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Alle kinderen doen mee! 

Sporten, zwemles, schoolreis, computer, boeken, 
kleding, speelgoed, kinderopvang, samen leuke 
dingen doen. Het kost allemaal veel geld.  

En alle kinderen willen meedoen. Ook als hun ouders minder inkomen 
hebben. Ons Kindpakket biedt uitkomst. Met extra geld voor u en uw kind. 
Voor sport, uitstapjes, cultuur, kinderopvang, onderwijs, schoolreisjes, 
meubilair, speelgoed of kleding. In deze folder vindt u de mogelijkheden. 
Met informatie over wie er gebruik van kunnen maken. Met duidelijk 
aangegeven waar u een aanvraag doet en meer informatie kunt krijgen.

Niet alleen met uitkering
Heeft u een lager loon, een uitkering of niet veel inkomen als zzp’er?  
Dan kunt u  het extra geld aanvragen.  

Kijk ook op www.capelleaandenijssel.nl/geldtips. Daar vindt 
u deze informatie ook (en meer). Daar staan links bij naar de 
formulieren en websites van de organisaties.

Laat geen geld liggen en geef uw kind alle kansen. Maak net als vele 
anderen gebruik van de regelingen. Daar zijn ze voor…

3

https://www.capelleaandenijssel.nl/geldtips


STICHTING JARIGE JOB

4

Afbeeldingen pagina

VANGNETREGELING ZWEMLES

SCHOOLBUS

BIJDRAGE INDIRECTE STUDIEKOSTEN

Bibliotheekpas

BIBLIOTHEEK

FINANCIËLE OPVOEDING



Inhoudsopgave

Jeugdfonds Sport & Cultuur 6
Rotterdampas  7
Jeugd Vakantiepaspoort  8
Activiteiten in de buurt  9
Bijdrage indirecte schoolkosten  10
Leergeld  11
Kleding en meubels  12
Kringloopwinkels  13
Bibliotheek  14
Speel-o-theek  15
A-diploma voor 9+  16
Verjaardagsbox  17
Bijzondere bijstand  18
Kindgebonden budget  19
Geld voor kinderopvang 20
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  22
Jongerenwerk (Welzijn Capelle)  24
Nationaal Fonds Kinderhulp 26
Leren omgaan met geld  27
18+ 28
Zorgverzekering en tandarts gratis 28
Meer tips  29
Geldplannen 31

5



Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wat is het? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
geeft een bijdrage om mee te 
doen aan sport of cultuur. Voor 
sport is de maximale bijdrage 
€ 225,- en voor cultuur € 450,-. 
Een kind mag daarmee een jaar 
lang een activiteit naar keuze 
doen. Zoals voetbal, zwemles en 
muziek-, toneel- of dansles.

Voor wie?
Voor kinderen van 4 tot en met
17 jaar. Uw netto inkomen 
(zonder vakantiegeld) in 2020 is 
per maand als alleenstaande ouder  
tot € 1518,-; voor gehuwden/samenwonenden tot € 1713,-. 
 
Hoe vraag ik het aan?
Een contactpersoon doet voor u de aanvraag. De contactpersoon werkt 
bijvoorbeeld bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, Welzijn Capelle,  
Stichting Leergeld of de school van uw kind. 

Waar vind ik meer informatie?
www.capelleaandenijssel.nl/jeugdfonds
www.samenvoorallekinderen.nl
Of via de coördinator van het Jeugdfonds Sport & Cultuur:
e-mail: zuid-holland@jeugdfondssportencultuur.nl
telefoon: 0174 – 24 49 40 
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Rotterdampas

Wat is het?
De Rotterdampas geeft gratis toegang of korting op zo’n 750 leuke 
activiteiten en uitstapjes in Rotterdam en omgeving. Bijvoorbeeld musea, 
speeltuinen, zwembaden, Euromast, cursussen, bioscopen en dierentuin.

Voor wie?
Iedereen kan een Rotterdampas aanvragen. U krijgt veel korting met een 
inkomen tot € 1775,- voor gehuwden/samenwonenden of € 1575,- voor een 
alleenstaande ouder. Wanneer u zelf een pas met korting koopt, is de pas 
gratis voor uw kinderen van 3 tot en met 17 jaar.

