
Laat uw kind
weer meedoen!

Want nu meedoen is straks meetellen!
Want nu meedoen is straks meetellen!

Veel gestelde vragen
Wanneer krijg ik steun van Leergeld Zuidwest Friesland?   
De intermediair die bij u langskomt beoordeelt wat Leergeld voor u kan doen. 
Zit u in de bijstand? Heeft u hoge schulden? Bent u een zelfstandige met 
(tijdelijk) een laag inkomen? Dan zijn er mogelijkheden. De situatie wordt
per gezin bekeken. Uw kind moet in ieder geval tussen de 4 en 18 jaar zijn.

Wat moet ik doen?
De intermediair bekijkt samen met u uw inkomen. Houd uw administratie 
bij de hand; denk aan een overzicht van uw inkomen en de vaste lasten. 

Krijg ik geld van Leergeld Zuidwest Friesland?
Leergeld treft regelingen met verenigingen, leveranciers en school.  
Leergeld betaalt deze partijen direct, u hoeft daar niets voor te doen. 

Wat ondersteunt Leergeld Zuidwest Friesland?
Leergeld ondersteunt zaken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van
kinderen. Een fiets, schoolspullen, leermiddelen (laptop), schoolreisjes, muziekles 
of het lidmaatschap  van een sport-, muziekkorps- of scoutingvereniging.

Hoe gaat Leergeld Zuidwest Friesland om met mijn privacy?
Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Daar hebben we goede afspraken 
overgemaakt met de partijen waar wij mee samenwerken. Zij willen, net als wij,
dat uw kind mee kan doen.  Zelfs uw kind hoeft niet te weten dat Leergeld u helpt.

Alle kinderen mogen meedoen!

Zuidwest Friesland

Wanneer krijg ik steun van Leergeld Zuidwest Friesland?   
De contactpersoon, die bij u langskomt, beoordeelt wat Leergeld voor u kan doen. 
Heeft u een uitkering? Heeft u hoge schulden? Bent u een zelfstandige of een werkende 
met (tijdelijk) een laag inkomen? Dan zijn er mogelijkheden. De situatie wordt per 
gezin bekeken. Uw kind moet in ieder geval tussen de 4 en 18 jaar zijn.

Wat moet ik doen?
De contactpersoon bekijkt samen met u uw inkomen. Houd uw administratie bij de 
hand; denk aan een overzicht van uw inkomen en de vaste lasten. 

Krijg ik geld van Leergeld Zuidwest Friesland?
Leergeld treft regelingen met verenigingen, leveranciers en school.  Leergeld 
betaalt deze partijen direct, u hoeft daar niets voor te doen. 

Wat ondersteunt Leergeld Zuidwest Friesland?
Leergeld ondersteunt zaken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van
kinderen.  Bijvoorbeeld een fiets, schoolspullen, leermiddelen (laptop), schoolreisjes, 
muziekles of het lidmaatschap  van een sport-, muziekkorps- of scoutingvereniging. 

Hoe gaat Leergeld Zuidwest Friesland om met mijn privacy?
Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Daar hebben we goede afspraken 
overgemaakt met de partijen waar wij mee samenwerken. Het privacy
reglement en onze gedragscode vindt u op onze website.



Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen doen

U wilt als ouder dat uw kind mee kan doen 
zowel op school als in zijn of haar vrije tijd.
Want kinderen die sporten zijn gezonder en
maken nieuwe vriendjes. Muziekles helpt 
kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen.
En samen naar school kunnen fietsen, maakt 
dat kinderen erbij horen.

Leergeld biedt deze kansen aan kinderen,
zodat ze opbloeien, kennis en vaardigheden 
ontwikkelen.

Hoe werkt Leergeld 
Zuidwest Friesland?
U meldt u aan bij www.kindpakket.nl of zoekt
telefonisch contact.
Vervolgens maakt één van onze medewerkers
een afspraak bij u thuis. Tijdens dit gesprek
wordt naar uw situatie gekeken. Wat zijn
de activiteiten waar uw kind nu niet aan mee
kan doen? Wat kunnen andere instanties,
zoals de gemeente, voor u betekenen? 
En wat kan Leergeld voor u doen?
De medewerker die bij u thuis komt, blijft uw
vaste contactpersoon, waar u met al uw
vragen terecht kunt.

meedoen

cultuurwelzijn

onderwijs

Leergeld ZWF
Postbus 66, 8600 AB Sneek

Email:
info@leergeldzwf.nl

Telefoon of whatsapp:
06 126 595 41 Súdwest Fryslân
06 498 881 53 De Fryske Marren

Help ons helpen:
NL79 RABO 0128 0743 29 
Fiscaal nummer: 8159.26.054

Website:
www.leergeldzwf.nl

sport

Neem contact op met 
Leergeld Zuidwest Friesland

Zuidwest Friesland

Direct een aanvraag doen
www.samenvoorallekinderen.nl/ouders 

Email
aanvragenswf@leergeldzwf.nl
aanvragendfm@leergeldzwf.nl

Telefoon of WhatsApp
06 - 12659541 Súdwest Fryslân
06 - 49888153 De Fryske Marren

Website
www.leergeldzwf.nl

Leergeld ZWF
Postbus 66, 8600 AB Sneek

Help ons helpen
NL79 RABO 0128 0743 29 
ANBI 815926054

U wilt als ouder dat uw kind mee kan doen 
zowel op school als in zijn of haar vrije tijd.
Want kinderen die sporten zijn gezonder en
maken nieuwe vriendjes. Muziekles helpt 
kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen.
En samen naar school kunnen fietsen, maakt 
dat kinderen erbij horen.

Leergeld biedt deze kansen aan kinderen,
zodat ze opbloeien, kennis en vaardigheden 
ontwikkelen.

Hoe werkt Leergeld 
Zuidwest Friesland?
U meldt u aan bij www.samenvoorallekinderen.nl 
of zoekt telefonisch contact.
Vervolgens maakt één van onze contactpersonen
een afspraak bij u thuis. Tijdens dit gesprek
wordt naar uw situatie gekeken. Wat zijn
de activiteiten waar uw kind nu niet aan mee
kan doen? Wat kunnen andere instanties,
zoals de gemeente, voor u betekenen? 
En wat kan Leergeld voor u doen?
De persoon die bij u thuis komt, blijft uw
vaste contactpersoon, waar u met al uw
vragen terecht kunt.


