
REGELINGEN VOOR KINDEREN
Als ouder(s) wilt u het liefst dat uw kind onbezorgd kan meedoen. Maar soms is dat lastig. Omdat 
er (even) niet voldoende geld is bijvoorbeeld. Er zijn verschillende regelingen binnen de gemeente 
Hulst om uw kind mee te laten doen aan activiteiten. Ook zijn er regelingen voor u als ouder(s) en 
voor uw gezin.  

REGELING HOE AANVRAGEN?

Educatief kindpakket

Gezinsabonnement
zwembad De Honte

Kledingbank

Maatschappelijke
participatie

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen een bijdrage krijgen 

voor meedoen met sport- en cultuuractiviteiten, zoals zwem- of 

dansles. Ook kunt u een bijdrage krijgen voor schoolkosten, zoals een 

laptop, schoolreisje of een fiets. Voorwaarde is dat uw inkomen max. 

120% van de bijstandsnorm is.

De gemeente werkt hiervoor samen met Jeugdfonds Sport en Cultuur 

en Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen.

Ontvangt u een bijstandsuitkering en heeft u kinderen in de leeftijd 

van 5 tot en met 14 jaar, dan komt u in aanmerking voor een gratis 

gezinsabonnement voor zwembad De Honte. 

Heeft u niet voldoende geld om kleding aan te schaffen? U kunt in 

aanmerking komen voor een gratis kleding- en speelgoedpakket. 

Als u een inkomen heeft van max. 110% van de bijstandsnorm, kan 

ieder gezinslid een bijdrage maatschappelijke participatie 

krijgen. U kunt deze uitgeven aan bijvoorbeeld de bibliotheek, 

internetaansluiting, telefoonkosten en kaartjes voor toneel-, theater- 

en/of muziek uitvoeringen.

Vul het formulier in op

www.leergeld.nl/ 

zeeuwsvlaanderen.

Of neem contact op met 

Stichting Hulst voor Elkaar 

via telefoonnummer

(0114) 68 47 00.

De gemeente Hulst stuurt

een aanvraagformulier

toe.

Neem contact op met 

Stichting Hulst voor Elkaar 

via telefoonnummer

(0114) 68 47 00.

Ga naar www.gemeentehulst.nl
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IEDER KIND MAG MEEDOEN
ALGEMENE REGELINGEN HOE AANVRAGEN?

Collectieve
zorgverzekering

Individuele
inkomenstoeslag

Studietoeslag

Bijzondere bijstand

Voedselbank

Kwijtschelding
gemeentelijke
belastingen

Hulp bij geldzorgen

U krijgt korting op de premie en goede aanvullende dekkingen. 

Uw inkomen mag max. 120% van de bijstandsnorm zijn.

Dit is een jaarlijkse aanvulling op uw inkomen. Voorwaarde is dat u 

minimaal drie jaar een inkomen heeft gehad van max. 110% van de 

bijstandsnorm.

U kunt in aanmerking komen voor een studietoeslag wanneer u 

studeert en door een beperking niet in staat bent om het 

minimumloon te verdienen.  

Dit is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen 

vanwege bijzondere omstandigheden. Of u bijstand krijgt, hangt af 

van uw inkomen en bezittingen. De gemeente kan de bijzondere 

bijstand als gift of als lening geven. Uw inkomen mag max. 120% van 

de bijstandsnorm zijn.

U kunt in aanmerking komen voor een wekelijks voedstelpakket 

wanneer u onvoldoende geld heeft om voedsel te kopen. 

In bepaalde gevallen is het mogelijk kwijtschelding te krijgen van 

gemeentelijke belastingen. 

Bij geldzorgen of schulden kunt u ondersteuning krijgen van:  

- Schuldhulpmaatjes voor het ordenen van uw administratie en het 

beheren van uw inkomsten en uitgaven. 

- De formulierenbrigade van Stichting Hulst voor Elkaar voor het 

ordenen van uw post en bij het doen van aanvragen en aangiftes.

- De Kredietbank voor het oplossen van problematische schulden 

(schuldhulptraject).

Ga naar www.gemeentehulst.nl 

of neem contact op met de 

gemeente Hulst via 

telefoonnummer 14 0114.

Neem contact op met 

Stichting Hulst voor Elkaar 

via telefoonnummer 

(0114) 68 47 00.

Ga naar

www.sabewazeeland.nl

Ga naar www.gemeentehulst.nl 

of neem contact op met 

Stichting Hulst voor Elkaar 

via telefoonnummer 

(0114) 68 47 00.

- Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt? 

Ga naar www.berekenuwrechtplus.nl en kies voor gemeente Hulst. 

- Voor meer informatie, voorwaarden en aanvraagformulieren kijkt u 

op www.gemeentehulst.nl of neemt u contact op via telefoonnummer

 14 0114.

- Hulp nodig bij het doen van een aanvraag? Neem dan contact op met 

Stichting Hulst voor Elkaar via telefoonnummer (0114) 68 47 00. 

- Kijk op www.samenvoorallekinderen.nl voor meer informatie en tips.
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