Regelingen om kinderen mee te laten doen aan sport, spel, cultuur (voor minima)
Stichting Leergeld:
Doel:
Kinderen, die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten door middel van
bijdragen aan contributie, sportkleding, etc. toch mee te laten doen. Leergeld is actief in 94 lokale
Leergeld stichtingen.
Voor wie:
Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien.
Op gebied van:
– onderwijs:
schoolreisje;
overstap basisonderwijs naar middelbaar onderwijs;
leermiddelen
– sport:
contributie (direct aan vereniging);
sportkleding en
sportartikelen (ouders krijgen een tegoedbon)
– cultuur:
muziekles,
dansles,
schilderen,
toneelspelen.
– welzijn: bv.
Scouting
Stichting Leergeld Houten p/a
Wereldhuis
Lupineoord 4-6
3991 VJ Houten
tel: 06-14128710 (ma tem do 9.00 en 12.00)
https://www.leergeldhouten.nl
info@leergeldhouten.nl

U-Pas
De U-pas is een gratis mee doen pas voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt,
Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht.
De U-Pas in Houten
18 jaar en ouder: U-pas budget van 100,00 Euro
Persoonsgebonden: U-pas jaar loopt van 1 juli tot 1 juli.
Ieder jaar opnieuw aanvragen.
Los van het budget krijgt u regelmatig korting op activiteiten, zoals:
bibliotheek abonnement,
theater- of bioscoopbezoek.
Kinderen van 0 tot en met 17 jaar 225,00 Euro
te besteden aan sport en cultuur.

Eettafels voor 45-plussers.
U-pas geldig. Korting 2,00 Euro per keer.
www.u-pas.nl
Er is een afdeling in Houten
Aanvragen U-Pas via internet
https://www.u-pas.nl/aanvragen.html

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Doel: jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen
geen lid kunnen worden van een sportvereniging.
Aanvragen: iedere professional, werkzaam in onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg is een
potentiële intermediair.
(bv. De schoolleiding kan dus een aanvraag doen voor een kind)
Voor de provincie Utrecht is contactpersoon:
Jolanda Kamphuis
postbus: 13335, 3507 LH Utrecht
aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag
E-mail: utrecht@jeugdcultuurfonds.nl
Tel: 06-54657969
Gemeente Houten heeft geen eigen afdeling jeugdcultuur en jeugdsportfonds.
Aanvragen door intermediair.

