Alle regelingen op een rij
Tegemoetkoming participatie en werk
Wie kan het aanvragen?
Inwoners van 21 jaar en ouder, maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd
die korter dan 3 jaar een laag inkomen hebben.
Wat is het?
Een jaarlijkse bijdrage voor activiteiten gericht op participatie en/of werk.
Bijdrage is jaarlijks maximaal €250,00, dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
Waarvoor kan ik het
aanvragen?

Bij het vinden van een (betere) baan en/of maatschappelijke participatie
kunnen er allerlei kosten zijn. Denk aan een internetabonnement, een cursus
presenteren, sollicitatiekosten, er representatief uitzien, scholing,
maatschappelijke activiteiten, enzovoort.

Tegemoetkoming maatschappelijke participatie AOW-gerechtigden
Wie kan het aanvragen?
Inwoners met een inkomen uit AOW
Wat is het?
Een jaarlijkse bijdrage voor maatschappelijke participatie, zoals
museumbezoek, muzieklessen, sportabonnement, enzovoort. Bijdrage is
maximaal €132,00 per persoon.
Waarvoor kan ik het
Voor het kunnen meedoen aan verschillende activiteiten om sociaal
aanvragen?
isolement te voorkomen. Denk hierbij aan museumjaarkaart, muzieklessen,
sportabonnement, internetabonnement, enzovoort.

Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds & diplomazwemmen
Wie kan het aanvragen?
(Eenouder)gezinnen met een kind tussen de 4 en 18 jaar oud (via een
intermediair).
Wat is het?
Een jaarlijkse bijdrage voor lidmaatschap, materiaal en lessen voor sportieve
of culturele activiteiten voor kinderen van 4 tot 18 jaar. De bijdragen zijn
maximaal € 225 (sport) of € 450 (cultuur) en worden rechtstreeks aan de
aanbieder betaald. Voor attributen en/of kleding wordt een voucher verstrekt
dat bij de lokale winkeliers kan worden ingewisseld.
Daarnaast is A-B-C diplomazwemmen mogelijk, hiervoor geldt een
afwijkende inkomensgrens tot 130% van de geldende bijstandsnorm. Er is
een maximale tegemoetkoming mogelijk volgens het zwem A-B-C tot
€675,00.
Waarvoor kan ik het
Voor het mee laten doen van kinderen in de Krimpenerwaard aan sport of
aanvragen?
cultuur. Het geld kan worden gebruikt voor zwemlessen, turnlessen,
pianolessen, voetbaltraining, enzovoort. Meer informatie staat op
www.jeugdsportfonds.nl en www.jeugdcultuurfonds.nl.
Tegemoetkoming schoolkosten
Wie kan het aanvragen?
(Eenouder)gezinnen met een kind van 4 tot 18 jaar in het basisonderwijs of
voortgezet onderwijs.
Wat is het?
Jaarlijkse bijdrage voor schoolkosten voor kinderen in voortgezet onderwijs
tot 18 jaar. Bijdrage is jaarlijks € 125.
Waarvoor kan ik het
Voor de kosten van het meedoen in het voortgezet onderwijs. Denk hierbij
aanvragen?
aan ouderbijdrage, schoolmateriaal, werkweek, enzovoort. Om uitsluiting van
kinderen te voorkomen, wordt een financiële tegemoetkoming verstrekt.
Tegemoetkoming verjaardagen
Wie kan het aanvragen?
Ouders met een laag inkomen en kinderen tussen de 4 en 13 jaar.
Wat is het?
Jaarlijkse bijdrage in natura voor het vieren van een verjaardag.
Waarvoor kan ik het
Voor de kosten die het vieren van een verjaardag met zich meebrengt, kan
aanvragen?
via een intermediair bij Stichting Jarige Job een verjaardagsbox worden
aangevraagd.
Tegemoetkoming babypakket
Wie kan het aanvragen?
Aanstaande ouders en ouders met een kind tussen de 0 en 3 jaar die een
laag inkomen hebben.
Wat is het?
Een pakket dat 2 keer wordt uitgeven met noodzakelijke spullen voor een
baby.

Waarvoor kan ik het
aanvragen?

Voor een tegemoetkoming in natura voor benodigdheden voor kinderen
tussen de 0 en 3 jaar. De pakketten kunnen via een intermediair worden
aangevraagd bij Stichting Babyspullen.

Tegemoetkoming Opgroeien
Wie kan het aanvragen?
(Eenouder)gezinnen met een laag inkomen en kinderen tussen de 0 en 21
jaar voor ouder(s) die niet in aanmerking komen voor de overige
kindregelingen.
Wat is het?
Een bijdrage voor de kosten die verband houden met opgroeien en
meedoen.
Waar voor kan ik het
Voor een tegemoetkoming in natura kunnen via een intermediair aanvragen
aanvragen?
bij Fonds Kinderhulp worden ingediend.

Individuele inkomenstoeslag
Wie kan het aanvragen?
Inwoners van 21 jaar en ouder, maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd
die 3 jaar of langer een laag inkomen hebben en geen zicht op
inkomensverbetering.
Wat is het?
Een bijdrage die jaarlijks kan worden aangevraagd door inwoners met een
langdurig laag inkomen en geen zicht op inkomensverbetering. De bijdrage
bedraagt € 412,- voor een alleenstaande, € 516,- voor een alleenstaande
ouder en € 619,- voor gehuwden.
Waarvoor kan ik het
Als aanvulling op het inkomen voor het doen van noodzakelijke uitgaven.
aanvragen?

