Gratis of goedkope voorzieningen voor kinderen in Hilversum
In dit overzicht vindt u gratis of goedkope voorzieningen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Dit overzicht is
samengesteld met behulp van maatschappelijke organisaties in Hilversum en het Sociaal Plein, gemeente Hilversum. Elke
organisatie heeft zijn eigen voorwaarden, informeer hiernaar bij de betreffende organisatie.

Vergoedingen en fondsen
Kindpakket gemeente Hilversum

De gemeente Hilversum helpt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. U kunt
vergoedingen aanvragen voor heel veel zaken.
www.hilversum.nl/kindpakket

Jeugdsportfonds (tot 120% Wsm)

Geen geld om uw kind te laten sporten? Het Jeugdsportfonds biedt uitkomst door
de contributie en kleding te vergoeden. U heeft een doorverwijzing nodig van een
bemiddelaar. Kijk voor meer informatie op www.hilversum.nl/minima, kopje Sport
en Cultuur.

Jeugdcultuurfonds

Dit fonds geeft kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de kans om mee te
doen aan kunst en cultuur. Denk aan muziekles, toneelschool en dansles. Lessen,
instrumenten en dergelijke worden vergoed. Doorverwijzing gebeurt door
bemiddelaars. Kinderen kunnen € 450 aanvragen. Kijk op www.hilversum.nl/minima
onder het kopje Sport en Cultuur of op www.jeugdcultuurfonds.nl.

Stichting Leergeld Wijdemeren
Hilversum

Zijn er geen voorzieningen of zijn de voorzieningen niet toereikend, dan biedt
Stichting Leergeld hulp in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan
clubs en scholen. De Stichting inventariseert de thuissituatie en bekijkt de
mogelijkheden.
www.leergeldhw.nl

Andere voorzieningen
Ontspanning en vrije tijd
Speelgoedbank

Geen geld voor speelgoed? Speelgoedbank Hilversum zamelt nieuw en 2e hands
speelgoed in voor kinderen van 0 tot 12 jaar. U kunt hier 4 keer per jaar gratis 2
stukken speelgoed ophalen. Kijk voor openingstijden en voorwaarden op
www.speelgoedbankhilversum.nl.

Speel-o-theek

Bij een speel-o-theek kunt u speelgoed lenen. Van gezelschapsspellen, duplo of
een space scooter tot speciaal speelgoed voor een verjaardagsfeestje. Per keer
kunt u 4 stuks speelgoed lenen voor maximaal 4 weken. Er zijn meer dan 800 stuks
speelgoed. Een lidmaatschap kost €27,50 per jaar, maar dat kan betaald worden
via het Kindpakket.
Kijk op www.speelotheekhilversum.nl

Sportpas

De gemeente Hilversum werkt samen met diverse sportaanbieders. Hierdoor kunt
u gratis of tegen een kleine vergoeding kennismaken met verschillende
sportactiviteiten zonder dat u direct lid hoeft te worden. Zoek activiteiten op
www.sportpas.nl/hilversum

Bibliotheek: gratis lidmaatschap tot
18 jaar en diverse voorleesuurtjes

Het lidmaatschap van de bibliotheek is tot 18 jaar gratis. U kunt hier boeken lenen
en uw kind kan meedoen aan activiteiten zoals voorleesuurtjes. Bekijk de agenda.
www.bibliotheekhilversum.nl

Stichting Maatjesproject

Maak tegen een geringe vergoeding van € 20,- per seizoen (20 weken) gebruik van
de Voorleesexpress. Gebruik maken van Babytje Luister is zelfs gratis; een
vrijwilliger maakt muziek en zingt voor kinderen tot 2 jaar.

Kinderclubs vanuit wijkcentra

In verschillende wijkcentra zijn er wekelijks kinderclubs. Kinderen van 4 tot 12 jaar
kunnen hier gratis meedoen aan activiteiten zoals sport, knutselen en spel.
www.versawelzijn.nl/activiteiten

Buitenspeeldag

Elk jaar is er een Buitenspeeldag. In Hilversum ondersteunt Versa Welzijn
bewoners(comités) en biedt advies. Ook is er vanuit de gemeente Hilversum een
bedrag beschikbaar voor het organiseren van activiteiten. Aanvragen hiervoor
lopen via Versa Welzijn.
www.versawelzijn.nl/kinderen-ouders/kinderactiviteiten/buitenspeeldag

Vakantie: hutten bouwen in wijken

De eerste en laatste week van de zomervakantie 2017 organiseert Versa vanuit
enkele wijkcentra gedurende de gehele week de vakantie activiteit: hutten
bouwen. Tegen een kleine vergoeding kunnen kinderen meedoen. Gezinnen die
recht hebben op de voedselbank kunnen gratis meedoen met hutten bouwen. Ook
in de herfst- en voorjaarsvakantie worden in Hilversum kinderactiviteiten
georganiseerd.
www.versawelzijn.nl/kinderen-ouders/kinderactiviteiten/vakantieactiviteiten

