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Beste Maatschappelijke partner, 

 

Wij willen graag  uw aandacht vragen voor de mogelijkheden van het Kindpakket om onze inwoners te 

ondersteunen en meer gezinnen die recht hebben op een Kindpakket-regeling te bereiken.  

Ieder kind moet mee kunnen doen met allerlei activiteiten. Als dat financieel lastig is kunnen gezinnen 

met schoolgaande kinderen in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit het Kindpakket. 

 

Dit doen we samen met u, vanuit de overtuiging dat meedoen in onze maatschappij een positieve 

invloed heeft op het welbevinden en de kwaliteit van leven. Samen met u, omdat we ons realiseren dat 

de verbinding tussen u, de inwoner en ons als gemeente belangrijk is.  

 

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u dit Kindpakket onder de aandacht brengt bij gezinnen die voor 

het Kindpakket in aanmerking kunnen komen. Om u hierbij te helpen hebben wij bijgaande flyer 

gemaakt die u kunt verspreiden. Ook kunt u deze flyer gebruiken om in gesprek te gaan met gezinnen 

die er op dit moment nog geen gebruik van maken.  

 

Wat is het Kindpakket? 

Het Kindpakket bestaat uit een tegemoetkoming voor zwemles, computerregeling, toelage 

schoolgaande kinderen, bijles en huiswerkbegeleiding. Door deze financiële bijdrage heeft ieder kind in 

de gemeente de mogelijkheid om mee te doen met deze activiteiten. 

 

Wanneer komt een gezin in aanmerking voor het Kindpakket? 

Om in aanmerking te kunnen komen: 

 moet het kind inwoner zijn van de gemeente Oude IJsselstreek 

 niet ouder te zijn dan 18 jaar 

 naar school te gaan.  

Er zijn nog een aantal aanvullende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Kindpakket. 

Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van de gemeente.  

 

Hoe kan het Kindpakket aangevraagd worden? 

Een aanvraagformulier kan gedownload worden via de website van de gemeente. Ook liggen deze 

klaar bij de balie van het gemeentehuis. 

 

Meer weten?  

Ga naar www.oude-ijsselstreek.nl of neem contact op met Daniela Starink, Backoffice Sociaal Domein 

via d.starink@oude-ijsselstreek.nl / 0315-292156 

 

Hartelijke groet, 

 

http://www.oude-ijsselstreek.nl/
mailto:d.starink@oude-ijsselstreek.nl
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Lidmaatschap, contributies en benodigde kleding/
uniform voor toneel, zang, muziek en sportverenigingen, 
jeugdwerk en scouting.

Het kindpakket 

Als het lastig is om allerlei activiteiten voor je kind(eren) te betalen dan 
kan het Kindpakket helpen. Je moet wel aan bepaalde eisen voldoen om 
voor het kIndpakket in aanmerking te komen.
Activiteiten die betaald kunnen worden vanuit het Kindpakket zijn:

Meer weten?
Wil je weten of je gebruik kunt maken van het Kindpakket? 
Kijk dan op de website van de gemeente: www.oude-ijsselstreek.nl 
en zoek op ‘Kindpakket’. Je kunt ook bellen naar de gemeente: (0315) 292 292. 
Vraag naar het Zorgloket.
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