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De eigen bijdrage voor peuterspeelzaal bezoek wordt vergoed voor minima.
Aanmelden via www.doomijn.nl
Er is een vangnet schoolzwemmen voor basisschool leerlingen tussen 7 en 12
jaar die nog geen zwemdiploma A en B hebben. Aanmelden via
zwemvangnet@sportservicezwolle.nl. Zwemles wordt gegeven door
Windesheim.
Voor kinderen tussen 4 en 18 jaar wordt het lidmaatschap van een
sportvereniging vergoed. Aanmelden door o.a. leerkracht of professional bij
Jeugdsportfonds Zwolle, zwolle@jeugdsportfonds.nl
Voor kinderen tussen 4 en 18 jaar wordt de vrijwillige schoolbijdrage vergoed
als het om activiteiten gaat, zoals een schoolkamp of schoolreis. Aanmelden
door leerkracht of professional via meedoen@zwolle.nl
Voor kinderen tussen 4 en 18 jaar worden muziek-, dans en creatieve lessen
vergoed via Stichting Meedoen/ Jeugdcultuurfonds. Aanmelden
meedoen@zwolle.nl
Ook kent Stichting Meedoen een instrumentenfonds van waaruit huur voor een
muziekinstrument vergoed kan worden. meedoen@zwolle.nl
De gemeente kent een scholierenregeling voor leerlingen van voortgezet- en
middelbaar beroepsonderwijs van brugklas tot en met 17 jaar. Brugklassers
ontvangen € 300 en andere leerjaren ontvangen € 225 per kalenderjaar.
Hiervan kan een goede fiets, laptop, telefoon of excursie betaald worden.
Aanvragen jaarlijks vanaf april bij de gemeente, via www.zwolle.nl
GGD kijkt bij het schoolmedisch onderzoek of er sprake is van
armoedegerelateerde gezondheidsproblematiek.
Er zijn diverse vakantiemogelijkheden voor kinderen, zoals een zeilkamp of
gezinsvakantie Aanmelden via consulent@diaconiezwolle.nl
U kunt, met een laag inkomen (110% of aIs u of uw kind chronisch ziek is tot
130% van het sociaal minimum) deelnemen aan de collectieve zorgverzekering
met voor kinderen o.a. en vergoeding voor orthodontie. Voor volwassenen
wordt dan tevens het wettelijk verplicht eigen risico van € 385 vergoed.
www.zwolle.nl
U kunt voor een chronisch ziek kind een tegemoetkoming van € 175 aanvragen
voor meerkosten. www.zwolle.nl
We werken veel samen met Zwolse partners die zich inzetten voor mensen met
een laag inkomen, zoals diaconieën van kerken, voedselbank, kledingbank, etc.
Ook zij ondersteunen op diverse manieren gezinnen met kinderen. Er worden
700 Sinterklaas uitgedeeld (www.stichtingkindinbeeld.nl) en 1700
kerstpakketten ( www.kerstzwolle.nl).

Daarnaast zijn er volop andere intiatieven gericht op kinderen, zoals via Travers,
Buurtsportcoaches of kijk op www.swtzwolle.nl of op www.samenzwolle.nl .

