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4 t/m 17 jaar

14 t/m 17 jaar

Gratis Rotterdampas voor kinderen
van 0 t/m 17 jaar

Kindpakket
Het kindpakket is voor kinderen uit gezinnen met een
laag inkomen. Kijk op de website www.gouda.nl en
zoek op kindpakket voor de inkomensgrens.
Uw kind kan van alle onderstaande voorzieningen gebruik maken als
aan de voorwaarden wordt voldaan. U kunt alle voorzieningen (met
uitzondering van het Kinderfonds van de Brede School) aanvragen met
één aanvraagformulier via de website van de gemeente Gouda.
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Peuteropvang
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tot 18 jaar

Met de Rotterdampas kunnen gezinnen meer
dan 750 leuke dingen doen in Gouda en de regio.
Bekijk alle acties op www.rotterdampas.nl.
Gezinnen met een laag inkomen kunnen de pas
met korting aanschaffen. Voor kinderen in deze
gezinnen is de pas gratis.

Let op:
• Minimaal één van de ouders dient een Rotterdampas van € 5,- te
kopen door het aanvraagformulier op de website in te vullen.
• De Rotterdampas is 1 jaar geldig. Het pasjaar loopt van 1 maart tot
1 maart.
Op de Rotterdampas van kinderen van 4 t/m 17 jaar wordt automatisch
ook een jeugdtegoed en twee tegoedbonnen geplaatst (zie pagina 4 en 5).

4 t/m 17 jaar

14 t/m 17 jaar

Kinderfonds
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2 t/m 3 jaar
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Jeugdtegoed voor kinderen van 4 t/m
17 jaar

Tegoedbonnen voor sport en cultuur
voor kinderen van 4 t/m 17 jaar

Het jeugdtegoed is een bedrag van € 150,- voor
(sport)kleding en schoolspullen.
Jeugdtegoed
4 t/m 17 jaar

Let op:
• Het jeugdtegoed is voor kinderen van 4 t/m 17 jaar.
• Het jeugdtegoed wordt automatisch op de Rotterdampas geplaatst.
• Het jeugdtegoed moet besteed worden in het jaar dat de Rotterdampas geldig is, daarna vervalt het (rest)bedrag. De Rotterdampas is
één jaar geldig. Het pasjaar loopt van 1 maart tot 1 maart.
• Op de website van de Rotterdampas kunt u bij ‘Mijn account’
checken hoeveel tegoed u op de pas heeft staan. Neem een kijkje
op https://www.rotterdampas.nl/account/inloggen.
• Het jeugdtegoed kan alleen worden besteed in winkels in Gouda.

Het tegoed kan hier worden uitgegeven:
AktieSport | Markt 46, 2801 JL Gouda
Perry Sport | Lange Tiendeweg 10, 2801 KH Gouda
Bristol | Kleiweg 20 /1, 2801 GH Gouda
Bruna | Nieuwe-Marktpassage 6, 2801 HV Gouda
Hema | Kleiweg 20, 2801 GH Gouda
Hema | Lekkenburg 11, 2804 XA Gouda (winkelcentrum Bloemendaal)
Primera Gildenburgh | Gildenburg 80, 2804 VK Gouda (winkelcentrum
Bloemendaal)
Primera Herman Kok | Markt 68A, 2801 JM Gouda
Sport2000 | Goudkade 3, 2802 AA Gouda
The Athlete’s Foot | Kleiweg 50, 2801 GH Gouda
Van Haren | Kleiweg 11-15, 2801 GB Gouda
WE Fashion | Kleiweg 28, 2801 GH Gouda
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4 t/m 17 jaar

Let op:
• De tegoedbonnen voor sport en cultuur zijn voor kinderen van 4 t/m 17 jaar.
• De tegoedbonnen worden automatisch op de Rotterdampas geplaatst.
• De tegoedbonnen bestaan uit twee bonnen die elk een half jaar geldig zijn.
• De twee tegoedbonnen zijn geldig bij aangesloten verenigingen. Kijk op
www.gouda.nl en zoek op kindpakket voor de aangesloten verenigingen.

