
Westerkwartier - Noordenveld

Want nu meedoen is straks meetellen!

Westerkwartier - Noordenveld

We helpen je verder
Leergeld wil uw kind graag helpen, zodat het mee kan doen. Neem gerust contact op voor meer 
informatie of maak direct een afspraak met onze medewerker om even langs te komen. 

Kijk op onze site
www.leergeld.nl/westerkwartier-noordenveld

Stuur een mail
info@wn.leergeld.nl

Of bel
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00
06 - 153 376 20

Onze coördinatoren
Fokje Kooistra en Trynke Hiemstra

helpt

Alle kinderen 
mogen meedoen!

Scan de code voor 
alle adresgegevens.

Want nu meedoen is straks meetellen!

Alle kinderen mogen meedoen!
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Leergeld kan je kinderen helpen  

Alle kinderen mogen meedoen,
Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen. Met voetbal, kor� al, � tness, muziekles, ballet of 
paardrijden. Leergeld helpt met de contributie, sportkleding of trainingspak als daar even 
geen geld voor is. De ouderbijdrage die scholen vragen is sinds 2021 niet meer verplicht als 
u dat niet kunt betalen. Als de school iets organiseert doen alle kinderen mee, ook als u de 
ouderbijdrage niet betaalt. Kinderen die aan sport doen zijn gezonder en maken nieuwe 
vrienden. Muziekles helpt om je creativiteit verder te ontwikkelen. En met elkaar op de � ets 
naar school maakt dat je erbij hoort. Daarom zegt Leergeld: 

Nu meedoen is straks meetellen.

Wat doet Leergeld? 
Leergeld komt bij u thuis en u hoe�  niet naar een loket. De medewerker van Leergeld 
bekijkt samen met u de � nanciële situatie. Waaraan wil uw kind graag meedoen, maar lukt 
nu niet?  Leergeld weet wat bij andere instanties, zoals de gemeente mogelijk is. En Leergeld 
kan zelf ook wat voor u doen!
Leergeld vergoedt meestal de kosten voor: een � ets, zwemles of schoolspullen. 
Verder kunnen we helpen met: contributie en kleding voor sport, muziek en dans via Jeugd-
fonds Sport en Cultuur. Ze helpt ook bij de inkomenscheck voor het MBO. 

Ik woon in de gemeente … 
Noordenveld
Voor zwemles, computer of laptop, sport- en culturele activiteiten kunt u bij de gemeente 
terecht. In de ‘Meedoen-regeling’ van de gemeente zijn deze kosten meegenomen. Hee�  u 
meer hulp nodig of is uw inkomen net te hoog voor de ‘Meedoen-regeling’? Dan kan Leer-
geld u verder helpen!

Westerkwartier
De gemeente helpt u met schoolspullen. Met het ‘Kindpakket’ van de gemeente kunt u 
verschillende kosten vergoed krijgen. Zijn alle potjes gebruikt en hebt u meer hulp nodig? 
Doe een aanvraag bij Leergeld!

Alle kinderen mogen meedoen, Veelgestelde vragen
Komt mijn kind in aanmerking voor steun van Leergeld?

Leergeld kan u helpen als u een inkomen hee�  op bijstandsniveau tot 130% van het wet-
telijk minimum inkomen. We bekijken samen met u uw persoonlijke situatie, waarbij we ook 
rekening houden met eventuele schulden. Een contactpersoon van Leergeld, dat noemen we 
de intermediair, komt daarom persoonlijk bij u langs. We helpen kinderen tussen de 4 en 18 
jaar.

Wat moet ik aan Leergeld laten zien als die bij mij langskomt?
De medewerker moet nagaan of u echt het geld niet hee�  om uw kind mee te laten doen. De 
medewerker vraagt naar salarisstroken en een overzicht van eventuele schulden.

Krijg ik geld van Leergeld? 
Nee, we werken met gesloten beurs. Leergeld maakt een afspraak voor uw kind met de ver-
eniging, het zwembad, sportschool of winkels en betaalt hen rechtstreeks. Soms werken we 
met een tegoedbon, een voucher, die u bij bepaalde winkels kunt inleveren. 

Voetbal, paardrijden, scouting en ballet…. Dat is toch luxe?
Leergeld vindt van niet. Buitenschoolse activiteiten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van 
kinderen. Als je niet meedoet raak je geïsoleerd. Leergeld wil dat voorkomen. Een PlaySta-
tion of een tv op de slaapkamer vinden we wel luxe. Daar werkt Leergeld niet aan mee. 

Hoe voorkomt Leergeld dat mijn omgeving weet dat ik hulp krijg?
Leergeld snapt dat u niet met uw situatie te koop wilt lopen. Daarom komen we bij u thuis. 
We zijn voorzichtig met uw privacy. Met onze medewerkers hebben we daar goede afspra-
ken over gemaakt. Uw kind hoe�  er zelfs niets van te merken dat u met Leergeld een aantal 
zaken voor hem of haar regelt. De � ets krijgt uw kind niet van Leergeld, maar van u! 