Hoe vraag ik het aan?
De Rotterdampas (normaal tarief) vraagt u online aan op  
www.rotterdampas.nl.
Voor de Rotterdampas met korting maakt u een afspraak bij de gemeente 
(Publiekszaken).

Waar vind ik meer informatie?
www.capelleaandenijssel.nl/rotterdampas
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Jeugd Vakantiepaspoort

Wat is het?
Met het Jeugd Vakantiepaspoort kunnen leerlingen van de basisschool in 
de zomervakantie gratis of met flinke korting naar veel leuke attracties in 
Rotterdam en de regio. Zoals kinderboerderijen, zwembaden, speeltuinen 
en musea.

Voor wie?
Voor alle basisschoolleerlingen.

Hoe vraag ik het aan?
Kinderen op de basisschool krijgen het paspoort voor de zomervakantie 
gratis op school. 

Waar vind ik meer informatie?
www.jeugdvakantiepaspoort.nl
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Activiteiten in de buurt

Wat is het?
In Capelle worden veel activiteiten voor kinderen georganiseerd.  
Soms gratis, soms voor een lage prijs. 

Voor wie?
Alle kinderen.

Hoe vraag ik het aan?
Informatie over aanmelding,
activiteiten en prijzen staat
onder andere in de huis-aan-huisbladen
en op websites.

Waar vind ik meer informatie?
Onder andere:
• De Brede School Netwerken:
 www.schoolbreedcapelle.nl
• Sportief Capelle: www.sportiefcapelle.nl
• www.watisertedoenincapelle.nl
• www.cultuurbalie.nl
• Kinderlab: www.welzijncapelle.nu/kinderlab
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Bijdrage indirecte schoolkosten

Wat is het?
Voor sommige schoolkosten kunt u voor kinderen geld uit de bijzondere 
bijstand krijgen. Zoals de kosten van door de school voorgeschreven 
activiteiten en/of lesmateriaal. Voor een kind op de basisschool kunt u tot  
€ 50,- per schooljaar krijgen. Voor een kind tot 18 jaar op de middelbare 
school of MBO tot € 125,- per schooljaar.

Voor wie?
Alleenstaande ouders met een inkomen van max. € 1392,- netto per maand 
zonder vakantiegeld (gehuwden / samenwonenden € 1570,-) krijgen de 
toeslag voor schooljaar 2019/2020. Met een hoger inkomen krijgt u wellicht 
een deel van de bijdrage. 

Hoe vraag ik het aan?
Kunt u de bijdragen voor school niet betalen? Bespreek dit dan eerst op 
school. Is daar geen regeling, dan vraagt u de bijdrage indirecte schoolkosten 
aan met het formulier bij Sociale Zaken IJsselgemeenten.

Waar vind ik meer informatie? 
www.ijsselgemeenten.nl/schoolkosten
 Sociale Zaken IJsselgemeenten 
Rivierweg 111 
e-mail: socialezaken@ijsselgemeenten.nl 
telefoon: 010 – 284 84 57 (op werkdagen  
van 8.00 tot 12.00 uur)
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Leergeld

Wat is het?
Stichting Leergeld kan een bijdrage geven 
voor kosten van sociale, culturele of 
schoolactiviteiten. Voor kinderen op de middelbare school kan een fiets 
worden aangevraagd, voor kinderen vanaf groep 7 een laptop. 

Voor wie?
Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Uw netto inkomen (zonder 
vakantiegeld) in 2020 is per maand als alleenstaande ouder tot € 1518,-;  
voor gehuwden/samenwonenden tot € 1713,-.

Hoe vraag ik het aan?
Een aanvraag doet u het liefst via de website van Leergeld, www.leergeldijssel.nl  
of via de website van SAM&, www.samenvoorallekinderen.nl. 
Bij een eerste aanvraag komt Stichting Leergeld altijd op huisbezoek. Stichting 
Leergeld betaalt altijd direct aan school, vereniging of winkel.
Belangrijk: Kijkt u eerst of de kosten op een andere manier kunnen 
worden betaald. Bijvoorbeeld met hulp van de indirecte schoolkosten, het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur of de school. Stichting Leergeld is namelijk een 
laatste mogelijkheid.

