
Aanvragen
•  Bekijk eerst via www.berekenuwrechtplus.nl of u met uw inkomen recht heeft op de regelingen. 
•  Zo ja: klik dan op de knop ‘Wat kunt u doen?’ en kom in het scherm waar u met Digi-d kunt inloggen.  

Vanuit hier kunt u eenvoudig een aanvraag indienen. 
•  Niet via internet aanvragen?  U kunt ook een aanvraagformulier ophalen bij het Servicepunt Sociale 

ondersteuning van de gemeente Barneveld (in het gemeentehuis, Raadhuisplein 2 in Barneveld). 
•  U kunt een aanvraagformulier ook telefonisch aanvragen via het telefoonnummer 14 0342.

Schoolkosten
•  Tegemoetkoming voor de indirecte schoolkosten  

(tas, fiets, schrijfspullen, rekenmachine,  
woordenboeken, schoolreisje, enz) 

•  Voor kinderen tot en met 17 jaar  
op basisschool,  
voortgezet  
onderwijs  
of vervolg- 
opleiding 

Zwemles 
•  Vergoeding voor 

zwemlessen voor het 
behalen van diploma A

•  Zowel voor kinderen als 
volwassenen

•  De zwemlessen kunt u 
volgen bij zwembad De 
Veluwehal of zwembad 
De Heuvelrand

Zomerzwem-
abonnement  
•  Vergoeding voor het bedrag dat 

een zomerzwemabonnement in 
de voorverkoop kost 

•  Als u de vergoeding aanvraagt 
tussen 1 februari en 1 mei 
hoeft u alleen de borg voor het 
pasje zelf te betalen

•  Vraagt u op of na 1 mei aan, 
dan moet u nog een eigen deel 
betalen

Computer en 
printer  
•  Tegemoetkoming 

voor computer en 
printer

•  Voor schoolgaande 
kinderen van 8 tot  
en met 17 jaar

•  Deze vergoeding 
kunt u 1 keer per vijf 
jaar aanvragen

Bibliotheek
•  Vergoeding 

voor standaard 
abonnement 

•  Voor  
volwassenen 
(kinderen kunnen 
al gratis lid  
worden)

Sporten, muziek of 
culturele activiteit
•  Tegemoetkoming voor sporten, fitness 

of culturele activiteit (bijvoorbeeld 
muziek- of dansles)  

•  Deze vergoeding kunt u ieder jaar 
aanvragen  

•  Daarnaast is er ook  een vergoeding 
voor benodigdheden om mee te doen 
aan bovengenoemde activiteiten 
(bijvoorbeeld muziekinstrument, 
sportkleding, kwasten, enzovoorts)

Als u weinig inkomen heeft, vergoedt de gemeente bepaalde kosten van uzelf of uw gezinsleden. 
Het gaat om kosten voor bijvoorbeeld een sportclub, een culturele activiteit, een schoolreis of een 
computer. Kortom: dingen waardoor u makkelijker kunt meedoen in de maatschappij. Hieronder 
leest u welke regelingen er zijn. Ook ziet u hoe u zo’n vergoeding kunt aanvragen.

Meedoen met weinig inkomen

SCHOOL


