
Uitgaven ‘18 Uitgaven ‘18 

 aantal  prijs 50% bereik aantal prijs 75% bereik

Meedoen in kader van cultuur
Vanuit het Jeugdcultuurfonds wordt contributie en materiaal vergoed 

tot maximaal € 450,- per kind per jaar

 obv gegevens 

Leergeld 2016 € 450,00 € 30.000,00

 obv gegevens 

Leergeld 2016 € 450,00 € 45.000,00

Meedoen in kader van sport
Vanuit Jeugdsportfonds wordt contributie en sportkleding vergoed tot 

maximaal € 225,- per kind per jaar

 obv gegevens 

Leergeld 2016 € 225,00 € 80.000,00

 obv gegevens 

Leergeld 2016 € 225,00 € 120.000,00

Meedoen algemeen
Stichting Leergeld behandelt aanvragen in kader van meedoen, vanuit 

het Kindpakket tot maximaal € 200,- per kind per jaar

 obv gegevens 

Leergeld 2016 

€ 200,00 € 180.000,00

 obv gegevens 

Leergeld 2016 

€ 270.000,00

Totaal stap 1 € 290.000,00 € 435.000,00

Uitgaven ‘18 Uitgaven ‘18 

 aantal  prijs 50% bereik aantal prijs 75% bereik

Uitbreiding Laptopregeling 1
Het bedrag van de laptop regeling stap 1 verhogen naar € 350,- zodat 

een goede tweedehands laptop met garantie aangeschaft kan worden.
                           150 € 350,00 € 52.500,00 € 225 € 350,00 € 78.750,00

Uitbreiding fietsregeling (tweedehands) fiets verstrekken aan basisschoolleerlingen, vanaf 9 jaar                            400 € 100,00 € 40.000,00 600 € 100,00 € 60.000,00

Identiteitsbewijs
Vergoeden van ID kaart indien noodzakelijke voor zorg, school- of 

sportactiviteiten
                           150 € 38,63 € 5.795,00 225 € 38,63 € 8.700,00

Kledingpakket

Nieuwe winterjas en een paar schoenen om de eigenwaarde van 

kinderen een boost te geven en persterijen en uitsluiting te 

verminderen 1500 € 75,00 € 112.500,00 2250 € 75,00 € 168.750,00

                              60 € 780,00 90 € 780,00

                                3 € 100,00 6 € 100,00

Maatwerkbudget Mogelijk maken wat nodig is voor kinderen in armoede € 40.000,00 € 60.000,00

Uitbreiding vergoeding schoolkosten
De jaarlijkse kosten gaan omhoog, om deze stijging te kunnen volgen 

verhogen we het jaarlijkse bedrag
1600 € 20,00 € 32.000,00 2750 € 20 € 55.000,00

30 € 2.000,00 45 € 2.000,00

Totaal stap 2 € 389.895,00 € 592.000,00

Totaal Helmonds Kindpakket € 679.895,00 € 1.027.000,00

50 kinderen x € 200 x 10 maanden

Huiswerkbegeleiding

Hierdoor krijgen de scholieren de ondersteuning die vanuit school niet 

altijd wordt/kan worden gegeven en creëren we gelijke kansen ten 

opzichte van kinderen die thuis de ondersteuning krijgen die nodig is

€ 300,00 € 600,00

€ 90.000,00€ 60.000,00

30 kinderen x € 200 x 10 maanden

Vergoeding eigen bijdrage kraamhulp Het vergoeden van de eigen bijdrage voor kraamhulp bij tienermoeder
€4,10 eigen bijdrage per uur x 24 uur €4,10 eigen bijdrage per uur x 24 uur

Een vergoeding voor de eigen bijdrage voor de kosten van de 

peuterspeelzaal 
€ 2,70 eigen bijdrage per uur x 6 uur per 

week x 48 weken per jaar

€ 2,70 eigen bijdrage per uur x 6 uur per 

week x 48 weken per jaar

€ 46.800,00

Invulling stap 1 Kindpakket - aansluiting Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds

Invulling stap 2 Kindpakket - uitbreiding van het huidige kindpakket

Regeling Inhoud

€ 70.200,00Vergoeding Peuterspeelzaal