Waar vind ik meer informatie?
Stichting Leergeld Hollandsche IJssel
www.leergeldijssel.nl
www.samenvoorallekinderen.nl
e-mail: info@leergeldijssel.nl
Postbus 425, 2900 AK Capelle aan den IJssel
telefoon: 010 – 442 63 95

88:4x30+6=
56:2x40+7=
99:3x22+2=

LEERGELD
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Kleding en meubels

Wat is het?
Heeft u te weinig geld om 
kleding of meubels te kopen? 
Dan kunt u terecht bij de 
Meubel- en kledingbank ‘Goed 
voor Elkaar’ van Stichting 
Capelle Werkt.

Voor wie?
Ouders die onvoldoende geld 
hebben om (kinder)kleding en 
meubels aan te schaffen.

Hoe vraag ik het aan?
U kunt bij Stichting Capelle 
Werkt een aanvraag doen met een verwijsbrief van een hulpverlenende 
instantie. Heeft u die niet? Dan kunt u ook zelf de aanvraag doen. Dan 
schrijft u een brief, waarin u uitlegt waarom u de aanvraag doet.

Waar vind ik meer informatie?
www.stichtingcapellewerkt.nl/projecten/meubelenkledingbank
Stichting Capelle Werkt
Kanaalweg 49, 2903 LR Capelle aan den IJssel 
telefoon: 010- 258 17 19
e-mail: Info@stichtingcapellewerkt.nl

KLEDING- EN MEUBELBANK
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Kringloopwinkels 

Wat is het?
In de Kringloopwinkels koopt u tweedehands spullen  
en (kinder)kleding voor een klein bedrag.

Voor wie?
Iedereen. 

Hoe vraag ik het aan?
Er zijn in Capelle verschillende kringloop- of tweedehands winkels. 
Ook worden af en toe tweedehands kledingmarkten gehouden. Zoals in 
wijkcentra, scholen en kerken. Houdt u hiervoor de huis-aan-huisbladen en 
de websites van deze organisaties in de gaten.

Waar vind ik meer informatie?
Kringloopwinkel Goed voor elkaar
www.stichtingcapellewerkt.nl/kringloopwinkel
Kanaalweg 49
telefoon: 010 – 258 17 19
Romidoki (tweedehands dames- en kinderkleding)
www.facebook.com/romidoki
Meeuwensingel 7c
telefoon: 06 – 14 90 37 17
De Koopjeskelder 
Baronie naast portiek 327 
Open: woensdag 13.00 -15.00 uur 
vrijdag 11.00 -14.30 uur
Kringloopwinkel RataPlan
Meeuwensingel 101
telefoon: 010 230 87 55
klantenservice@rataplan.nl
www.rataplan.nl

KLEDING- EN MEUBELBANK
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Bibliotheek

Wat is het?
Zelf lezen en voorgelezen worden is belangrijk voor de (taal)ontwikkeling 
van uw kind(eren). Lid worden van de bibliotheek is gratis voor kinderen 
tot en met 17 jaar.

Voor wie?
Iedereen. 

Hoe vraag ik het aan?
U kunt een pas van de bibliotheek aanvragen bij Bibliotheek aan den IJssel. 
Vul uw gegevens in op www.bibliotheekaandenijssel.nl of  
kom langs in de bibliotheek. Haal uw pas af bij de vestiging van uw keuze. 
Bij het afhalen neemt u een geldig legitimatiebewijs mee.

Waar vind ik meer informatie?
www.bibliotheekaandenijssel.nl
telefoon: 010 – 450 32 44
e-mail: inlichtingen@bibliotheekaandenijssel.nl

Bibliotheekpas

BIBLIOTHEEK
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Speel-o-theek

Wat is het?
Speel-o-theek Berend Botje leent met een 
jaarabonnement + een kleine vergoeding per 
keer speelgoed uit. Het speelgoed is leuk 
én educatief. De kinderen kunnen steeds 
met speelgoed spelen dat goed bij hen past. 
De Speel-o-theek biedt ook trampolines, 
playmobil, verkleedkleren, (lig)skelters, 
waveboards en nog véél méér aan!