Kindervakantieweken vanuit
Humanitas

Humanitas organiseert in sommige gemeenten kindervakantieweken. Dit is voor
kinderen van 5 t/m 12 jaar die om financiële, sociale of medische redenen niet op
vakantie kunnen. Humanitas vraagt een bijdrage in de kosten. Als u dit niet kunt
betalen, wordt er een oplossing gezocht.
www.humanitas.nl/programmas/kindervakantieweken

Vakanties: Crazy Spring Paradijs

Crazy Air en Optisport bouwen Sportcomplex Dudok Arena volledig om tot een
speeltuin van formaat met de leukste springkussens. Kijk op
http://crazyspringparadijs.nl en zoek op Hilversum voor actuele data en kosten.
Heppie organiseert (begeleide) vakanties en weekenden voor kinderen die zorg
nodig hebben. Vanaf € 65,- kan een jongere meedoen. Ook zijn er begeleide
gezinsvakanties. Zijn deze kosten te hoog? Geef dan bij de aanmelding op wat u
wel kunt missen.
www.Heppievakanties.nl

Heppievakanties

Hulp en ondersteuning
Sociaal Plein

Bij het Sociaal Plein kunt u terecht met ál uw vragen over opvoeding en jeugdhulp.
Maakt u zich echt zorgen om uw kind? Heeft u een kind met een beperking of zijn
er andere problemen? Kom dan langs tijdens een inloopspreekuur. Samen met een
jeugdconsulent werkt u aan passende oplossingen. Daarbij gaat het niet alleen om
uw kind, maar ook om ondersteuning van uw gezin.
Kijk op www.hilversum.nl/sociaalplein onder Inwoners /Opvoeding en jeugdhulp.

Jeugd en Gezin

Bij Jeugd en Gezin kunt u terecht voor advies en ondersteuning bij de groei,
ontwikkeling en opvoeding van uw kind. Dit kan bij het consultatiebureau en het
centrum voor Jeugd en Gezin. Kijk op: www.regiogv.nl/inwoners/jeugd-en-gezin

Stichting Smiles

Stichting Smiles organiseert activiteiten voor kinderen met een ziekte of beperking.
De Stichting werkt landelijk en heeft in Hilversum haar vestiging.
www.stichtingsmiles.nl/wat-doet-stichting-smiles

Schuldhulpmaatje

Een Schuldhulpmaatje is de steun en toeverlaat voor mensen (ook jongeren!) die
financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Meer weten? Kijk dan op
www.schuldhulpmaatje.nl

Verjaardag
Stichting Jarige Job

Jarige Job* geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,- , met
slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. Ruim
voor de verjaardag van het kind krijgen de ouders de Jarige Job verjaardagsbox.
Jarige Job werkt samen met de Voedselbank. Via de Voedselbank worden de
anonieme boxen verspreid onder de ouders. Tevens werkt Stichting Jarige Job
samen met andere maatschappelijke organisaties.
www.stichtingjarigejob.nl/over-jarige-job

Dagelijkse levensbehoeften
Kledingbank Hilversum

De kledingbank is geopend op de 1e zaterdag van de maand tussen 10 en 12 uur.
De kledingbank is bedoeld voor iedereen die kleding nodig heeft.
www.facebook.com/kledingbankhilversum

Repair Café

Heeft u kapotte (kinder)spullen? Kom dan naar Repair Café Hilversum. Dit is een
keer per maand op zaterdag. Hier kunt u samen met reparateurs uw spullen
repareren. Kijk op www.hilversumverbonden.nl/repaircafe

Babybank ‘Heelo Baby’

Gratis gebruikte babykleding en –spullen uitzoeken? Dat kan bij Heelo Baby. De
winkel aan de Oosterengweg 44 (Heelo) is (voorlopig) elke donderdag geopend van
09.00 tot 16.00 uur.
Heeft u een inkomen rond bijstandsniveau? Kent u niemand die u kan helpen aan
babyspullen? Vraag een gratis babypakket aan (2 pakketten: t/m maat 68 en t/m
maat 92). Het pakket zit vol met goede, gebruikte babykleding en –spullen. De
verwijsbrief wordt door de samenwerkende hulpverlenende organisaties ingevuld.
www.stichtingbabyspullen.nl/hulp-nodig/hulpverleningsinstanties

Stichting Babyspullen

Voedselbank

Heeft u tijdelijk financiële problemen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor
een voedselpakket. Vraag uw hulpverlener (schuldhulp, gemeente,
maatschappelijk werk) om een aanvraag te doen. Kunt u bij niemand terecht? Kom
dan zelf langs tijdens het inloopspreekuur van de Voedselbank: maandag van 13.00
– 15.00 uur, Oosterengweg 44 (gebouw Heelo). Neem altijd uw financiële
gegevens mee.

Een fiets goedkoop kopen of
goedkoop repareren

In de winkel De Weesfiets vindt u tweedehands fietsen die zijn gerestaureerd. Op
elke fiets zit 3 maanden garantie. Ook kunt u hier terecht voor reparaties, nieuwe
of tweedehands onderdelen en fietsaccessoires. Dit is een project van RIBW
PakAan Gooi en Vechtstreek. www.pakaan.net/de-weesfiets
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