
Intergemeentelijke Sociale Dienst

ALLE KINDEREN DOEN MEE 
IN SCHIJNDEL, 
SINT-OEDENRODE 
EN VEGHEL Heeft u een laag inkomen? 

Kunnen uw kinderen daarom niet 

meedoen aan sport en/of cultuur? 

Dan kunnen wij u helpen.

Tegemoetkoming in kosten maatschappelijke participatie 
Het is belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen aan maatschappelijke, 
sociale, culturele, sport en/of  welzijnsactiviteiten. Vooral mensen met een 
laag inkomen zijn geneigd op deze kosten te besparen. De gemeente heeft 
daarom een bijdrageregeling voor ouders met een laag inkomen. De bijdrage 
is maximaal € 255,00 per jaar per kind.  

De vergoeding kan door ouders worden gebruikt voor contributies (sport-
clubs, verenigingen, muziekles), cursusgelden, abonnementen (bibliotheek, 
internet), sportkleding, eenmalige activiteiten/uitstapjes en schoolkosten.

Wat zijn de voorwaarden?
U kunt aanspraak maken op deze regeling:
    1. als uw inkomen de afgelopen twaalf maanden maximaal 120% van 
        de bijstandsnorm was
    2. als uw vermogen de afgelopen twaalf maanden gelijk aan of minder  
        dan de normen van de Participatiewet was. 

Meer informatie?
Inwoners van Veghel en Schijndel nemen contact op met Optimisd, 
telefoon (0413) 750 390, e-mail info@optimisd.nl, website www.optimisd.nl 

Inwoners van Sint-Oedenrode nemen contact op met de gemeente 
Sint-Oedenrode, telefoon (0413) 481 911, e-mail info@sint-oedenrode.nl, 
website www.sint-oedenrode.nl.  

Komt u niet in aanmerking voor een bijdrage maatschappelijke participatie 
voor uw kind? Dan kan het Jeugdcultuurfonds of Jeugdsportfonds mogelijk 
een oplossing bieden. 

Inwoners van de gemeente Veghel kunnen ook een beroep doen 
op het fonds van Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf. 



Voor een aanvraag neemt u contact op met de intermediair in uw gemeente:

Schijndel     
Toine van Heesch, SKOPOS Schijndel     
t.vanheesch@skoposschijndel.nl
Anja Dütting, Elde College 
a.dutting@eldecollege.nl
Sint-Oedenrode 
Marieke van Boxtel, OBS De Springplank  
m.vboxtel@stichtingoog.nl 
Veghel  
Katja Vermeer, Ons Welzijn  
katja.vermeer@ons-welzijn.nl  
Natasja de Groot, Bibliotheek Veghel 
vng@nobb.nl 

Het fonds is bedoeld voor ouders die geen bijdrage maatschappelijke participatie 
van de gemeente ontvangen (zie achterzijde folder).  

Een kind dat danst, tekent of zingt, is een 

gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, 

presteert op alle fronten beter. 

Het Jeugdcultuurfonds Brabant wil dat alle kinderen lessen op kunst en cultuurge-
bied kunnen volgen. Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. 
Het Jeugdcultuurfonds Brabant maakt dit mogelijk. 
Voor een gezin kan een aanvraag worden gedaan tot een bedrag van maximaal 
€ 450,00 per kind (4-17 jaar), per cursusjaar voor lessen of attributen zoals een 
instrument of balletschoenen. Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke 
intermediairs. Het toegekende bedrag wordt rechtstreeks betaald aan de organi-
satie waar het kind les heeft.

Meer informatie? 
Kijk op 
www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/noord-brabant 

Meer informatie? 
Kijk op 
www.jeugdsportfonds.nl/fonds/noord-brabant

Een kind moet kunnen sporten. Niet alleen omdat 

een kind er sociaal, fysiek en mentaal door groeit, 

maar sporten is vooral ook leuk. 

Voor een aanvraag neemt u contact op met de intermediair in uw gemeente:

Schijndel
Bart Smits, Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
b.smits@jeugdzorg-nb.nl
Mark van Acht, Idris
m.v.acht@idris.nl
Sint-Oedenrode
Marjolijn van Os, Fioretti College
mos@fioretticollege.nl
Veghel
Peter Peters, Ons Welzijn
peter.peters@ons-welzijn.nl
Suzanne Spierings, Ons Welzijn
suzanne.spierings@ons-welzijn.nl

Het fonds is bedoeld voor ouders die geen bijdrage 
maatschappelijke participatie van de gemeente 
ontvangen (zie achterzijde folder).  

Het Jeugdsportfonds Brabant geeft kinderen (4-17 jaar), die leven in gezinnen 
waar niet voldoende financiële middelen aanwezig zijn, de kans te gaan sporten. 
Voor deze kinderen betaalt het fonds de contributie van de vereniging, sportkle-
ding of sportattributen tot een bedrag van maximaal € 225,00. Het toegekende 
bedrag wordt rechtstreeks betaald aan de sportvereniging.