Voor wie?
Voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Hoe vraag ik het aan?
U kunt een abonnement aanvragen bij Speel-o-theek  
Berend Botje. Met uw bibliotheek- en Rotterdampas krijgt u korting.

Waar vind ik meer informatie?
www.spelenbijberendbotje.nl
De Linie 18
2905 AX Capelle aan den IJssel
telefoon: 010 – 451 87 19

SPEEL-O-THEEK
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A-diploma voor 9+

Wat is het?
Zwemles voor kinderen van 9 jaar en ouder zonder zwemdiploma. Een jaar lang 
krijgen zij zwemles om zo het diploma A te halen. Dit kost ongeveer € 50,-.

Voor wie?
Voor kinderen vanaf 9 jaar zonder 
zwemdiploma.

Hoe vraag ik het aan?
Kinderen vanaf 9 jaar zonder 
diploma krijgen via school  
een brief mee. U kunt het ook 
zelf vragen bij het zwembad. 
Soms kan het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur de kosten 
betalen.

Waar vind ik meer 
informatie?
www.optisport.nl/blinkert
De Blinkert
Valeriusrondeel 700
telefoon: 010 – 450 24 33

VANGNETREGELING ZWEMLES

Vanaf september 2020: 
www.sportiefcapelle.nl
zwembad Aquapelle
Pelikaanweg
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Verjaardagsbox

Wat is het?
Stichting Jarige Job verzorgt een feestelijke verjaardagsbox voor kinderen. 
Daarin zitten versiering, ingrediënten voor een taart, een traktatie voor 
de klas en meesters en juffen, wat lekkers voor thuis en natuurlijk mooie 
cadeaus.

Voor wie?
Kinderen van 4 tot 12 jaar waarbij thuis niet genoeg geld is voor een 
verjaardag. 
 
Hoe vraag ik het aan?
Gezinnen die pakketten krijgen van de Voedselbank krijgen de Jarige Job 
verjaardagsbox vanzelf. Zij hoeven geen aanvraag te doen. Andere gezinnen 
kunnen een aanvraag doen (zes weken voor de verjaardag) bij voorkeur via 
een hulpverlener of direct via de website. 

Waar vind ik meer informatie?
www.stichtingjarigejob.nl
www.samenvoorallekinderen.nl

STICHTING JARIGE JOB
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Bijzondere bijstand

Wat is het?
Soms heeft u extra (hoge) 
kosten voor uw kind die u 
van tevoren niet kon zien 
aankomen. Daarvoor kunt 
u soms bijzondere bijstand 
krijgen. 

Voor wie?
Voor ouders die de bijzondere 
en noodzakelijke kosten niet 
zelf kunnen betalen. Ook 
als u een ander inkomen 

dan bijstand heeft. Op basis van uw kosten en inkomsten bepaalt Sociale 
Zaken IJsselgemeenten of ze (een deel van) de kosten betalen.

Hoe vraag ik het aan?
Met het formulier bijzondere bijstand bij Sociale Zaken IJsselgemeenten.
 
 Waar vind ik meer informatie?
 www.ijsselgemeenten.nl/bijzonderebijstand
 Sociale Zaken IJsselgemeenten
 Rivierweg 111

 e-mail: socialezaken@ijsselgemeenten.nl
 telefoon: 010 – 284 84 57 (op werkdagen  
 van 8.00 tot 12.00 uur)

BIJZONDERE BIJSTAND
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Kindgebonden budget

Wat is het?
Met het Kindgebonden budget krijgt u extra geld van de Belastingdienst 
voor de kosten van uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt dit naast de 
kinderbijslag. Het hangt af van uw situatie hoeveel u krijgt. Ze kijken onder 
meer naar hoeveel kinderen u heeft, hun leeftijd, uw inkomen, uw bezit en 
of u een partner heeft. Zijn uw kinderen tussen de 12 en 18 jaar? Dan krijgt 
u nog extra geld voor schoolkosten. 

Voor wie?
Ouders met kinderen tot 18 jaar.

