
 

Alle kinderen mogen meedoen! 
Leergeld helpt gezinnen met een laag inkomen
 
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om kinderen mee te laten doen met 
zwemles  of muziekles. Ook de kosten voor 
niet op te brengen.  Stichting Lee
 
Meedoenregeling 
Als u in aanmerking komt voor de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg dan komt u ook 
aanmerking voor hulp van Stichting Leergeld.  Op onze website leest u meer en kunt u meteen een 
aanvraag doen.  www.leergeld.nl/tilburg/
inkomensgegevens nodig. U komt in aanmerking voor hulp bij een inkomen tot 130% van een 
bijstandsuitkering. 
 
Wat kunt u aanvragen?  
Schoolkosten :   
Basisschool: bijdrage voor schoolreis of schoolkamp
Voortgezet onderwijs: een  tegemoetkoming 
verplichte gymkleding. Een fiets 
naar welke school uw kind gaat. Type laptop verschilt per school.
 
Zwemles, diploma A en B 
Er is helaas een lange wachtlijst. 
 
Eén naschoolse activiteit per kind per jaar
Sport: contributie  
Cultuur: muziekles, dansles  
Scouting: contributie 
Er is ook een  tegemoetkoming voor kleding 
 
Krijg ik geld van Stichting Leergeld?
Nee u krijgt geen geld. Stichting Leergeld werkt samen met heel veel verenigingen en organisaties. 
Als u een aanvraag doet en hij wordt goedgekeurd dan betaalt Leergeld de contributie direct aan de 
vereniging of organisatie. Voor de aanschaf van kleding, schoolspullen, laptop of een fiets  hebben 
we afspraken met winkels.  U krijgt dan de laptop of fiets of ontvangt een pasje
tegoed om de spullen te kopen.  
 
Hulp nodig bij het aanvragen?  
Misschien kan iemand in uw omgeving 
plekken al een spreekuur, dit staat op de website. 
www.leergeld.nl/tilburg/   
 
U kunt Stichting Leergeld ook bellen
Maandag tot en met donderdag van 09.00
Samen zoeken we een oplossing.

 
Leergeld helpt gezinnen met een laag inkomen 

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om kinderen mee te laten doen met 
de kosten voor  het voortgezet onderwijs zijn voor steeds mee

Stichting Leergeld Tilburg helpt gezinnen met kinderen van 4

Als u in aanmerking komt voor de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg dan komt u ook 
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in uw omgeving u hiermee helpen. Lukt dat niet dan hebben we op een aant
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bellen: 
aandag tot en met donderdag van 09.00-12.30. Telefoon 013-5801211 
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In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om kinderen mee te laten doen met desportclub, 
het voortgezet onderwijs zijn voor steeds meer ouders 

helpt gezinnen met kinderen van 4 tot 18 jaar.  
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