet apart bij verschillende
organisaties te melden.

Dit doen we door het vergoeden van de
contributie van vereniging, kleding,
abonnement speeltuin Geenhoven,
speel-o-theek, muziekles, schoolkosten/
-activiteiten etc. Voor sport geldt een
maximale vergoeding van € 225,- per jaar.
Voor cultuur geldt een maximale
vergoeding van € 450,- per jaar.
U ontvangt deze vergoedingen niet zelf.
De betalingen gaan rechtstreeks aan de
verenigingen, de scholen of leveranciers.
Met hulp van Stichting Jarige Job kunnen
kinderen hun verjaardag vieren en via
fashioncheques kunnen kinderen een keer
nieuwe kleren kopen.

Alle kinderen moeten kunnen sporten, spelen,
creatief bezig zijn en deelnemen aan schoolactiviteiten. Gemeente Valkenswaard, Stichting
Leergeld Valkenswaard e.o., Jeugdfonds Sport
Brabant en Jeugdfonds Cultuur Brabant hebben de
handen ineen geslagen om dit mogelijk te maken.
Zij doen dit samen met diverse stichtingen en
verenigingen en scholen, waaronder Stichting Jarige
Job.

U kunt Leergeld benaderen:
Website: www.leergeld.nl/valkenswaard
E-mail: leergeldvalkenswaard@outlook.com
Telefoon: 06 - 43 00 57 35
(direct bereikbaar dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 9.00-12.00 uur)

