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Kindpakket en Minimabeleid Haaksbergen        

De gemeente Haaksbergen vindt het belangrijk dat iedereen aan maatschappelijke activiteiten mee kan doen. Bijvoorbeeld door te 
sporten of door deel te nemen aan een cursus. Deze zaken kosten geld. Specifiek voor kinderen zijn soms de kosten voor school of 
een fiets een probleem. Voor inwoners van Haaksbergen met een laag inkomen kan de gemeente een bijdrage in deze kosten leveren. 

Bijdragen voor volwassenen

Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunt u een bijdrage voor schoolkosten krijgen. De bijdrage is bedoeld 
voor zaken als ouderbijdrage, gymkleding, schoolreisje en studiemateriaal. Uw kind moet in Nederland op 
school zitten. Voor kinderen op het basisonderwijs is het bedrag € 150 per kind per schooljaar.
Voor kinderen op het voortgezet onderwijs is het bedrag € 200 per kind per schooljaar.

1.  Schoolkosten

Voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar die willen sporten of  muziek- of  dansles of  een creatieve cursus 
willen volgen, betaalt het Jeugdsportfonds of  het Jeugdcultuurfonds mee aan de kosten. 
Niet voor alle kinderen, maar voor kinderen die gelet op de financiële situatie van hun ouders dat niet 
kunnen. Bijvoorbeeld voor kinderen in gezinnen die leven van een bijstandsuitkering, in de schuldsanering 
zitten of  een laag inkomen hebben. Het Jeugdsportfonds of  het Jeugdcultuurfonds betaalt mee aan 
de contributie en/of  sportattributen, het cursusgeld en de aanschaf/huur van materialen, kleding of  
instrumenten. 
De maximale bijdrage voor sportieve activiteiten is € 225 per kind per schooljaar. De maximale bijdrage 
voor culturele activiteiten is € 425 per kind per schooljaar. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie of  
het lesgeld rechtstreeks aan de (sport)vereniging. Het Jeugdcultuurfonds betaalt de kosten rechtstreeks 
aan de culturele instelling. 
Een aanvraag moet worden ingediend door een intermediair. Intermediairs zijn bijvoorbeeld docenten, 
hulpverleners van diverse instanties, schuldhulpverleners, sportbuurtwerkers of  huisartsen. De 
intermediairs in Haaksbergen weten hoe ze de bijdrage van het Jeugdsportfonds of  Jeugdcultuurfonds 
voor uw kind kunnen aanvragen.
U kunt dus zelf  geen aanvraag bij het Jeugdsportfonds of  Jeugdcultuurfonds indienen.

2. Sportieve of   
culturele activiteiten 

Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunt u een bijdrage voor zwemlessen krijgen. Het gaat specifiek 
om SuperSpetters zwemlessen. U kunt eenmalig een bijdrage krijgen van € 350 per kind. De bijdrage 
maken wij over aan het zwembad waar uw kind de zwemlessen volgt.

3. Superspetters 
zwemlessen

U kunt eenmalig een bijdrage in de kosten van een fiets krijgen voor kinderen in groep 7 of  groep 8 
van het basisonderwijs. De bijdrage is € 150 per kind. 

4. Fiets 

U kunt voor uzelf  en/of  uw partner (kinderen kunnen kosteloos lid worden) een bijdrage aanvragen 
voor het lidmaatschap van de bibliotheek. Wij verlengen jaarlijks automatisch uw abonnement.

1. Bibliotheek 

U kunt voor uzelf  en/of  uw partner een bijdrage aanvragen voor onder meer de contributie voor de 
sportvereniging of  cursusgeld van een (creatieve) cursus. 

2.  Sportieve, culturele,  
 educatieve en maat-
 schappelijke 
 activiteiten

U kunt een bijdrage aanvragen voor de kosten van een abonnement voor een internetaansluiting.3.  Internet-
 abonnement

Hoogte bijdragen volwassenen
De bijdrage voor volwassenen bedraagt 75% van bovenstaande gemaakte kosten met een maximum van € 150 per kalenderjaar 
voor gehuwden/partners en alleenstaande ouders en een maximum van € 90 per kalenderjaar voor alleenstaanden. 

Kindpakket
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Voorwaarden
Om voor de bijdragen in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. u woont in Haaksbergen;
2. u bent 18 jaar of  ouder; 
3. het inkomen (netto maandinkomen zonder vakantiegeld) van u en uw eventuele partner is lager dan de bedragen die in de 

tabel staan;
4. u moet aantonen dat u de kosten maakt;
5. uw vermogen (bijvoorbeeld geld, woning en auto) is lager dan € 11.880 voor gehuwden/samenwonenden en € 5.940 voor een 

alleenstaande.  

Tabel

Wat u moet weten 
U kunt voor meerdere kosten in één keer een bijdrage aanvragen. Ook voor uw partner en kinderen tot en met 17 jaar kunt u 
bijdragen aanvragen. 
De bijdragen kennen allemaal een maximum. 
U moet elk jaar opnieuw bijdragen aanvragen. 
Kinderen kunnen niet zelf  aanvragen, dat moet u als ouder/verzorger doen.

