
Lekker sporten!
Jeugdfonds Sport Zwolle kan voor kinderen uit gezinnen 
met een krappe beurs de contributie of sportkleding 
vergoeden. Een hulpverlener, docent of iemand van de 
sportclub doet de aanvraag.

  4 t/m 11 jaar
  12 t/m 17 jaar

Kindregeling
Voor een bijdrage voor onder andere gymkleren, schoolreis, 
laptop en contributie voor dans- en muziekles.

  4 t/m 11 jaar
  12 t/m 17 jaar 

Feest!
Stichting Kind in Beeld zet zich in voor kinderen uit 
gezinnen met een laag inkomen. Zij kunnen meedoen aan 
feestelijke activiteiten, zoals Het Grote Sinterklaas-feest, 
zomerfeesten en sportweken.

 Informeer bij de organisatie.

 
Zwemlessen
Kinderen kunnen gratis hun zwemdiploma halen, zodat zij 
veilig kunnen zwemmen, spelen en sporten.

  5 t/m 17 jaar 

Zwemkaart
Door de gratis zwemkaart kunnen kinderen na het halen 
van hun zwemdiploma blijven zwemmen.

  5 t/m 11 jaar 
  12 t/m 17 jaar

Extra’s voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen
Zwolle heeft veel regelingen om kinderen te laten meedoen. Een aantal voorzieningen vind je hieronder.  
Kijk voor meer mogelijkheden op www.swtzwolle.nl/werkeninkomen of ga naar www.zwolle.nl/werk-en-leren.
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https://sportservicezwolle.nl/ik-wil-sporten
https://www.zwolle.nl/werk-en-inkomen/extras-voor-kinderen/kindregeling
http://www.stichtingkindinbeeld.nl
http://www.zwolle.nl/werken-en-leren/extras-voor-kinderen
https://www.zwolle.nl/zwemkaarten-voor-kinderen


Maatwerk
Soms past een regeling of vergoeding net niet helemaal 
goed. Het Kindloket denkt mee over maatwerkoplossingen. 
Bel naar 038 498 44 32 of mail naar kindloket@zwolle.nl.

 Informeer bij de organisatie.

Vakanties
Via Zwolle Deelt Vakanties bieden verschillende partijen 
vakanties aan voor gezinnen, maar ook voor kinderen 
alleen. Het Diaconaal Platform Zwolle coördineert de 
samenwerking.

 Informeer bij de organisatie.

Noodhulp
Voor situaties waarin andere regelingen niet voldoende 
zijn. Een professional, hulpverlener of begeleider doet de 
aanvraag. 

 Informeer bij de organisatie.

Menstruatieproducten 
In Zwolle zijn er meerdere gratis uitgiftepunten voor 
menstruatieproducten, bijvoorbeeld in het vrouwentoilet 
van wijkcentrum Holtenbroek. Klik op bovenstaande link 
(scroll naar beneden) voor een overzicht van de locaties.

 Informeer bij de organisatie.

Breed aanbod voor minima
Er zijn in Zwolle nog veel meer regelingen en initiatieven 
voor minima. Kijk voor meer mogelijkheden op de website 
van SamenZwolle.

 Informeer bij de organisatie.

Geldplan Bijna 18
Bijna 18? Dan moeten er veel (geld)zaken geregeld 
worden! Het Geldplan Bijna 18 van het Nibud helpt 
jongeren om alles op tijd (3 maanden voor de 18e 
verjaardag) te regelen.

Extra’s voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen - vervolg
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https://www.kindloketzwolle.nl/
mailto:kindloket%40zwolle.nl?subject=Maatwerk
https://mcusercontent.com/785aed5becd6661daee2c6f06/files/1ec62a24-7d83-f3f0-01a9-915cfe0bc7d0/Gids_Zwolle_deelt_vakanties_gecomprimeerd.pdf
https://www.noodfondszwolle.nl/cms/
https://www.armoedefonds.nl/menstruatie-armoede
https://samenzwolle.nl/nieuws/handige-tips-wanneer-je-het-financieel-niet-breed-hebt
https://www.startpuntgeldzaken.nl/zwolle/alle-geldplannen/geldplan-bijna-18/


Gezond opgroeien
Neem contact op met Jeugdgezondheidszorg GGD 
IJsselland wanneer er behoefte is aan bijvoorbeeld een 
fiets, matras, schoeisel, babyspullen of andere zaken die 
van belang zijn bij gezond kunnen opgroeien.  
Alleen aan te vragen door professionals.

Extra’s voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen - vervolg
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https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/contact/contact-afdeling-jeugdgezondheidszorg/


Wanneer kom je in aanmerking?
Of je recht hebt op deze extra’s hangt af van je inkomen. Hieronder zie je de inkomensgrenzen voor personen tussen  
de 21 jaar en de AOW-leeftijd. Alle andere normbedragen vind je terug op www.zwolle.nl/bijstandsnormen.

Bijstandsnormen* juli t/m december 2022 21 jaar tot AOW-leeftijd

      100%   110%   130%
  Alleenstaande ouder       € 1.046,73         € 1.151,40 € 1.360,75
  Stel met kinderen        € 1.495,33         € 1.644,86 € 1.943,93
 
* Alle bedragen zijn exclusief 5% vakantietoeslag. 

 &  = Deze normen gelden om in aanmerking te komen voor de voorzieningen. 
 = Inkomensnormen en/of leeftijden kunnen verschillen. Informeer hiernaar bij de organisatie.

Ben je docent en wil je graag meer weten over deze mogelijkheden? 
Neem dan contact op met de jeugd- en gezinswerker die vanuit het Sociaal wijkteam op jouw school werkt.  
Of bel (038) 498 9980.
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http://www.zwolle.nl/bijstandsnormen
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