
Sam& helpen wij 
kinderen in Zaanstad

Sport & Cultuur

Schoolbenodigdheden en meer

Verjaardagen

Bijzondere bijstand

• Meedoen Zaanstad • tot 110%
   • 4 - 18 jaar

• Jeugdfonds Sport & Cultuur • 110 - 120%
   • 0 - 18 jaar

• Nationaal Fonds Kinderhulp • waar Jeugdfonds S&C niet in voorziet
   • 0 - 21 jaar

• Stichting Leergeld • tot 120%
   • 4 - 18 jaar

• Nationaal Fonds Kinderhulp • waar St. Leergeld niet in voorziet
   • 0 - 21 jaar

• Stichting Jarige Job • 0 - 18 jaar

   • verjaardagsbox

• Gemeente Zaanstad • tot 110% geen eigen bijdrage

   • maatwerk voor bijzondere kosten

Voor meer informatie en aanvragen samenvoorallekinderen.nl

Aanvragen door school

• Jeugdeducatiefonds • tot 150%, specifieke scholen

   • waar anderen niet voorzien



Een op de twaalf kinderen of jongeren in Nederland groeit op in armoede. 
Stichting Leergeld, Jeugdfonds sport en cultuur, Meedoen Zaanstad,  
Nationaal fonds kinderhulp en Jeugdeducatiefonds hebben in Zaanstad  
de handen ineen geslagen om dit terug te dringen. 

In dit schema kunt u in één oogopslag zien hoe u een ouder of kind kunt 
helpen en in welke volgorde u de aanvragen doet. 

• Via www.berekenuwrechtplus.nl kunt u berekenen waar een ouder mogelijk 
recht op heeft. De ouder doet via www.samenvoorallekinderen.nl een 
aanvraag. Het Sociaal Wijkteam kan hier eventueel bij helpen en weet  
wat er nog meer aan voorzieningen is in de wijk.

•  Voor sport en cultuur klikt de ouder op Meedoen Zaanstad en vult het  
webformulier in. Meedoen Zaanstad beoordeelt de aanvraag. Als het kind 
Meedoen Zaanstad krijgt, ontvangt de ouder toegang tot de webshop 
(www.meedoenzaanstad.nl). Hier kiest de ouder de activiteit. Bij een 
afwijzing zorgt Meedoen Zaanstad voor een aanmelding bij het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur. Die nemen dan contact met de ouder op.

•  De andere regelingen (behalve bijzondere bijstand) vraagt de ouder 
rechtstreeks aan via www.samenvoorallekinderen.nl. Stichting Leergeld 
neemt contact op met de ouder. Als stichting Leergeld de aanvraag afwijst, 
of als er meer hulp nodig is, zorgen zij dat er een aanvraag komt bij 
Nationaal Fonds Kinderhulp. Aanvragen voor Stichting Jarige Job lopen  
ook via Stichting Leergeld.

•  Aanvragen voor bijzondere bijstand kunnen worden gedaan via  
www.zaanstad.nl > zoekterm: bijzondere bijstand. Het gaat niet om kosten 
voor levensonderhoud, maar om maatwerkondersteuning voor noodzakelijke 
uitgaven voor gezin en huishouden die niet vanuit verzekeringen, WMO 
of andere voorzieningen vergoed worden. Zoals bijvoorbeeld dieetkosten, 
gehandicaptenparkeerkaart, rechtsbijstand.  

•  Als een kind op een gecertificeerde school zit en naar inzicht van de 
leerkracht nog meer nodig heeft, kan de school een aanvraag indienen  
bij het Jeugdeducatiefonds. Dit kunnen zowel individuele als groeps-
aanvragen zijn. Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen.

Voor meer informatie en aanvragen samenvoorallekinderen.nl

Sam& helpen wij kinderen in Zaanstad