Hoe vraag ik het aan?
Het Kindgebonden budget hoeft u meestal niet zelf aan te vragen.  
U krijgt vanzelf bericht als u er volgens de Belastingdienst recht op heeft. 
Hebt u geen bericht gekregen, maar denkt u wel dat u recht heeft op het 
Kindgebonden budget? Maak dan een proefberekening op de website van 
de Belastingdienst. U ziet dan hoeveel Kindgebonden budget u kunt 
krijgen. Die vraagt u aan via ‘Mijn toeslagen’.

Waar vind ik meer 
informatie?
www.toeslagen.nl

KINDGEBONDEN BUDGET
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Geld voor kinderopvang

Wat is het?
U heeft drie mogelijkheden om geld voor kinderopvang te krijgen. 
De Belastingdienst geeft de kinderopvangtoeslag en Sociale Zaken 
IJsselgemeenten de vergoeding kosten kinderopvang en bijzondere bijstand 
voor kinderopvang bij een sociaal medische indicatie.

Voor wie?
Iedereen kan de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst aanvragen. 
Hoeveel geld u krijgt hangt af van onder andere het aantal uren opvang  
(bij geregistreerde opvang), uw inkomen en voor hoeveel kinderen u  
toeslag aanvraagt.

Sociale Zaken IJsselgemeenten kan ook geld geven. Voorwaarden zijn dat u 
kinderopvangtoeslag krijgt van de Belastingdienst, een uitkering ontvangt 
en in deeltijd werkt of een traject naar werk of een opleiding volgt. Of u 
ontvangt studiefinanciering of u volgt een inburgeringscursus.

De bijzondere bijstand geeft soms extra geld voor ouders met een sociaal 
medische indicatie (SMI). Soms is kinderopvang nodig als u en uw partner 
door ziekte of beperking (tijdelijk) niet volledig voor uw kind(eren) kunnen 
zorgen. Bijvoorbeeld met een gebroken been of psycho-sociale klachten.  
Of uw kind heeft een beperking die kinderopvang nodig maakt.
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Hoe vraag ik het aan?
U vraagt de kinderopvangtoeslag digitaal 
aan via ‘mijn toeslagen’ op de website van 
de Belastingdienst. U doet dit binnen drie 
maanden nadat uw kind voor het eerst naar de 
opvang is gegaan.

De vergoeding kosten kinderopvang van 
Sociale Zaken IJsselgemeenten vraagt u aan 
met het formulier tegemoetkoming kosten 
kinderopvang.

De bijzondere bijstand voor kinderopvang 
bij sociaal medische indicatie (SMI) vraagt u 
aan met het formulier bijzondere bijstand bij  
Sociale Zaken IJsselgemeenten.

Waar vind ik meer informatie?
Over de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst:  
Op www.toeslagen.nl

Over de vergoeding kosten kinderopvang en bijzondere bijstand 
kinderopvang bij SMI:
www.ijsselgemeenten.nl/kinderopvang
Sociale Zaken IJsselgemeenten
Rivierweg 111
e-mail: socialezaken@ijsselgemeenten.nl
telefoon: 010 – 284 84 57 (op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur)
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Centrum voor Jeugd en Gezin

Wat is het? 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er als je vragen hebt over 
opvoeden of opgroeien. Als je onzeker bent of ergens mee zit, maar ook als 
alles goed gaat. We luisteren naar je vraag en kijken wie jou het beste kan 
helpen. De jeugd- en gezinscoaches, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen 
en experts staan voor je klaar. 

Bij het CJG vind je veel informatie. Je vindt er ook tips over hoe je kinderen 
goed kan leren omgaan met geld (financiële opvoeding). 

Het CJG geeft ook gratis trainingen. Er zijn trainingen voor ouders,  
kinderen en jongeren. Je leert dan bijvoorbeeld om beter voor jezelf op te 
komen of over de ontwikkeling van peuters. Ze bieden ook hulp als ouders 
uit elkaar gaan.

Voor wie?
Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. 

