
Vergoedingenlijst Kindpakket 2019

Kinderen van 0-4  geen kinderopvang        Budget: € 142 per jaar maximaal

Kinderen van 0-4  wel kinderopvang        Budget: € 275 per jaar

ID bewijs* (één maal per 5 jaar) 36,55€     

Paspoort*  (één maal per 5 jaar) 59,50€     

Babybenodigdheden 142,00€   

Ouder- en kindzwemmen (10 badenkaart)/sport 50,00€     

Peuterspeelzaal/Kinderopvang 275,00€   

Speelgoed/speel-o-theek 50,00€     

Theaterbezoek (ouder en kind) 30,00€     

Bioscoopbezoek (ouder en kind) 30,00€     

Ballorig(ouder en kind) 40,00€     

Kleding (ook luiers) 75,00€     

Schoenen 75,00€     

abonnement opvoedkundig tijdschrift 35,00€     

Kinderfiets 50,00€     

Kinderen op de basisschool

Bij overgang naar vervolgonderwijs éénmalig €112 extra
Budget : € 309 per jaar

ID bewijs* (één maal per 5 jaar) 36,55€     

Paspoort*  (één maal per 5 jaar) 59,50€     

Zwemles (vanaf 5 jaar, ) 5 badenkaart zwemles (Het Ravijn) JSF € 225 daarboven KP 125,00€   

50 baden kaart zwembad (12 maanden) maximaal 1 per gezin 120,00€   

Overige zwembadkaarten (minimaal 10 badenkaart) 30,00€     

Tijdschrift abonnement 100,00€   

Kinderopvang (jaartarief) 309,00€   

Speelgoed/speel-o-theek 75,00€     

Theaterbezoek (ouder en kind) 30,00€     

Bioscoopbezoek (ouder en kind) 30,00€     

Avonturenpark Hellendoorn/Ballorig (ouder en kind) 40,00€     

Sportvereniging contributie/ lesgeld JSF € 225 daarboven KP 50,00€     

Sportkleding/accessoires JSF € 225 daarboven KP 50,00€     

Zangkoor lidmaatschap en muziek JCF € 425 daarboven KP 100,00€   

Toneelvereniging lidmaatschap JCF € 425 daarboven KP 100,00€   

Creatieve (recreatieve) cursus 100,00€   

Muziekles JCF € 425 daarboven KP 100,00€   

Muziekinstrument aanschaf / huur tbv muziekles JCF € 425 daarboven KP 100,00€   

Kleding (anders dan sportkleding) 100,00€   

Schoenen (anders dan sportschoenen) 100,00€   

Tablet (één maal in 5 jaar maximaal 3 keer)**  €  125,00 

Laptop (één maal in 5 jaar maximaal 3 keer)** 250,00€   

School- en leermiddelen 25,00€     

Schooltas(éénmaal in 2 jaar) 25,00€     

Schoolkosten (vrijwillige/ouderbijdrage) 50,00€     

Vervoer reiskosten openbaar vervoer (van huis naar school), 309,00€   

Schoolreisje, werkweek, excursies van school 75,00€     

Fiets aanschaf (één maal in 3 jaar maximaal 3 keer)** 200,00€   

Fiets onderhoud 75,00€     



Kinderen op het  vervolgonderwijs Budget : € 420 per jaar maximaal

ID bewijs*  (één maal per 5 jaar) 36,55€     

Paspoort*  (één maal per 5 jaar) 59,50€     

Museumjaarkaart 32,45€     

Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) 17,50€     

50 badenkaart zwembad (12 maanden) maximaal 1 per gezin 120,00€   

Overige zwembadkaarten (minimaal 10 badenkaart) 30,00€     

Tijdschrift abonnement                              125,00€   

Theaterbezoek 30,00€     

Bioscoopbezoek 30,00€     

Museumbezoek 30,00€     

Sportvereniging contributie/ lesgeld JSF € 225 daarboven KP 50,00€     

Sportkleding/accessoires JSF € 225 daarboven KP 50,00€     

Fitness/ sportschool abonnement 150,00€   

Zangkoor lidmaatschap en muziek JCF € 425 daarboven KP 100,00€   

Toneelvereniging lidmaatschap JCF € 425 daarboven KP 100,00€   

Creatieve (recreatieve) cursus 100,00€   

Muziekles JCF € 425 daarboven KP 100,00€   

Muziekinstrument aanschaf / huur tbv muziekles JCF € 425 daarboven KP 100,00€   

Kleding (anders dan sportkleding) 125,00€   

Schoenen  (anders dan sportschoenen) 125,00€   

Tablet (één maal in 5 jaar maximaal 3 keer)** 125,00€   

Laptop (één maal in 5 jaar maximaal 3 keer)** 250,00€   

Telefoon (éénmaal) 150,00€   

Telefoonabonnement 120,00€   

School- en leermiddelen 50,00€     

Schooltas(één maal in 2 jaar) 35,00€     

Schoolkosten (vrijwillige-/ouderbijdrage) 420,00€   

Vervoer reiskosten openbaar vervoer (van huis naar school), 420,00€   

Schoolreisje, werkweek, excursies van school 350,00€   

Fiets aanschaf (één keer in 3 jaar maximaal 3 keer)** 250,00€   

Fiets onderhoud 75,00€     

*Vergoeding gaat niet ten laste van het toegekende budget

**Beperkingen gelden voor kinderen van 4 t/m 17 jaar, vergoeding voor tablet óf laptop

Regels voor vergoeding:

9)Bonnen kunnen worden ingeleverd t/m 31 januari 2020.

10) Voor vragen over de financiële afhandeling kunt u een e-mail sturen naar kindpakkethellendoorn@gmail.com. U wordt 

dringend verzocht voor dergelijke vragen niet te bellen naar het telefoonnummer van het Kindpakket. Naar dat nummer 

kunt u uitsluitend bellen voor het maken van een afspraak.

3) Door aanvrager digitaal ontvangen facturen (b.v. Wehkamp)kunnen via e-mail (kindpakkethellendoorn@gmail.com) 

worden ingeleverd. Bij kleding mag prijskaartje/maatlabel niet per e-mail worden ingeleverd.

8)Bonnen van minder dan €7,50 worden niet vergoed.

1) Originele bonnen (géén kopieën) inleveren, waarop duidelijk te lezen moet zijn welk artikel is

aangeschaft. Bij kleding dient het prijskaartje/maatlabel ook ingeleverd te worden. 

4)Alleen betalingen gedaan in 2019 worden vergoed.

5)Betalingen kunnen door kindpakket ook rechtstreeks naar leverancier/school worden gedaan.

6)Uitbetaling van declaraties vindt in principe plaats op elke 15-de en 27-ste van de maand. In de zomermaanden kan hier 

van afgeweken worden.

7)Bij een aantal winkels in de gemeente Hellendoorn kunt u artikelen uitzoeken en weg laten leggen. De betreffende winkel 

stuurt de rekening naar het Kindpakket. Wij maken het geld over daarna kunt u het (de) artikel(en) ophalen. Deze regeling 

geldt b.v. voor het aanschaffen van een fiets.

2) (Kassa)bonnen/facturen via e-mail naar kindpakket gestuurd worden niet vergoed. 


