Dagje uit en verjaardag
Ook kinderen die in gezinnen met minder geld leven, willen
graag hun verjaardag kunnen vieren, naar een feestje gaan of
een dagje uit. Wist je dat hier regelingen voor zijn?

Ben je jarig en word je 4 tot en met 12 jaar oud?
Aanmelding voor Stichting Jarige Job gaat via Stichting
Leergeld en de Voedselbank Gilze-Rijen: de jarige krijgt dan een
verjaardagsbox met alles erop en eraan. Zoals slingers, ballonnen,
taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes.

Adressen en
telefoonnummers
Gemeente Gilze en Rijen
soza-inkomen@gilzerijen.nl
140161
www.gilzerijen.nl/laaginkomen voor o.a. het aanvraagformulier
Bijzondere Bijstand, meer informatie over de meedoenregelingen
en een lijst van intermediairs voor Jeugdfonds Sport en Cultuur.
Stichting Leergeld West-Brabant Oost
info@leergeldgilzerijen.nl
0162 - 458487 (di t/m do van 9-12 uur)

Via Stichting de Weggeefhoek Gilze en Rijen is het mogelijk
om een pakket te lenen met daarin alle benodigdheden
voor een verjaardagsfeestje.

Jeugdfonds Sport Brabant
Aanmelden kan via de intermediairs of via
brabant@jeugdfondssport.nl

Ga je naar een verjaardagsfeestje?

Jeugdfonds Cultuur Brabant
Aanmelden kan via Stichting TooN!
info@toonjetalent.nl
0161 - 224113

Stichting de Weggeefhoek Gilze en Rijen biedt de mogelijkheid om
een (nieuw) cadeau te verzorgen wat je kunt geven aan de jarige.

Weggeefhoek Gilze en Rijen
Pastoor Gillisstraat 84 in Rijen
weggeefhoekrijen@gmail.com
06 - 19232528

Mee
doen

Normen
Percentage van
het sociaal minimum

Netto-bedrag
alleenstaande ouder

Netto-bedrag
echtpaar

110%

€ 1.036,76

€ 1.481,10

120%

€ 1.131,01

€ 1.615,74

Bedragen per 1-1-2018. Let op: er kunnen aanvullende voorwaarden gelden,
bijvoorbeeld qua vermogen.

Wil je een keer een en dagje uit
(bijvoorbeeld pretpark, speeltuin, bioscoop)?

Situatie 2 Is je inkomen meer dan 110% en minder dan 120%
van het sociaal minimum of heb je geen recht (meer)
op de Regeling activiteiten van de gemeente?
Doe een aanvraag bij Stichting Leergeld.

U kunt ook terecht bij het Inloopspreekuur van het Budgetcafé in Rijen:
Het Palet, Rembrandtlaan 54.
Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur (uitgezonderd schoolvakanties).

Grafisch ontwerp: www.ontverpia.nl

Situatie 1 Is je inkomen minder dan 110% van het
sociaal minimum?
Vraag dan Bijzondere Bijstand voor
regeling activiteiten aan bij de gemeente.

regelingen

Vragen?
Loop binnen bij het spreekuur van het Instituut voor Maatschappelijk Werk.
Elke donderdag van 13.00-15.00 uur, Antoinette Nijhoffstraat 15 in Rijen
Tel. 0161 - 231531 (bellen kan ook buiten de tijden van het spreekuur).

voor kinderen van 4 tot 18 jaar
in Gilze en Rijen

School

Cultuur

Naar school gaan kost geld. Denk bijvoorbeeld aan de
ouderbijdrage en de kosten voor een schoolreisje of kamp.
Veel van deze kosten kunnen vergoed worden.

Kinderen kunnen erg genieten als ze dansen, zingen, acteren
of tekenen. De kosten van bijvoorbeeld toneel-, dans-,
muziekles of kunsteducatie kunnen vaak vergoed worden.

Ouderbijdrage, schoolreisjes
en schoolkamp

Contributie en uitrusting
(bijv. kleding, muziekinstrument)

Situatie 1 Is je inkomen minder dan 110% van het sociaal
minimum?
Vraag dan Bijzondere Bijstand voor regeling
activiteiten aan bij de gemeente.

Situatie 1 Is je inkomen minder dan 110% van het sociaal
minimum?
Vraag dan Bijzondere Bijstand voor regeling
activiteiten aan bij de gemeente.

Situatie 2 Is je inkomen meer dan 110% en minder dan 120%
van het sociaal minimum of heb je geen recht (meer)
op Bijzondere Bijstand van de gemeente?
Doe een aanvraag bij Stichting Leergeld.

Computer of (tweedehands) fiets bij
overgang naar voortgezet onderwijs
Situatie 1 Is je inkomen minder dan 110% van het sociaal
minimum?
Vraag Bijzondere Bijstand voor een computer
of fiets aan bij de gemeente.
Situatie 2 Is je inkomen meer dan 110% en minder dan 120%
van het sociaal minimum of heb je geen recht (meer)
op Bijzondere Bijstand van de gemeente?
Doe een aanvraag bij Stichting Leergeld.

Sport
Sporten is belangrijk voor kinderen, maar kan
behoorlijk wat geld kosten. Zwemlessen zijn kostbaar
en voor ieder kind noodzakelijk. De kosten voor sport
kunnen vaak voor vergoeding in aanmerking komen.

Contributie en uitrusting (bijv. kleding)
Situatie 1 Is je inkomen minder dan 110% van het sociaal minimum?
Vraag dan Bijzondere Bijstand voor regeling activiteiten
aan bij de gemeente.
Situatie 2 Is je inkomen meer dan 110% en minder dan 120%
van het sociaal minimum of heb je geen recht (meer)
op de Bijzondere Bijstand van de gemeente?
Doe een aanvraag bij een intermediair van
Jeugdfonds Sport of Stichting Leergeld.

Zwemlessen
(A en B diploma, vanaf 5 jaar)
Situatie 1 Is je inkomen minder dan 110% van het sociaal minimum?
Vraag Bijzondere Bijstand voor zwemles aan bij de
gemeente
Situatie 2 Is je inkomen meer dan 110% en minder dan 120%
van het sociaal minimum of heb je geen recht (meer)
op Bijzondere Bijstand van de gemeente?
Doe een aanvraag bij Stichting Leergeld.

Situatie 2 Is je inkomen meer dan 110% en minder dan 120%
van het sociaal minimum of heb je geen recht (meer)
op Bijzondere Bijstand van de gemeente?
Doe een aanvraag bij een intermediair van
Jeugdfonds Cultuur of Stichting Leergeld.