Hoe kom ik in contact?
Je kan naar het CJG bellen, een e-mail sturen of langskomen bij een 
inloopspreekuur. Inloopspreekuren zijn op verschillende plekken in de wijk. 
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Waar vind ik meer informatie?
Op www.cjgcapelle.nl vind je meer informatie, de gratis trainingen en  
de inloopspreekuren. 

Centrum voor Jeugd en Gezin
De Linie 8
2905 AX Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 - 242 32 00
E-mail: info@cjgcapelle.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 17.00 uur
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Jongerenwerk (Welzijn Capelle)

Wat is het?
Voor informatie, advies en praktische ondersteuning kunnen jongeren 
terecht bij het jongerenwerk van Welzijn Capelle. De jongerencoaches 
zijn er om te luisteren en helpen jongeren hun talenten te ontwikkelen. 
De jongerencoaches zijn aanwezig op straat, in de buurt, op middelbare 
scholen en in de jongerenvoorzieningen in Capelle aan den IJssel. 

Bij jongerenvoorzieningen ’t Pleintje, Fasco en CAPSLOC kunnen jongeren 
meedoen aan verschillende workshops en activiteiten. Zij kunnen 
bij de jongerencoaches van Welzijn Capelle terecht voor vragen over  
onderwerpen als wonen, opleiding en werk, seksualiteit, problemen thuis, 
geld, drugs en alcohol. 

Voor wie?
Jongeren tussen de 12 en 23 jaar.
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Hoe kom ik in contact?
U kunt in contact komen met de jongerencoach in uw buurt via het 
telefoonnummer van Welzijn Capelle of langsgaan bij een van de 
jongerenvoorzieningen. Jongeren kunnen natuurlijk ook zelf contact 
opnemen of langskomen.

Waar vind ik meer informatie?
www.welzijncapelle.nu/jongerenwerk
Telefoon: 010 - 707 49 00 (werkdagen tussen 9.00 en 16.00) U wordt dan 
doorverwezen naar de jongerencoach in uw buurt.

Adressen jongerenvoorzieningen
’t Pleintje, Bongerd 4 (Schenkel)
CAPSLOC, Pelikaanweg 3 (Middelwatering)
Fasco, Huis van de Wijk, Fascinatio Boulevard 466 (Fascinatio)
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Nationaal Fonds Kinderhulp

Wat is het?
Kinderhulp betaalt onder andere zwemlessen, een dagje uit, een fiets, 
opleiding, leesboek of een laptop. Dingen waardoor kinderen mee kunnen 
doen als er op een andere manier geen geld voor te vinden is.

Voor wie? 
Ouders van kinderen tot 21 jaar die niet genoeg geld hebben om hun kind 
mee te laten doen.

Hoe kom ik in contact?
U kunt een aanvraag doen via het Centrum voor Jeugd en Gezin  
(010 – 242 32 00; info@cjgcapelleaandenijssel.nl) of Welzijn Capelle  
(010 – 707 49 00; info@welzijncapelle.nu). Zij kijken eerst of er ergens anders 
geld aan te vragen is. Wanneer dat niet zo is, kunnen ze voor u een aanvraag bij 
Kinderhulp doen. 

Waar vind ik meer informatie?
www.kinderhulp.nl
www.samenvoorallekinderen.nl
telefoon: 0570 – 61 18 99
e-mail: info@kinderhulp.nl
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Leren omgaan met geld

Het is belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met geld.  
Ze hebben dan als volwassene minder kans op geldproblemen of schulden. 
Met zak- en kleedgeld leren uw kinderen te letten op wat dingen kosten, 
sparen, kopen en betalen via internet en omgaan met de verleiding van 
reclames. U kunt uw kind het goede voorbeeld geven door te laten zien hoe  
u financiële keuzes maakt.

Goed omgaan met geld
Deze websites geven tips en advies over 
goed omgaan met geld:
• www.scholieren.nibud.nl
• www.wijzeringeldzaken.nl
U kunt ook informatie vragen bij het CJG, 
Welzijn Capelle en de wijkwinkels  
(pagina 22, 24 en 29).

