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Alle kinderen doen mee!
- Financiële regelingen

- Praktische hulp

Schuldhulpmaatje West-Friesland

De maatjes kunnen u helpen en adviseren 

bij niet problematische schulden, uw 

financiële administratie en budgetteren. 

Coördinatoren SHM WF:

Tel: 06-16 05 77 41 / 06-45 92 15 29 

email: info@schuldhulpmaatje-wf.nl

Formulierenbrigade

De Formulierenbrigade helpt u bij het lezen 

van brieven, invullen van formulieren en  

uw administratie en belastingaangifte. 

U kunt terecht in Medemblik en Wognum, 

zie website: www.formulierenbrigadewf.nl   

Tel: 0229-576416

Websites financiële hulp
www.jeugdfondssportencultuur.nl

Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt 

mee aan bv muzieklessen, lidmaatschap 

sportvereniging, sportmateriaal en kleding. 

Contactpersoon: Nicolette Bijlsma, 

Team Sportservice Westfriesland, 

e-mail: nbijlsma@teamsportservice.nl, 

0229 - 28 77 00.  

www.leergeldwestfriesland.nl

Deze stichting biedt kansen aan kinderen 

van 4 tot 18 jaar om mee te doen met bv. 

schoolreisjes, muziekles of sport. Let op:  

 

U kunt zich alleen bij Leergeld aanmelden 

als u eerst gebruik heeft gemaakt van de 

regelingen van de gemeente.

Praktische hulp
Hulpverlening West-Friesekerken

Biedt crisis hulpverlening, een luisterend 

oor en praktische hulp in moeilijke 

situaties. Gratis financiële ondersteuning.  

Tel. spreekuur: werkdagen 10-11 uur 

Tel: 0229-271684 

hwk@hulpverleningwestfriesekerken.nl 

www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

Stichting Babyspullen

Gratis babystartpakketten. 

Kijk op www.stichtingbabyspullen.nl.

Stichting Jarige Job

Vraag een gratis verjaardagsbox aan  

voor een verjaardag thuis en op school.  

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar uit  

gezinnen met weinig inkomen.

Kijk op www.stichtingjarigejob.nl. 

Kledingbank de 3 Musketiers Medemblik 

Gratis kleding, schoenen en tassen.

Open:  ma. 9 - 12  woe & vrij 9 -11.30 uur

Locatie: Almereweg 36, Medemblik

Voedselbank West-Friesland

Voor gratis voedselpakketten

Kijk op www.voedselbankwf.nl.
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Als ouder maakt u vaak veel kosten 

voor uw kind. Heeft u een laag 

inkomen en moeite om uw kinderen 

te bieden wat ze nodig hebben? Er 

zijn vele mogelijkheden en regelingen 

voor financiële hulp. Ook zijn er 

organisaties die praktische hulp 

bieden. Aarzel niet om daar een 

beroep op te doen. Ze zijn er niet voor 

niets.  

In deze flyer vindt u:

• De regelingen voor financiële hulp 

van de gemeente Medemblik.

• Organisaties/dienstverleners 

    die ondersteuning bieden bij vragen

    over geldzaken.

• Links naar websites waar u terecht 

kunt voor financiële hulp:

     - Jeugdfonds Sport & Cultuur

     - Stichting Leergeld West-Friesland 

• Organisaties die praktische hulp 

bieden. 

Ondersteuning voor kinderen 
door gemeente Medemblik 
School

Als uw eerste kind naar groep 6 

van de basisschool gaat, dan kunt u 

geld krijgen voor het kopen van een 

computer, laptop of tablet (check de 

voorwaarden bij de gemeente). Per 

gezin wordt één printer vergoed. 

Gaat uw kind van groep 8 naar de 

middelbare school? U kunt een bedrag 

van € 364,- aanvragen om een fiets, 

schoolspullen of een bureau te kopen.

Voor kinderen tot 18 jaar is elk jaar 

een bedrag beschikbaar om de ouder-

bijdrage, schoolreisje en/of schooluitjes 

te betalen. Voor de kinderen op de 

basisschool is dit € 125,-. Voor kinderen 

op de middelbare school is dit € 182,-.

Ook kunt u elk jaar een bedrag van 

maximaal € 253,- aanvragen voor 

huiswerkbegeleiding en/of bijles. 

 

Zwemmen

Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 

jaar kunt u een bedrag van maximaal 

€ 624,- aanvragen voor het behalen van 

zwemdiploma A en B. 

 

Vrije tijd

U kunt elk jaar een bedrag krijgen om 

uw kind bijvoorbeeld naar de bioscoop 

of zwembad te laten gaan. Voor kinderen 

van 0 tot 4 jaar is dit € 156,-. Voor 

kinderen van 4 tot 18 jaar is dit € 182,-. 

Voor meer informatie over deze 

regelingen, zie www.medemblik.nl/

kindregelingen of neem contact op met 

de consulenten Bijzondere Bijstand: 

wwb@medemblik.nl of 0229 - 85 60 00.

Ondersteuning bij geldzaken
Er zijn diverse organisaties die u kunnen 

ondersteunen bij financiële zaken. Zij 

kunnen u vertellen welke regelingen er 

allemaal zijn. En u laten weten wanneer 

u recht heeft op welke regeling. 

Zij behandelen uw vragen vertrouwelijk. 

Neem gerust contact met hen op. Ze zijn 

er om u verder te helpen!

Schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker 

kan u ondersteunen bij het aanvragen 

van (financiële) voorzieningen. Via 

de intern begeleider van uw school 

kunt u in contact komen met de 

schoolmaatschappelijk werker.  

Schuldhulpverlening Medemblik

De gemeente Medemblik biedt hulp 

bij schulden of geldzorgen en bij het 

op orde brengen van de financiële 

situatie. Voor informatie, bel 0229 

- 85 60 00  (kies optie 1) e-mail: 

schuldhulpverlening@medemblik.nl of 

kijk op www.medemblik.nl/zorg-werk-

en-inkomen/hulp-bij-schulden-aanvragen. 

Startpunt Geldzaken

Op www.startpuntgeldzaken.nl/medemblik

vindt u “Geldplannen” zoals 

“Rondkomen met kinderen”. U vindt 

er ook een overzicht van andere 

mogelijkheden voor hulp bij financiën. 

 

MEE & de Wering BudgetBuddy’s

BudgetBuddy’s zijn vrijwilligers die 

u helpen met uw administratie en bij 

het vinden van oplossingen. Zij wijzen 

u de weg naar professionele hulp en 

kijken of u recht heeft op financiële hulp. 

Contactpersoon: André Bijlsma, MEE & 

de Wering. Tel. 088 - 00 75 140, e-mail 

a.bijlsma@meewering.nl.  

Financiële regelingen & 
praktische hulp


