Kindpakket: laat uw kind (weer) meedoen!

“Ik zit nu op
gitaarles, samen
met mijn vriendin’’

www.hilversum.nl/sociaalplein

Kindpakket én gratis aanbod
Alle kinderen in Hilversum moeten mee kunnen doen. Of het
nu gaat om sporten, een schoolreisje of muziekles. Maar wat
als u daar onvoldoende geld voor heeft? Maak dan gebruik van
het Kindpakket van de gemeente Hilversum. Dit is een pakket
met regelingen en voorzieningen voor kinderen van 0 tot
18 jaar. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van het aanbod
van maatschappelijke organisaties. In deze folder zetten we alle
kansen voor uw kind op een rij.
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Wat is het Kindpakket?

Het Kindpakket is bedoeld voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.
Met het Kindpakket wil de gemeente Hilversum ervoor zorgen dat deze
kinderen kansrijk kunnen opgroeien. Dat is nodig, want 1 op de 8 kinderen kan
niet meedoen aan activiteiten, die voor leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.
U kunt een vergoeding aanvragen uit het Kindpakket voor de volgende kosten.
• Babyuitzet
Kinderwagen en/of babykamer (ledikant, matras, commode, kast).
• Baby- en peuterpakket
Activiteiten voor de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Denk aan
babyzwemmen en peutergym.
Lidmaatschap speel-o-theek, peuterspeelzaal, kosten verjaardag, luiers,
abonnement kindertijdschrift.
• Activiteiten voor kinderen - 4 tot 18 jaar
Sportieve, culturele en educatieve activiteiten; van sportclub tot
toneelschool. Er zijn ook vergoedingen voor: sportkamp, abonnement
tijdschrift, museumjaarkaart, NS-kaart (KidsVrij en Dal Voordeel),
lidmaatschap speel-o-theek, verjaardagcadeautjes eigen kind en vrienden.
• Schoolkosten, -reizen en excursies - 4 tot 18 jaar
Ouderbijdrage, school- en gymspullen (kleding, tas, schrift, pen etc.), huur
kluisje, excursies en schoolreizen.
• ID-kaart met pasfoto - vanaf 14 jaar
• Aanschaf fiets
Als uw kind in groep 3 zit en ook als uw kind naar het voortgezet onderwijs
gaat.
• Computer, laptop, tablet, printer of monitor en toebehoren
Een eenmalige vergoeding per 5 jaar, voor elk kind vanaf groep 6.
• Zwemdiploma A
Zwemles voor kinderen in groep 3, zodat ze hun zwemdiploma kunnen halen.
Op pagina 4 staat welke leeftijd geldt en de maximale vergoeding.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Het Kindpakket is bedoeld voor ouders met een laag inkomen. Een laag
inkomen is een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Het maakt niet uit of
dit inkomen is uit werk, een uitkering, alimentatie of eigen bedrijf. Wij kijken
altijd naar uw besteedbaar inkomen. Daarbij houden wij rekening met het
bedrag dat u kwijt bent aan het aflossen van schulden door schuldsanering of
loonbeslag. Er wordt ook gekeken naar uw vermogen. Op www.hilversum.nl/
bijstandsnormen kunt u een bijlage downloaden met de bedragen.
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Hoe hoog zijn de vergoedingen?
De werkelijke kosten worden vergoed. Bewaar daarom goed uw
aankoopbonnen. Aan de vergoeding zit een maximum. Deze staan in
onderstaand overzicht.
Vergoedingen voor:

Wanneer?

Maximale vergoeding
per kind

Babyuitzet

vanaf 20 weken
zwangerschap

€ 250,- eenmalig

Baby- en peuterpakket

0 tot 1 jaar

€ 40,- per maand

1 tot 2 jaar

€ 30,- per maand

2 tot 3 jaar

€ 25,- per maand

3 tot 4 jaar

€ 20,- per maand

Activiteiten

4 tot 18 jaar
bij verjaardagen

€ 250,- per jaar, waarvan
€ 50,- (eigen kind)
€ 30,- (vriendjes)

Schoolkosten
basisonderwijs

groep 1 tot en met 7

€ 100,- per jaar

groep 8

€ 150,-

1e jaar

€ 350,- + € 200,- voor een
introductiekamp

volgende jaren

€ 150,- per jaar + € 500,eenmalig voor schoolreis
bovenbouw

1e jaar

€ 500,- + € 200,- voor
een introductiekamp

volgende jaren

€ 150,- per jaar

ID-kaart met pasfoto

vanaf 14 jaar

kostprijs, eenmalig

Aanschaf fiets

groep 3

€ 100,- eenmalig

bij aanvang
voortgezet onderwijs

€ 300,- eenmalig

Computer, laptop, tablet,
printer en toebehoren

voor elk kind, vanaf
groep 6

€ 450,- per 5 jaar

Zwemdiploma A bij de
Lieberg.

groep 3

De gemeente betaalt de
zwemles. U krijgt geen
rekening.

Schoolkosten voorgezet
onderwijs

Schoolkosten mbo
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Aanvullend aanbod

Naast het Kindpakket kunt u ook gebruik maken van het aanbod van
maatschappelijke organisaties. Dit is vaak gratis of heel goedkoop.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gratis speelgoed bij de speelgoedbank
Speelgoed lenen bij de speel-o-theek
Gratis lidmaatschap bibliotheek (tot 18 jaar)
Gratis (gebruikte) babyspullen
Gratis verjaardagsbox voor partijtjes
Bijdragen voor sport, dansles, muziekles of muziekinstrument via fondsen
Gratis (vakantie)activiteiten in uw wijk
Activiteiten en begeleide vakanties voor kinderen met een beperking,
en nog veel meer.

Er is dus meer mogelijk dan u denkt. De organisaties hebben wel hun eigen
voorwaarden, informeer hiernaar. Op onze website vindt u een uitgebreider
overzicht.
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Meer weten of vergoeding
aanvragen?
Kijk voor meer informatie op www.hilversum.nl/kindpakket. Heeft u hulp
nodig bij uw aanvraag of wilt u een aanvraagformulier? Neem dan contact op
met uw contactpersoon van het Sociaal Plein. Heeft u geen contactpersoon?
Bel dan 035 – 629 2700 of kom langs tijdens een inloopspreekuur.
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Sociaal Plein

Bezoekadres:
Telefoon:
Inloopspreekuur:

Wilhelminastraat 1-19 (naast het station)
035 - 629 2700 (elke werkdag tussen 08.30 - 17.00 uur)
maandag t/m vrijdag van 09.00 - 13.00 uur en 			
donderdagavond van 17.00 - 19.30 uur.
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Contact met het Sociaal Plein

Contact met het Sociaal Plein

www.hilversum.nl/kindpakket
we

laptop

Vergoedingen voor
, schoolreisje,
sportclub, muziekles, zangles, dansles,
, tijdschriften, openbaar vervoer,
boekentas, schilderles, babyspullen, excursie,
museumjaarkaart, schoolkamp, woordenboek,

hobby’s

verjaardagscadeau...
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