
Meedoen voor ieder kind?
U heeft wensen voor uw kind, 
maar niet de financiële middelen.

...als er 
    méér 
  nodig is 
dan alleen 
  een potlood...

Stichting Leergeld werkt voor uw aanvraag samen met onderstaande partners:

• U vult het aanvraagformulier in op de website van Stichting 
Leergeld Horst aan de Maas: www.leergeldhorstaandemaas.nl 
of neemt telefonisch contact op via 06-42180001 (ma, wo en vr 
van 9.00 – 12.00 uur).  

• Stichting Leergeld beoordeelt uw aanvraag. Als het de eerste 
aanvraag van uw gezin is, wordt er een afspraak met u ge-
maakt. Bij voorkeur vindt de afspraak bij u thuis plaats. 

• Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een voucher 
voor de aangevraagde activiteit/spullen. 

• Op de voucher kunt u zien waar (bij welke winkel, organisatie of 
vereniging) u terecht kunt zodat uw kind voortaan kan mee-
doen!

Hoe 
vraagt 
u 
het aan?

...en De intermediair van de 

Stichting Leergeld komt op 

huisbezoek om te regelen 

wat nodig is!

makkelijk toch?



Aanvraag indienen?

Dat kan bij de stichting Leergeld Horst aan de Maas. 

Zij gaan met uw aanvraag aan de slag en maken 

daarbij gebruik van de diensten en mogelijkheden 

van het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, 

Nationaal Fonds Kinderhulp en Jarige Job. 

Hierdoor ontstaan er voor kinderen kansen om te 

kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse 

activiteiten.  Denk aan een vergoeding voor sport, 

een schoolreisje of muziekles. Leergeld biedt de kin-

deren hiermee een springplank, waardoor zij 

opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen 

en eigenwaarde krijgen.

Voor wie zijn de regelingen?

De regelingen zijn bedoeld voor jongeren van  

4 t/m 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen.

 

Voorwaarden voor deelname

Of uw kind in aanmerking komt voor een regeling is 

afhankelijk van uw inkomen. De preciese normbe-

dragen veranderen elk jaar. De intermediairs van de  

Stichting Leergeld kunnen u precies 

vertellen hoe het zit.

Méér regelingen, niet alleen voor kinderen

Mogelijk heeft u ook recht op andere regelingen  die 

er voor inwoners met een laag inkomen zijn. 

Kijk daarvoor op https://www.horstaandemaas.nl/

Inwoners/Werk_en_inkomen/Toeslagen

Het is belangrijk 
dat kinderen 
kunnen meedoen!

Je wilt als ouder niets liever dan dat je 

kind ‘mee kan doen’. Met een excursie, 

met sport, met school. Maar soms 

vraagt dat nogal wat van je porte-

monnee. En dan kan een bijdrage 

heel wenselijk zijn.

Er zijn regelingen die helpen bij 

contributie, sportschoenen of 

een ouderbijdrage als daar geen 

geld voor is. 

Want kinderen die kunnen 

meedoen zijn gezonder en maken 

nieuwe vriendjes.
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