
Kindpakket

Vergoedingen 
schoolgaande 
kinderen



Kop en dergelijke

Broodtekst 

Tussenkop

Broodtekst

Onderwijs, welzijn, 
sport en cultuur

Wij vinden dat ieder kind mee moet kunnen 
doen! Voor ouders met weinig inkomen hebben 
wij extra regelingen om dit te bereiken. In deze 
folder vindt u de informatie over deze zogehe-
ten ‘Kindpakket’ regelingen.

School

Schoolpakket

Dit is een eenmalige tegemoetkoming 
in de kosten voor aanschaf van een 
laptop, tablet, fiets of andere noodza-
kelijke schoolspullen. De tegemoetko-
ming is speciaal voor jongeren die voor 
het eerst naar het voorgezet onderwijs 
gaan. 

Wanneer kan ik er gebruik van maken?
•  U heeft een laag inkomen
•  U heeft een schoolgaand kind dat dit 

jaar voor het eerst naar het voortgezet 
onderwijs gaat

•  Uw kind woont bij u thuis

Kijk voor meer informatie op: 
www.stadskanaal.nl/inwoners/werk-en-
-uitkering/schoolpakket

Sociaal Participatiefonds

Dit is een vergoeding voor bijvoorbeeld 
contributie voor de sportvereniging, 
zwemles, lesgeld voor de muziekschool, 
schoolactiviteiten of de ouderbijdrage 
voor de peuterspeelzaal. Deze vergoe-
ding is voor gezinnen met een langdurig 
laag inkomen. 

Wanneer kan ik er gebruik van maken?
•  U heeft al drie jaar of langer een laag 

inkomen

Kijk voor meer informatie op: 
www.stadskanaal.nl/inwoners/werk-en- 
uitkering/sociaal-participatiefonds 

Stichting Leergeld 
Zuid-Oost Groningen

Dit is een vergoeding voor de kosten 
van activiteiten op het gebied van on-
derwijs, sport, cultuur of welzijn. Hier 
kunt u denken aan vergoedingen voor 
bijvoorbeeld muziek- en zwemles. 
De vergoeding is voor kinderen van  
0 tot en met 17 jaar.

Wanneer kan ik er gebruik van maken?
•  U heeft een laag inkomen
•  U heeft een kind dat nog geen 18 jaar 

is.

Wanneer kunnen ouders er gebruik van 
maken?
Voor de volgende zaken verstrekt de 

Stichting vergoedingen aan ouders van 
kinderen:

• schoolpakketten, laptops en I-pads;
• aanschafkosten van een fiets voor 8- en 

12-jarigen;
• kosten van zwemles.
 

Bij Stichting Leergeld kunnen ouders 
ook aanvragen indienen voor vergoe-
ding van kosten van sport en cultuur, 
zoals contributie en kleding van bijvoor-
beeld sport- en muziekverenigingen. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.leergeld.nl/zuid-oost-groningen



Sport & cultuur
vervolg

Het is belangrijk 
dat kinderen mee 

kunnen doen

Jeugdfonds Sport &  
Cultuur Groningen

Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen 
biedt een vergoeding voor de contribu-
tie voor een sportvereniging en soms 
sportspullen. 
Daarnaast worden de kosten van bij-
voorbeeld dans-, theater- of muziekles 
vergoed.
De vergoeding is voor kinderen van 0 
tot en met 17 jaar.

Wanneer kan ik er gebruik van maken?
•  U heeft een laag inkomen
•  U heeft een kind dat nog geen 18 jaar 

is.

Kijk voor meer informatie op: 
www.jeugdfondssportencultuur.nl/ 
fond sen/groningen

Stichting Provinciaal 
Groninger Studiefonds

Deze bijdrage is voor de schoolkos-
ten, studiekosten en reiskosten voor 
jongeren in het voortgezet onderwijs en 
beroepsonderwijs. 

Wanneer kan ik er gebruik van maken?
•  Uw kind volgt een opleiding in het 

voortgezet onderwijs, een beroepsop-
leiding of een studie

•  U heeft een gezinsinkomen rond het 
minimum

•  U kunt geen gebruikmaken van andere 
(gemeentelijke) regelingen

Kijk voor meer informatie op: 
www.provinciegroningen.nl/sub-
sidies/wonen-en-welzijn/studie-
fonds-20192020



Mooi voor 
kinderen

Kijk ook eens op 
stadskanaal.nl/inwoners/jeugd-en-gezin

Kleding & spullen

Veur Noppes

Deze stichting biedt gratis (tweede-
hands) kleding en huisraad voor gezin-
nen met een laag inkomen.

Wanneer kan ik er gebruik van maken?
•  U bent ingeschreven bij de Voedselbank 

Zuidoost Groningen of u krijgt weekgeld

Kijk voor meer informatie op: 
www.veurnoppes.nl

Boetiek Armslag

Bij Boetiek Armslag kunt u elk kwar-
taal zes kledingstukken per gezinslid 
uitzoeken.  

Wanneer kan ik er gebruik van maken?
•  U heeft een laag inkomen

Kijk voor meer informatie op: 
www.stichtingarmslag.nl

Kringloopwinkel Wedeka

Deze kringloopwinkel verkoopt twee-
dehands spullen. Iedereen kan hier 
terecht voor bijvoorbeeld kleding en 
huisraad. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.wedekakringloop.nl

Ruilwinkel Alteveer

In de ruilwinkel in Alteveer kunt u 
tweede hands spullen ruilen. Iedereen 
is hier welkom voor het ruilen van 
spullen.

Kijk voor meer informatie op: 



www.ruilwinkelalteveer.nl

Financiën

Inloopspreekuur geldzaken

Al uw vragen over geldzaken kunt u stellen tijdens het inloop-
spreekuur. Er is geen afspraak nodig, alle inwoners van de 
gemeente Stadskanaal kunnen iedere woensdagochtend 
binnenlopen.  

Waar? 
Het inloopspreekuur geldzaken is iedere woensdagochtend bij 
Welstad, Gandhiplein 5 te Stadskanaal

Kijk voor meer informatie op: 
www.welstad.nl/hulp-op-maat/financien

Colofon / Deze folder is een uitgave van de 
gemeente Stadskanaal. Aan de inhoud kunnen geen 
rechten worden ontleend. Augustus 2021


