
Mee
    doen
regelingen
voor kinderen van 4 tot 18 jaar 
in de Gemeente Baarle-Nassau

Adressen en telefoonnummers
Gemeente Baarle-Nassau
Singel 1, Baarle-Nassau, www.baarle-nassau.nl/laaginkomen
Telefonisch: 14 013. U vraagt naar de afdeling inkomen. 
Per e-mail: sociaaldomein@abg.nl 

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur zijn er verschillen-
de contactpersonen/intermediairs in onze gemeente. 
De intermediairs kunnen kinderen aanmelden. Op de 
website www.baarle-nassau.nl/jeugdfondssportencultuur 
vindt u de meest recente lijst van intermediairs in onze 
gemeente. 

Normen 
U komt in principe in aanmerking voor de in deze folder 
genoemde regelingen, als het netto gezamenlijk inkomen van  
u en uw eventuele partner lager is dan de bedragen die in deze  
tabel staan.

Bedragen per 1-1-2022. 

Percentage van  Netto-bedrag  Netto-bedrag
het sociaal minimum alleenstaande echtpaar
  ouder

110% (geldt voor gemeentelijke  € 1.141,-  € 1.629,-
regelingen. Let op: hier geldt 
ook een vermogensgrens)

120% (geldt voor € 1.244,-  € 1.777,-
Jeugdfonds Sport en cultuur) 

Dorpsteam
Heeft u vragen waar u zelf niet uitkomt of heeft u hulp nodig, 
bijvoorbeeld op het gebied van geld? Neem dan contact op met
het Dorpsteam van Baarle-Nassau. Kijk voor contactgegevens op 
www.dorpsteamabg.nl/dorpen/baarle-nassau G

rafisch ontw
erp: w

w
w

.ontverpia.nl

 Overig 
Ook kinderen die in gezinnen met minder geld 
leven willen graag, een dagje uit, een abonnement 
op een tijdschrift of bijvoorbeeld deelnemen aan 
kindervakantieweek. Veel van deze kosten kunnen 
vergoed worden.

Is je inkomen minder dan 110% 
van het sociaal minimum?
Vraag dan de gemeente
om een vergoeding.



 School
Naar school gaan kost geld. Denk bijvoorbeeld aan de 
ouderbijdrage en de kosten voor een schoolreisje of kamp. 
Veel van deze kosten kunnen vergoed worden.

Ouderbijdrage, schoolreisjes
en schoolkamp
De ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Als je de ouderbijdrage 
niet kunt betalen, kun je dit doorgeven aan de school.

Computer of (tweedehands) fiets
bij overgang naar voortgezet onderwijs
Is je inkomen minder dan 110% van het sociaal minimum?
Vraag dan de gemeente om een vergoeding.

 Cultuur
Kinderen kunnen erg genieten als ze dansen, 
zingen, acteren of tekenen. De kosten van 
bijvoorbeeld toneel-, dans-, muziekles of kunsteducatie 
kunnen vaak vergoed worden.

Contributie en uitrusting
(bijv. kleding, muziekinstrument)
Is je inkomen minder dan 120% van het sociaal 
minimum? Doe een aanvraag bij een intermediair 
van het Jeugdfonds Cultuur.

 Sport en scouting 
Sporten is belangrijk voor kinderen, maar kan behoorlijk 
wat geld kosten. Hetzelfde geldt voor 
scouting. Zwemlessen kosten veel geld 
maar zijn voor ieder kind noodzakelijk.
Veel van deze kosten kunnen 
vergoed worden. 

Contributie en uitrusting (bijv. kleding) 
Is je inkomen minder dan 120% van het sociaal minimum?
Doe een aanvraag bij een intermediair van het Jeugdfonds Sport.

Zwemlessen (A en B diploma, vanaf 5 jaar)

Situatie 1 Is je inkomen minder dan 110% van het sociaal 
minimum? Vraag dan de gemeente om een 
vergoeding.

Situatie 2 Is je inkomen meer dan 110% en minder dan 120%  
van het sociaal minimum? Doe een aanvraag bij  
een intermediair van het Jeugdfonds Sport.


