
Beuningen maken we samen!

Lekker sporten, je zwemdiploma halen of op 
schoolreisje dankzij Kindpakket Beuningen

Sport & Cultuur

Digitaal aanvragen 

Zwemdiploma A

Digitale leermiddelen

Beuningse kinderen 
van 4 tot 18 jaar

Schoolreisje basis + 
middelbaar

Breed aanbod van lokale 
winkeliers, verenigingen en 

scholen

KindpakketWat is Kindpakket Beuningen?
Dat is een verzameling van regelingen 
waarmee de gemeente Beuningen ervoor 
zorgt dat kinderen die thuis weinig geld 
hebben, gewoon mee kunnen doen. Lokale 
winkels, scholen, verenigingen en 
hulporganisaties hebben daarbij een belangrijke 
rol. Als jij recht hebt op een kindpakket, kan je 
vanaf begin 2018 met korting of helemaal 
gratis gebruik maken van het aanbod op onze 
website. Op de achterkant lees je voor wie 
kindpakket Beuningen precies bedoeld is en 
hoe je het kunt aanvragen.

Jouw gemeente vindt het belangrijk dat álle 
kinderen de kans krijgen om leuke dingen te 
doen, te sporten en zonder zorgen naar school 
te gaan. Ook de kinderen die opgroeien in een 
gezin waar niet zoveel geld is. De gemeente 
Beuningen helpt deze kinderen en hun ouders 
met het kindpakket. 

Iedereen mag meedoen



In het kindpakket zitten verschillende regelingen. Het is afhankelijk van je leeftijd en het inkomen van je 
ouders waar je precies recht op hebt. In jouw online omgeving zie je straks alleen de regelingen waar jij 
gebruik van kunt maken.

Wat zit er in het kindpakket?
In Kindpakket Beuningen zitten allerlei leuke 
en nuttige spullen en activiteiten. Je kunt 
bijvoorbeeld sporten, muziekles volgen, 
zwemdiploma A halen en op schoolreisje! 
Als jij in het schooljaar 2018-2019 voor het 
eerst naar de middelbare school gaat, kun je 
via het kindpakket ook digitale leermiddelen 
krijgen.

Ouders kunnen voor hun kind(eren) vanaf begin 
2018 online toegang tot kindpakket Beuningen 
aanvragen op beuningen.mijnkindpakket.nl. Heb je 
hulp nodig met aanvragen? Bel ons dan even. Je 
vindt onze contactgegevens onder aan deze flyer 
en op onze website. Zodra de aanvraag is 
goedgekeurd, ontvang je van ons bericht met 
daarin je inloggegevens voor het gezinsaccount 
en/of jouw persoonlijke account*.

Daarmee heb je direct toegang tot het aanbod, zie 
je de activiteiten waar jij recht op hebt en kun je 
online activiteiten boeken. Met de bevestiging die je 
daarna per e-mail van ons krijgt, kun jij je boeking 
‘verzilveren’. Hoe dat precies werkt, lees je op onze 
website.

*Kinderen vanaf 12 jaar krijgen na toewijzing van het 
kindpakket een eigen account en kunnen zelf activiteiten 
boeken. Hiervoor heb je wel toestemming van je ouders nodig. 

Contact
Kindpakket Beuningen is een idee van gemeente Beuningen, maar wordt uitgevoerd door een aparte 
projectorganisatie. Wil je meer informatie over het kindpakket? Ga (vanaf begin 2018) naar 
beuningen.mijnkindpakket.nl of neem contact op met één van onze medewerkers. Bel op werkdagen tussen 
9:00 en 12:00 uur naar 088 20 30 670 of stuur een e-mail naar beuningen@mijnkindpakket.nl. 

Voor wie is het kindpakket?

Hoe kan ik het kindpakket aanvragen?

Op de 
basisschool/
middelbare 

school

Kinderen 
4 tot 18 jaar

Gezin met 
laag inkomen


