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Informatie
Wilt u meer informatie over de regeling, of heeft u nog vragen? 
Neem contact op met uw contactpersoon of bel naar de gemeente op 
telefoonnummer 14 046 en vraag naar Team Samen voor alle Kinderen. 

V_18_0135

Anders
Fiets bij overgang van basisschool naar middelbare 
school. In het jaar dat uw kind van groep 8 naar 
de brugklas gaat kan uw kind eenmalig een goede 
tweedehands fiets krijgen. U krijgt geen geldbedrag. 

18 tot 20 jaar: vergoeding voor een fiets. U kunt deze aanvraag niet zelf 
doen. Dat kan via uw eigen contactpersoon bij de gemeente. Heeft u die 
(nog) niet? Bel dan het centrale nummer, tel. 14 046 en vraag naar Team 
Samen voor alle Kinderen.

Overig
Zijn er dingen die u hier boven niet bij ziet staan, maar wel nodig heeft 
voor uw kind? Bijvoorbeeld schoolspullen, kleding, of iets anders? Neem 
dan contact op met de gemeente.

            voor 
alle kinderen

Vrije tijd
Abonnement voor zwembad of recreatiepark: 
voor kinderen van 0 t/m 17 jaar. Let op: U kunt 
jaarlijks één abonnement per kind aanvragen.

Abonnement Zwembad De Nieuwe 
Hateboer: 10-badenkaart (1 jaar 
geldig vanaf de ingangsdatum).

Abonnement zwembad Laco Glanerbrook: 
12-badenkaart (2 jaar geldig vanaf de ingangsdatum).

Zomerabonnement Belevenispark Steinerbos: onbeperkt 
gebruik van buitenbad en speeltuinen (periode april-september). 
Let op: Dit abonnement moet u aanvragen voordat de 
zomervakantie begonnen is.

Abonnement Kasteelpark Born: 
jaarkaart (1 jaar geldig vanaf de ingangsdatum).

Kindervakantiewerk 
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Verjaardag
Verjaardagsbox Stichting Jarige Job: 
Verjaardagsbox voor kinderen van 4 jaar t/m 12 
jaar. De box moet 8 weken voor de verjaardag van het 
kind worden aangevraagd. 
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Schoolreisjes, sporten, of zwemles. Niet alle ouders kunnen dit makkelijk
betalen. Bent u ouder en heeft u een laag inkomen, dan kunt u gebruik
maken van Samen voor alle Kinderen.

Via www.samenvoorallekinderen.nl kunt u 1 of meerdere aanvragen doen.
Afhankelijk van wat u aanvraagt, wordt uw aanvraag doorgestuurd naar 
een van de aangesloten organisaties. Zij handelen de aanvraag verder 
af. Het kan voor komen dat zij nog contact met u opnemen. Dat kan de 
gemeente zijn, maar ook Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport, Jeugdfonds 
Cultuur, Stichting Jarige Job of het Nationaal Fonds Kinderhulp. Alle 
organisaties gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.

School
0 tot 4 jaar: vergoeding van 100 euro per kind 
per jaar voor bijvoorbeeld peuterspeelzaal, 
rugzak, en andere zaken die bijdragen 
aan de ontwikkeling van uw kind. 

4 tot 12 jaar: vergoeding van 100 euro per kind, per jaar voor 
schoolkosten zoals ouderbijdrage, schoolreisje, overblijfkosten.

12 t/m 18 jaar: vergoeding van 125 euro per kind, per jaar voor
schoolkosten zoals ouderbijdrage, uitjes, schoolspullen.

We betalen uit in twee delen, in april en in september.

Sam& voor alle kinderen

Wat kunt u aanvragen? Cultuur
0 tot 18 jaar: vergoeding voor lesgeld, materiaal 
of kleding die nodig is voor bijvoorbeeld dansles, 
muziekles, scouting of andere culturele activiteiten. 
Let op! Het kan zijn dat de vergoeding die u krijgt 
niet alle kosten dekt. En dat u zelf ook een bedrag moet betalen. Houd 
daar rekening mee. U krijgt geen geldbedrag. De vergoeding wordt 
overgemaakt aan de club of vereniging. Voor bijvoorbeeld kleding of 
een instrument krijgt u een waardebon.

18 tot 20 jaar: vergoeding voor culturele activiteiten 
vanuit het Nationaal Fonds Kinderhulp (NFK). 
U kunt deze aanvraag niet zelf doen. Dat kan wel via de 
gemeente. Neem contact op met uw contactpersoon 
bij de gemeente of bel het centrale nummer van de
gemeente, tel. 14 046 en vraag naar Team 

Samen voor alle Kinderen.

18 tot 20 jaar: vergoeding voor schoolkosten. U kunt deze aanvraag niet 
zelf doen. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon. Heeft u 
geen contactpersoon? Bel de gemeente op 14 046 en vraag naar Team 
Samen voor alle Kinderen.

Laptop: kinderen van 12 t/m 14 jaar die van de basisschool naar de
middelbare school gaan, kunnen eenmalig een goede tweedehands 
laptop krijgen. U krijgt geen geldbedrag.

Sport
Zwemles diploma A, B en C:
voor kinderen vanaf 5 jaar. Let op: de vergoeding
wordt rechtstreeks aan het zwembad betaald.

0 tot 18 jaar: lidmaatschap club en sportkleding: 
vergoeding voor kosten zoals contributie, sportkleding, of 
sportmateriaal. Let op: er geldt een maximumbedrag per jaar en de 
vergoeding wordt rechtstreeks aan de vereniging betaald.

18 tot 20 jaar: vergoeding voor sportkosten vanuit het Nationaal 
Fonds Kinderhulp (NFK). U kunt deze aanvraag niet zelf doen. 
Neem contact op met uw contactpersoon. Heeft u die 
niet, neem dan contact op met 
de gemeente, tel. 14 046 en 
vraag naar Team Samen voor 
alle Kinderen.


