Nieuwsbrief
Jaargang 4 - 01, 2020

Aangifte Inkomstenbelasting (2019, en 4 eerdere jaren)
In sommige gevallen is het belangrijk dat u aangifte inkomstenbelasting doet. Voor het jaar
2019 is dat mogelijk vanaf 1 maart. Vooral als u ziektekosten hebt die niet vergoed worden
en niet tot het eigen risico behoren kunnen dan worden afgetrokken, waardoor u mogelijk
een teruggave krijgt. Hiervoor zijn wel bewijsstukken voor nodig (bonnetjes van de apotheek,
in geval van een dieet een verklaring van een erkende diëtist of arts. Als u uw Digid, de jaaropgave en alle andere bewijsstukken meeneemt kunnen wij zien of het zin om aangifte te
doen. Ook kunnen wij dan kijken of het verzamelinkomen voor de Toeslagen niet te hoog of
te laag is.

JIP (JongerenInformatiePunt)
JIP Is er voor jongeren tussen 12 en 27 jaar. Het JIP is een informatiewinkel waar je gratis,
vertrouwelijk en anoniem met al je vragen terecht kunt. Zij hebben ook veel folders en brochures over allerlei onderwerpen. Langskomen en je vragen stellen kan op maandag tot en
met donderdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Kun je niet langskomen? Dan kun je hen bereiken via mail, de telefoon, social media of Whatsapp op 06-15 888 955.

Kwadraad Buurtbemiddeling
Kwadraad is sinds kort ook te benaderen voor buurtbemiddeling. Zij bemiddelen bijvoorbeeld
in ergernissen en meningsverschillen die er kunnen ontstaan, De bemiddelaars zijn vrijwilligers van Kwadraad, die getraind zijn in gespreksvoering en conflicthantering. Meer informatie kunt u vinden op www.kwadraad.ml/buurtbemiddeling of u kunt een mail zenden aan
buurtbemiddling@kwadraad.nl Het telefoonnummer is 088 900 4000

Stichting Leergeld (elkkinddoetmee.nl)
Bij stichting leergeld kunt u voor uw kind diverse zaken aanvragen.
Hieronder staan de mogelijkheden en waaraan voldaan moet worden. Voor de aanvraag is
het wel nodig dat u een recente specificatie van uw loon of uitkering meeneemt en
voor het kind waarvoor de aanvraag is, ook de Zoetermeerpas. Deze worden ingescand
en meegezonden.

Voorwaarden fiets






Het inkomen van de ouder(s) is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm of er zijn
aantoonbare, hoge schulden.
Het kind is van 4 tot en met 17 jaar oud.
Het kind zit op de basis- of middelbare school.
De lengte van het kind
Het kind heeft in de afgelopen 3 jaar geen fiets ontvangen van Stichting Leergeld.

Voorwaarden computer
Er wordt maximaal één computer per gezin verstrekt. U kunt enkel een computer of een
laptop aanvragen en niet beide. U kunt bij Stichting Leergeld een refurbished computer
aanvragen voor een kind als de aanvraag voldoet aan onderstaande voorwaarden:
 Het inkomen van de ouder(s) is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm of er zijn
aantoonbare, hoge schulden.
 Het kind is van 7 tot en met 17 jaar oud.
 Het kind zit op de basis- of middelbare school.



Het kind heeft in de afgelopen 3 jaar geen computer of laptop ontvangen van
Stichting Leergeld.

Voorwaarden bijdrage verplichte laptop/tablet/chromebook
Leergeld verstrekt een bijdrage voor een laptop/chromebook/tablet wanneer deze verplicht
wordt gesteld door de school van het kind. Wordt er geen laptop verplicht gesteld door
school? Dan komt u niet in aanmerking voor een vergoeding, maar kunt u een laptop van
Leergeld aanvragen.
U kunt bij Stichting Leergeld een schoolbijdrage voor een verplichte laptop/chromebook/
tablet aanvragen voor een kind als de aanvraag voldoet aan onderstaande voorwaarden:
 Het inkomen van de ouder is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm of er zijn
aantoonbare, hoge schulden.
 Het kind zit op de middelbare school.
 Het kind is niet ouder dan 17 jaar.
 Het kind heeft in de afgelopen 3 jaar geen laptop, computer of verplichte bijdrage
voor een laptop ontvangen van Stichting Leergeld.

Voorwaarden laptop
Er wordt maximaal één laptop per kind verstrekt. U kunt enkel een laptop óf een computer aanvragen en niet beide. Voor de laptop geldt een eigen bijdrage van € 50,-. U kunt
bij Stichting Leergeld een refurbished laptop aanvragen voor een kind als de aanvraag
voldoet aan onderstaande voorwaarden:
 Het inkomen van de ouder is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm of er zijn
aantoonbare, hoge schulden.
 Het kind zit op de middelbare school.
 Het kind is niet ouder dan 17 jaar.
 Het kind heeft in de afgelopen 3 jaar geen laptop, computer of verplichte bijdrage
voor een laptop ontvangen van Stichting Leergeld.

Informatie en voorwaarden Kindpas 2020
De Kindpas is een betaalpas, waarmee enkel spullen als kleding, schoenen en leesboekjes gekocht mogen worden.
Aanvraagtermijn: 15-12-2019 t/m 31-07-2020
Bestedingstermijn: 14-01-2020 tot en met 30-11-2020
U kunt bij Stichting Leergeld de Kindpas 2020 aanvragen voor een kind als de aanvraag
voldoet aan onderstaande voorwaarden:
 Het inkomen van de ouder(s) is niet hoger dan 120% - 130% van de bijstandsnorm
of er zijn aantoonbare, hoge schulden.
 Het kind is tussen de 0 en 17 jaar oud.

Voorwaarden Schoolspullenpas 2020
Vanaf 1 januari 2020 kunt u de Schoolspullenpas voor schooljaar 2020-2021 aanvragen.
De Schoolspullenpas is een betaalpas waarmee enkel schoolspullen zoals schriften,
pennen, etuis, tassen en rekenmachines gekocht mogen worden.
Aanvraagtermijn: 01-01-2020 t/m 31-08-2020
Bestedingstermijn: 01-07-2020 t/m 31-10-2020
Let op! Heeft u de Schoolspullenpas tussen 1 januari en 20 juni aangevraagd, dan krijgt u
de Schoolspullenpas vanaf 1 juli 2020 thuisbezorgd.

Voorwaarden Jarige job verjaardagsbox

In de verjaardagsbox zitten alle benodigdheden voor een verjaardag, namelijk lekkers
voor thuis, traktaties voor op school, versieringen zoals ballonnen en slingers, cadeautjes, een taart en glazuur, slagroom en kaarsjes. De verjaardagsbox dient ruim van te
voren (zeker 2 ½ maand) aangevraagd te worden en wordt thuisgestuurd.
Valt de verjaardag van uw kind in april 2021 of later? Dan kunt u de verjaardagsbox pas
niet eerder 1 januari 2021 aanvragen.
Kijk hieronder aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen en bij ons binnen moet
zijn.




Het inkomen van de ouder(s) is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm of er
zijn aantoonbare, hoge schulden.
Het kind is in de leeftijd van 4 tot 12 jaar oud (wordt uw kind 13 jaar of ouder, dan
kunt u dus geen verjaardagsbox meer aanvragen)
Het gezin staat niet ingeschreven bij de Voedselbank, want dan krijgen zij de verjaardagsbox automatisch.

Indien u deze nieuwsbrief niet langer wil hebben, stuur dan een afmelding naar
harrie@stichtingmim.nl