Schoolkostenregeling voor kinderen van
4 t/m 17 jaar

4 t/m 17 jaar

Per kind kunt u per schooljaar een vast bedrag vergoed krijgen. Dit geld moet u gebruiken om schoolkosten van uw kind(eren) mee te betalen zoals schoolreizen, schoolboeken, het internetabonnement en de
ouderbijdrage. De hoogte van de vergoeding hangt af
van het soort onderwijs dat uw kind volgt.

Let op:
• De schoolkostenregeling is voor kinderen van 4 t/m 17 jaar.
• Kinderen op de basisschool ontvangen per schooljaar een vergoeding van € 100,-.
• Kinderen op het vervolgonderwijs (voortgezet, MBO of HBO)
ontvangen per schooljaar € 200,-.
• U hoeft geen bonnen, betaalbewijzen of facturen in te leveren bij uw
aanvraag. De gemeente Gouda kan wel steekproefsgewijs bewijzen
opvragen. U moet daarom alle bonnen, betaalbewijzen of facturen
een jaar bewaren.
• Als u in aanmerking komt voor deze regeling betaalt de gemeente
Gouda in één keer de bedrag(en) aan u uit.
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Vergoeding laptop/tablet voor kinderen
op het vervolgonderwijs tot 18 jaar

Peuteropvang voor kinderen van 2 en
3 jaar oud
Twee dagdelen per week kan/kunnen uw peuter(s)
gratis naar de peuteropvang.

vergoeding
laptop/tablet

Peuteropvang

vervolgonderwijs
tot 18 jaar

2 t/m 3 jaar

Let op:
• Uw kind komt alleen in aanmerking als hij/zij op het vervolg onderwijs (voortgezet, MBO of HBO) zit.
• U kunt één keer per vijf jaar een maximumbedrag van € 400,- ontvangen voor de aanschaf van een laptop of tablet voor uw kind.
• Als u de kosten niet kunt voorschieten, kunt u een voorlopige nota
opvragen bij bijvoorbeeld de Expert of de MediaMarkt. De gemeente
kan de kosten dan aan de leverancier/winkel overmaken.
• Als u de laptop of tablet al heeft gekocht kunt u het betaalbewijs bij
de aanvraag inleveren. Wij betalen het bedrag dan gelijk aan u uit.
• De vergoeding is voor kinderen tot 18 jaar.

Let op:
• De vergoeding van de peuteropvang is voor kinderen van 2 en 3 jaar oud.
• In de beschikking die u krijgt van de gemeente Gouda staat vanaf
wanneer tot wanneer u hier recht op heeft.
• Als u in aanmerking komt voor deze regeling, wordt de vergoeding
rechtstreeks overgemaakt aan de peuteropvang.
• U hoeft de gratis peuteropvang niet jaarlijks aan te vragen. Met één
beschikking kan uw kind zowel op tweejarige als driejarige leeftijd
gebruik maken van de gratis peuteropvang.

Een gratis Nederlandse identiteitskaart
voor kinderen van 14 t/m 17 jaar
Nederlandse
identiteitskaart

Het Kinderfonds van de Brede School

Kinderen kunnen vanaf 14 jaar een gratis
Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

14 t/m 17 jaar

Kinderfonds
Brede School

Bij het Kinderfonds kunt u voor uw kind(eren)
huiswerkbegeleiding en overige ondersteuning
aanvragen. Ga naar www.bsgouda.nl en zoek op
Kinderfonds om een aanvraag in te dienen.

Let op:
• De gratis Nederlandse identiteitskaart is voor kinderen van 14 t/m
17 jaar oud.
• Uw kind heeft de Nederlandse nationaliteit.
• Uw kind heeft geen geldige Nederlandse identiteitskaart en geen
geldig nationaal paspoort.
• De gratis identiteitskaart wordt éénmalig vergoed.
• De pasfoto wordt niet vergoed.
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