
Als je je kind mee wilt laten doen, maar het niet kunt betalen  
 
Steeds meer ouders kunnen hun kinderen niet mee laten doen met bijvoorbeeld sport, mu-
ziek- of dansles, hobbyclub, enz. omdat ze dat niet kunnen betalen. Zelfs de kosten voor 
school (bijvoorbeeld schoolbenodigdheden, schoolreis, kamp, excursies) zijn soms niet meer 
op te brengen.  
 
In veel gevallen kunnen gezinnen een aanvraag bij de gemeente doen voor bijzondere bij-
stand, of gebruik maken van andere ondersteuningsregelingen Daarvoor moet men zich 
melden bij het Inwonersplein, Stadhuisplein 10, tel 14 040 (zie www.eindhoven.nl onder 
‘werk en inkomen’)  
Met ingang van 1-1-2012 geldt voor de gemeente Eindhoven de zgn. Meedoenbijdrage.. 
Voor de doelgroep (tot maximaal 10% boven de bijstandsnorm) wordt per kind van 4 tot 12 
jaar € 245,00 en per kind van 12 tot 18 jaar € 476,00 per jaar beschikbaar gesteld  
Niet iedereen komt voor deze regelingen in aanmerking en ook niet alle kosten kunnen met 
deze armoedebijdrage worden vergoed.  
Dan zijn er nog meer mogelijkheden.  
In Eindhoven zijn drie stichtingen die kinderen tussen de 4 en 18 jaar kansen bieden om toch 
mee te kunnen doen:  
 
• Stichting Leergeld Eindhoven (www.leergeld.nl)  

 
Odysseuslaan 2, 5631 JM Eindhoven; e-mail: secretariaat@leergeld-eindhoven.nl;  
telefoon: 040-2131141 (bereikbaar op maandag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 
12.30 uur).  
 
Stichting Leergeld is bedoeld om kinderen, waarvan hun ouders/verzorgers in een finan-
cieel moeilijke situatie zitten, in staat te stellen mee te doen aan activiteiten die de school 
organiseert, of aan sport, beweging, muziek, dans, enz., De Stichting kan ook bijdrage 
doen voor de aanschaf van een fiets, een computer, of allerlei extra schoolbenodigdheden 
(Leergeld vergoedt geen directe opleidingskosten zoals boeken, cursusgeld, kosten voor 
examen e.d.). Leergeld werkt met vrijwilligers. Zij komen op huisbezoek om samen met de 
aanvrager alle mogelijkheden en wensen te bespreken. Ouders / verzorgers kunnen zelf 
contact opnemen met Leergeld, maar ook anderen kunnen dit voor hen doen. De huisbe-
zoekers gaan ook na of er gebruik kan worden gemaakt van gemeentelijk voorzieningen 
(zie hierboven) en zijn daar eventueel behulpzaam bij. Als Leergeld aanvragen tegenkomt 
die te maken hebben met sport of cultuur , zorgen zij voor verdere afhandeling door de 
hierna genoemde stichtingen. Leergeld behandelt de aanvragen in alle vertrouwelijkheid. 

 
• Het Jeugdsportfonds (www.jeugdsportfonds.nl)  

 
Deze stichting is van mening dat elk kind de gelegenheid moet hebben om te sporten. 
Sporten is leuk om te doen, je groeit er lichamelijk en geestelijk van, je ontwikkelt zelfver-
trouwen en je gevoel voor eigenwaarde en het brengt je in contact met anderen. Sporten 

http://www.jeugdsportfonds.nl/


in clubverband bevordert bovendien de individuele, sociale en maatschappelijke integra-
tie. Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag indienen, maar moeten dit laten 
doen door een intermediair (b.v. de school, een generalist van WIJEindhoven, Stichting 
Leergeld, of iemand anders die betrokken is bij de begeleiding van het gezin) Jeugdsport-
fonds betaalt de contributie en eventuele sportattributen tot een maximum van € 225,00 
per jaar per kind. Het Jeugdsportfonds keert géén geld uit aan kinderen of aan de ou-
der(s), maar rechtstreeks aan de sportinstelling of – winkel.  

 
• Het Jeugdcultuurfonds (www.jeugdcultuurfonds.nl)  

 
Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen in Nederland zich kunnen ontwikkelen in min-
stens één kunstdiscipline. Het zelf beoefenen en ervaren van cultuur is de basis van het 
culturele leven. Kunst beoefen je voor jezelf. Omdat het leuk is en ontspannend. Maar het 
draagt ook bij aan je persoonlijke ontwikkeling, aan het gevoel ergens bij te horen en er-
varingen te kunnen delen. De effecten van het ontwikkelen van je eigen creativiteit en het 
laten horen of zien wie je bent en wat er in je leeft, zijn groot. Wie aan kunst doet, krijgt 
meer zelfvertrouwen, het concentratievermogen neemt toe en het vergroot de sociale 
vaardigheden. Daarom wil het Jeugdcultuurfonds dat ook kinderen uit gezinnen die het fi-
nancieel moeilijk hebben de gelegenheid krijgen om actief aan kunst te doen. Ou-
ders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag indienen, maar moeten dit laten doen door 
een intermediair (b.v. de school, een generalist van WIJEindhoven , Stichting Leergeld, of 
iemand anders die betrokken is bij de begeleiding van het gezin) De bijdrage van het 
Jeugdcultuurfonds bedraagt maximaal € 450,-- per jaar. Het Jeugdcultuurfonds keert géén 
geld uit aan kinderen of aan de ouder(s), maar rechtstreeks aan de culturele instelling 

http://www.jeugdcultuurfonds.nl/

