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Omdat alle kinderen er toe doen in de maatschappij
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De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen 
in de maatschappij. Als ouders weinig geld hebben, lukt dat soms 
niet. Daarom is er het kindpakket Smallingerland. 

Wat is het kindpakket?
Het kindpakket is een budget van €300,- per kind. Elk kind dat aan de voor-
waarden voldoet kan in 2016 zo’n budget krijgen. Van dat budget kunnen 
activiteiten betaald worden die te maken hebben met ‘meedoen’. Het gaat 
vooral om meedoen aan sport, cultuur en school. 

Voor wie is het kindpakket?
Het kindpakket is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar, die opgroeien in een 
gezin met een laag inkomen en vermogen. Ieder kind in het gezin kan gebruik 
maken van het kindpakket. Hoe hoog uw inkomen en vermogen precies mo-
gen zijn, vindt u in de Minimagids 2016 of op www.smallingerland.nl onder 
minimaregelingen.

Wanneer u een uitkering van de gemeente ontvangt, deelneemt aan de 
collectieve zorgverzekering AV Frieso of gebudgetteerd wordt vanuit een 
schuldhulpverleningstraject voldoet u in ieder geval aan de voorwaarden.

Het kindpakket Smallingerland
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Hoe werkt het kindpakket?
Als ouder of verzorger kunt 
u een kindpakket aanvragen 
voor de kinderen in uw gezin. 
Vervolgens kunt u bij de 
gemeente verschillende kosten 
voor uw kind declareren. 
U gebruikt daarvoor een 
declaratieformulier.
Dat formulier vindt u op de 
website of bij de balie in het 
gemeentehuis. U krijgt zelf 
geen geld, het geld wordt 
rechtstreeks overgemaakt 
naar de vereniging of de 
leverancier.

Op de pagina hiernaast vindt 
u een aantal voorbeelden 
van activiteiten die betaald 
kunnen worden vanuit het 
kindpakket.

Hoe vraag ik het kindpakket aan?
Als uw kind gebruik wil maken van het kindpakket vraagt u dat aan bij de 
gemeente. Dat kan via www.kindpakket.nl of met het aanvraagformulier dat 
u kunt krijgen bij de balie van het gemeentehuis. Als u aan de voorwaarden 
voldoet, krijgt u daarvan binnen 8 weken bericht. Vanaf dat moment kunt u 
declaraties inleveren. Als u een uitkering ontvangt, of verzekerd bent via  
 de AV Frieso krijgt u automatisch bericht.
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Sport

 • Contributie voor een sportclub of – vereniging 
 • Sportkleding of –attributen, tot € 100,- per jaar
 • Zwemles voor diploma A, als dat diploma nog niet gehaald is   
    vanuit schoolzwemmen
 • Abonnement zwembad De Welle
 • Contributie voor babyzwemmen

Cultuur
 • Lesgeld voor muziekles, zangles,  dansles, theaterles, beoefening  
    van amateurkunst
 • Huur voor muziekinstrumenten, wanneer les wordt genomen
 • Benodigdheden voor de lessen, tot € 100,- per jaar
 • Een museumjaarkaart

School

 • Activiteiten op school, zoals schoolreisjes, excursies activiteiten-  
    dagen.
 • De aanschaf van een fiets, voor een kind vanaf groep 8 tot maximaal  
    € 175,-
 • Huiswerkbegeleiding, voor kinderen vanaf de brugklas

Overige activiteiten
 • Kosten van een lidmaatschap voor scouting, hobbyclubs, volks-
    tuinen of jeugdverenigingen
 • Kaartjes voor theater, dans, film of muziekvoorstellingen of sport 
    wedstrijden, tot 2 keer per jaar
 • Een maandkaart voor het Openbaar vervoer in de regio (neem   
    altijd vooraf contact op over de mogelijkheden)
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Wat kan er niet?
Voorbeelden van zaken die in ieder geval niet uit het kindpakket betaald
kunnen worden zijn:
• Een computer, laptop, tablet of telefoon
• Abonnementen voor bijvoorbeeld TV, internet, telefonie of tijdschriften
• Kosten van kleding, eten of gebruiksgoederen 
   (behalve zoals hierboven genoemd) 
• Losse kaartjes voor openbaar vervoer
• De vrijwillige ouderbijdrage voor school
• De eigen bijdrage voor peuterspeelzalen

Activiteiten moeten zoveel mogelijk plaats vinden binnen, of rondom de 
gemeente. Twijfelt u of een activiteit past binnen het kindpakket? Neem dan 
contact op met afdeling Sociale Zaken. 

Vooraf indienen
Declaraties indienen doet u altijd vooraf. U vraagt een prijsopgave bij de 
organisatie waar uw kind gebruik van wil maken. Die levert u met het declaratie-
formulier in. Als de prijsopgave aan de voorwaarden voldoet, maakt de 
gemeente het geld rechtstreeks over naar de organisatie. U hoeft zelf niets 
te betalen.

Wie ontvangt het geld?
Het geld wordt altijd overgemaakt aan de organisatie waar uw kind wil meedoen, 
zoals een voetbalvereniging of muziekschool. Voor de aanschaf van materialen 
betaalt de gemeente rechtstreeks aan de winkel. Uw kind krijgt dus zelf geen 
geld in handen.

Meerdere activiteiten?
Ieder kind kan meerdere activiteiten laten betalen. Bijvoorbeeld: De contributie 
van de voetbalclub, een paar voetbalschoenen en het schoolreisje. 

Wat gebeurt er als het geld op is?
Als u iets aanvraagt waarmee uw kind boven het budget van € 300,- uitkomt, zal 
de gemeente niets uitbetalen. We gaan dan overleggen met de samenwerkende 
fondsen of er daar nog mogelijkheden zijn. De samenwerkende fondsen zijn Stich-
ting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.
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Vragen?
Als u vragen heeft over het kindpakket, kijk dan eerst op www.smallingerland.nl/kindpakket 
Daar vindt u actuele informatie en veel gestelde vragen. Komt u er dan nog niet uit? Dan 
kunt u contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken. Dat kan telefonisch op werkdagen 
van 08:30 tot 10:00 uur. U kunt ook mailen naar soza@smallingerland.nl.
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Dit is een uitgave van afdeling Sociale Zaken - Gemeente Smallingerland © 2016