Andere regelingen 
Met een laag inkomen kunt u gebruik maken van de collectieve zorgverzekering bij Menzis. Kijk hiervoor op de website 
www.gezondverzekerd.nl

Aanvragen
U kunt een ingevuld aanvraagformulier met bewijsstukken inleveren bij Noaberpoort in het gemeentehuis in Haaksbergen of  in 
de brievenbus van het Stadskantoor aan de Hazenweg 121 in Hengelo. 
U mag het aanvraagformulier ook opsturen naar Werk en Inkomen Borne, Hengelo & Haaksbergen, Antwoordnummer 168, 
7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig.
Wij handelen uw aanvraag dan zo snel mogelijk af. 

Hulp en informatie
Twijfelt u of  u voor een bijdrage in aanmerking komt? Hebt u vragen over de regeling? 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Noaberpoort in het gemeentehuis. 
Adres:   Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen. 
Openingstijden:  Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
Telefoon:  (053) 57 34 589.
E-mail:   info@noaberpoort.nl

Maximum netto maandinkomen 
zonder vakantiegeld per 1-7-2017

Jonger dan pensioen 
gerechtigde leeftijd

Ouder dan pensioen 
gerechtigde leeftijd

Alleenstaande/alleenstaande ouder € 1.078 € 1.211 

Gezinsbijstand € 1.540 € 1.655
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Aanvraagformulier Kindpakket en Minimabeleid         

Gegevens over de aanvrager vens over de aanvrager Aanvrager  Partner

• Achternaam en voorletter(s):    

• Adres:    

• Postcode en woonplaats:    

• Burgerservicenummer (BSN):    

• Telefoon:    

• Betaalrekening (IBAN):    

• E-mailadres:    

Ontvangt u maandelijks een bijstandsuitkering van de gemeente?   
 Ja   u kunt vraag 1 overslaan        Nee   begin bij vraag 1

 1. Hoe hoog is uw netto gezinsinkomen:

Aanvrager

Krijgt u dit bedrag:
per week, per 4 weken 
of per maand partner

Krijgt u dit bedrag:
per week, per 4 weken 
of per maand

Inkomen uit loondienst

Uitkering: AOW/WW/ WAO/
WIA/WGA enz.  (geen bijstand)

Alimentatie

Pensioen

Overige inkomsten

Heffingskortingen *

* Heffingskortingen zijn kortingen op de loonbelasting die de Belastingdienst uitbetaalt. 

 

 Het totale vermogen van u en eventueel uw partner is lager dan de geldende vrijlatingsgrenzen. Deze grenzen zijn: € 11.880 
voor een echtpaar of  alleenstaande ouder en  € 5.940 voor een alleenstaande.  

Voor elke persoon moet u de gevraagde gegevens apart invullen.

   Bijdrage voor schoolkosten van kinderen van 4 tot en met 17 jaar

Naam en voorletter(s): Geboortedatum: Naam school

 Bijdrage voor Superspetters zwemlessen

Naam en voorletter(s): Geboortedatum: Naam zwembad

2. Vermogen:

1.  Hoe hoog is uw netto inkomen?

3. Bijdragen die u voor uw kinderen kunt aanvragen:
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 Bijdrage voor een fiets

Naam en voorletter(s): Geboortedatum: Groep/jaar

Let op: Een bijdrage van het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds kunt u niet zelf aanvragen. Dat moet een intermediair doen 
(zie pagina 1)

4. Bijdragen die u en/of uw partner kunt/kunnen aanvragen

Naam en voorletter(s): Geboortedatum: Kosten:

 Bibliotheek

 Internetabonnement

  Contributie

Naam en voorletter(s): Geboortedatum: Vereniging/instantie: Startdatum: Kosten:

 Scholings/vormingsactiviteit

Naam en voorletter(s): Geboortedatum: Vereniging/instantie: Startdatum: Kosten:

5. Gegevens meesturen

U moet bij het aanvraagformulier de volgende gegevens van uzelf en uw partner meesturen:
• kopie geldig legitimatie bewijs (identiteitskaart of paspoort) bij een eerste aanvraag;
• bewijs van het netto inkomen (bijvoorbeeld loonstrook);
• alleen voor volwassenen moet u een bewijs/bewijzen van de gemaakte kosten inleveren.

Kunt u niet alle gevraagde gegevens of bewijsstukken aan ons geven? Dan kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

6. Verklaring en ondertekening

U als aanvrager, en eventueel uw partner verklaren:
• Ik heb alle vragen naar waarheid ingevuld. Ik weet dat het verboden is onwaarheden in te vullen. Ik weet ook dat ik geen informatie mag 

achterhouden;
• Ik weet dat de gemeente de gegevens controleert en ik stem in met de verwerking van de verstrekte gegevens;
• Ik geef de gemeente toestemming om bij andere organisatie(s) informatie op te vragen. Deze informatie is nodig om te kijken of ik recht heb 

op een bijdrage.

Plaats: Haaksbergen

Datum: Handtekening aanvrager: Handtekening partner:

_________________________ ____________________________ ____________________________


