
Jouw gemeente vindt het belangrijk dat 
álle kinderen de kans krijgen om net als 
hun leeftijdsgenoten 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. Het is namelijk niet fijn als er geen 
geld is om op voetbal te gaan, een 
nieuwe schooltas te kopen of mee te 
kunnen op schoolreisje. Hoe mooi zou 
het zijn als alle Veense kinderen de kans 
krijgen om op te groeien met alles wat 
nodig is om nu en later sterk in het leven 
te staan? 

Dat is een verzameling van regelingen 
waarmee de gemeente Veenendaal er 
samen met stichtingen en lokale bedrijven 
voor zorgt dat kinderen die thuis weinig 
geld hebben dezelfde kansen krijgen als 
andere kinderen. Als jij recht hebt op een 
Kindpakket, kan je met korting of
helemaal gratis gebruik maken van het 
aanbod op onze website. Op de 
achterkant lees je voor wie het Kindpakket 
bedoeld is en hoe je het kunt aanvragen.

De gemeente Veenendaal helpt deze 
kinderen en hun ouders met het 
Kindpakket.

Gelijke kansen voor alle kinderen

Wat is Kindpakket Veenendaal?

Kindpakket Veenendaal 
gelijke kansen voor ieder kind in onze gemeente

Nieuwe schoolspullen, een laptop of een warme 
winterjas dankzij Kindpakket Veenendaal



Voor wie is Kindpakket Veenendaal?

Kindpakket Veenendaal is voor Veense kinderen 
van 4 tot 18 jaar die opgroeien in een gezin met 
weinig geld. In het Kindpakket zitten heel veel 
verschillende regelingen, wat betekent dat het 
afhankelijk is van bijvoorbeeld je leeftijd waar je 
precies recht op hebt. Om ervoor te zorgen dat jij 
daar niet over hoeft te twijfelen, zie je in jouw 
online omgeving alleen de regelingen die voor 
jou bedoeld zijn.

Wat zit er in het Kindpakket?

In het Kindpakket zitten allerlei leuke en nuttige spullen en activiteiten. Samen met het 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds kan je via het Kindpakket bijvoorbeeld allerlei 
sporten beoefenen, muziekles volgen of naar de bioscoop. Daarnaast zitten ook onder-
staande regelingen in het Kindpakket.

Hoe kan ik het Kindpakket aanvragen?

Je kunt het Kindpakket online aanvragen* op veenendaal.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 jouw 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.

*Kinderen vanaf 12 jaar mogen zelf een aanvraag doen en krijgen na toewijzing van het Kindpakket een eigen 
account en kunnen zelf activiteiten boeken. Je ouders/voogd geven wel altijd toestemming. Voor kinderen 
jonger dan 12 jaar vragen de ouders/voogd het Kindpakket aan.

Contact

Kindpakket Veenendaal is onderdeel van Bureau Minimaregelingen. Wil je meer informatie 
over het Kindpakket? Ga naar veenendaal.mijnkindpakket.nl of neem contact op met één 
van onze medewerkers. Bel op werkdagen tussen 10:00 en 12:00 uur of tussen 13:00 en 
16:00 uur naar 088 20 30 650 of stuur een e-mail naar info@minimaregelingen.nl. 

Regelingen

Gymkleding

Zomer- of winterkleding

Ouderbijdrage school

Schoolreisje(s)

Atlas

Woordenboeken

Schooltas

Huiswerkbegeleiding

Fiets
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Computer, laptop of printer

Tablet

Mobiele telefoon

Schoolspullen

Rekenmachine