27

FINANCIËLE OPVOEDING

https://www.scholieren.nibud.nl
https://www.wijzeringeldzaken.nl


18+

Voor 18-jarigen verandert er veel op financieel gebied. Onder meer:
• de Kinderbijslag en het Kindgebonden budget stoppen; 
•  uw kind wordt met 18 jaar meerderjarig en zelf financieel  

verantwoordelijk. Bijvoorbeeld voor eventuele schulden,  
betalingsachterstanden en afgesloten contracten; 

• iedereen vanaf 18 jaar moet zelf een zorgverzekering afsluiten;
• soms kan uw kind hiervoor zorgtoeslag aanvragen. 

Waar vind ik meer informatie?
www.nibud.nl/consumenten/uw-kind-wordt-18-jaar/
www.zorgverzekeringslijn.nl
www.capelleaandenijssel.nl/geldplannen (kijk naar Geldplan bijna 18)

Zorgverzekering en tandarts gratis
Kinderen tot 18 jaar zijn altijd gratis meeverzekerd bij uw zorgverzekering. 
Dit is zo bij alle zorgverzekeringen.  

Wist u dat uw kinderen ook altijd gratis naar de tandarts kunnen?  
Met alle zorgverzekeringen, ook als u zelf niet voor de tandarts verzekerd 
bent. Voor orthodontie (bijvoorbeeld een beugel) geldt wel een maximaal 
bedrag. Vraag dat aan uw zorgverzekeraar.

Waar vind ik meer informatie?
www.rijksoverheid.nl, zoek op ‘tandartskosten’
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Meer tips

Geldtips: bij laag inkomen of schulden
Op www.capelleaandenijssel.nl/geldtips vindt u meer informatie over 
Capelse en landelijke regelingen voor een laag inkomen of schulden.  
Met links naar formulieren en websites van 
organisaties. Hier kunt u ook de informatie 
uit deze folder vinden. 

Invulhulp
Heeft u vragen over de regelingen 
in deze folder? Of hulp nodig bij het 
aanvragen? Bij de wijkwinkel bij u in de 
buurt helpen ze u graag. Zij kunnen 
u ook helpen met vragen over huur, 
verzekeringen, energie, telefoon 
of belastingen. Adressen en tijden 
vindt u op www.welzijncapelle.nu 

Belastingdienst
Op www.toeslagen.nl vindt u informatie over 
de vier landelijke kindregelingen: Kinderbijslag, Kinderopvangtoeslag, 
Kindgebonden budget en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
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Capelse Wegwijzer
www.capelsewegwijzer.nl wijst u de weg naar 
antwoorden op vragen over zorg, gezondheid, 
wonen, inkomen, werk en jeugd. U vindt 
informatie over organisaties, regelingen en 
voorzieningen.

Bereken uw Recht
Wilt u weten welke regelingen u kunt gebruiken? Zowel voor uw kinderen 
als voor uzelf? Vul uw gegevens in op de website Bereken uw recht. U weet 
dan direct waar u recht op heeft. U hoeft het alleen nog maar aan te vragen. 

Bereken uw recht vraagt bij het invullen gegevens over uw huishouden en 
inkomen. Zorg dat u deze bij de hand heeft. U blijft anoniem.

Op www.berekenuwrecht.nl/capelleaandenijssel vindt u Capelse regelingen.
Op berekenuwrecht.nibud.nl/ vindt u landelijke regelingen.
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Geldplannen

De gratis digitale geldplannen helpen om uw geldzaken goed te regelen. 
Kies een plan dat bij u past en vul het in. U krijgt dan tips op maat. 

Geldplan ‘Rondkomen met kinderen’
Welke regelingen zijn er voor uw kinderen? Denk aan kinderopvang,  
schoolkosten en sport of hobby. Dit geldplan helpt u op weg.

Geldplan ‘Studie (klein)kinderen’
Wilt u geld sparen voor de studie van uw (klein)kinderen? Met behulp van dit 
geldplan bepaalt u hoeveel u opzij wil en kan zetten. Zo krijgt uw (klein)kind 
straks minder of geen studieschuld.

Geldplan ‘Bijna 18’
Word jij (of uw kind) bijna 18? Dit geldplan laat zien wat je dan moet regelen. 

Waar vind ik meer informatie?
www.capelleaandenijssel.nl/geldplannen
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