
 

 

Informatie HeusdenPas 

Voor wie? 

Voor mensen met een inkomen tot maximaal 110% van het sociaal minimum. 

Mensen krijgen de pas automatisch bij: 
- een uitkering van Baanbrekers 

- kwijtschelding gemeentelijke belastingen  

- gebruik maken van de Voedselbank 

- een schuldhulpverleningstraject bij de Kredietbank Nederland.  

 

Wat kun je met de pas? 

Volwassenen kunnen tot € 150,- per jaar besteden aan een sport- of cultuurabonnement. Ook internet 

komt voor vergoeding in aanmerking. Kinderen komen automatisch in aanmerking voor het 

kindpakket.  

Daarnaast kunnen alle gezinsleden op vertoon van de pas 50% korting krijgen op een los kaartje bij 

zwembad Die Heygrave of een voorstelling bij de Voorste Vennen. De meewerkende organisaties 

staan genoemd op de website van de gemeente (www.heusden.nl).  

 

Hoe vraag je de pas aan? 

Je kunt de pas digitaal aanvragen via de website van de gemeente Heusden (www.heusden.nl). 

Binnenkort gaan we dan meteen een inkomenstoets uitvoeren en geeft de inwoner toestemming dat 

wij hiervoor gegevens opvragen. 

 

Folders 

Omdat we met het kindpakket gaan werken, moet ook de HeusdenPas folder worden aangepast.  

Als de folders gereed zijn (naar verwachting 2e helft oktober), worden deze bij alle scholen afgegeven 

voor verspreiding.  

 

 

Informatie kindpakket Heusden 

Op voetbal, muziekles of meegaan met het schoolreisje. Allemaal dingen die heel gewoon lijken. Maar 

ook in Heusden zijn er kinderen die door de financiële situatie van hun ouders niet mee kunnen doen 

aan dit soort activiteiten. Voor deze kinderen is er het kindpakket. Ouders kunnen vergoedingen 

aanvragen voor sportieve, culturele of schoolactiviteiten van hun kind(eren).  

 

Voor wie? 

Het kindpakket is er voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met een kleine beurs. 

Het kindpakket bestaat uit de huidige regelingen voor kinderen: 

 het Jeugdsportfonds 

 het Jeugdcultuurfonds  

 Leergeld Heusden.  

Hiermee kunnen kinderen sporten, geld krijgen voor sportkleding of een muziekinstrument bespelen, 

maar ook kosten voor school vergoed krijgen zoals b.v. ouderbijdrage en schoolkamp. Ook is er voor 

eerstejaars middelbare scholieren een schoolpakket beschikbaar.  

 

Inkomen 

Het kindpakket is er voor gezinnen met kinderen met een inkomen van 120% van het sociaal 

minimum. Maar ook kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen die in een 

schuldhulpverleningstraject kunnen meedoen.  

Een voorbeeld; ben je alleenstaande ouder tussen de 21 en 65 jaar en is je inkomen minder dan 

1.030,91, dan mag je kind gebruik maken van het kindpakket. 

http://www.heusden.nl/


 

 

 

Het inkomen voor ouders tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd Maximaal 

Een alleenstaande ouder 1030,91 
 

Samenwonende ouders, beiden jonger dan 65 jaar  1472,72 
 

 

Het gaat hier om netto bedragen. Dat wil zeggen: het bedrag op je loonstrook dat je op je 

bankrekening ontvangt.  

 

Waar meld je je aan? 

Voor een kindpakket kun je je aanmelden bij Stichting de Schroef of Leergeld Heusden.  

 

Heb je een HeusdenPas? 

Voor kinderen is het budget van 150 euro van de HeusdenPas niet meer beschikbaar. In plaats 

daarvan maakt het kind gebruik van het kindpakket. Je krijgt wel nog 50% korting bij diverse 

organisaties zoals De Aleph en zwembad Die Heygrave.  

 

Folders 

De folder over het kindpakket is in de maak. 

Naar verwachting 2e helft oktober beschikbaar.  

We zullen bij alle scholen folders afgeven voor de ouders.  


