Uitnodiging spreekuur Stichting Leergeld

Geachte ouders/verzorgers,
Graag nodigen wij u uit voor het spreekuur van Stichting Leergeld Parkstad.
Helaas kunnen steeds meer kinderen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Dit geldt ook voor veel kinderen in
Parkstad. Alle kinderen hebben het recht om deel te nemen aan activiteiten met leeftijdsgenoten.
Onze norm bedragen zijn:
• één-ouder gezin met een inkomen tot € 1400 netto;
• twee-ouder gezin met een inkomen tot € 1804 netto;
• Mocht u werken en schulden hebben, kunt u ook aanvragen indienen. U moet dan wel bewijsstukken
meenemen.
Wij vergoeden: ouderbijdrage, schoolreis, overblijven, sport en cultuur enz.
Per 1 oktober zullen we spreekuren op ons kantoor verzorgen.
Hier kunnen ouders / verzorgers eventuele vragen stellen over onze vergoedingen of om een aanvraag in te
dienen met onze hulp.
Het eerste spreekuur vindt plaats op donderdag 1 oktober 2020. Wij plannen een half uurtje in per persoon.
Spreekuren dit jaar zijn: 1 en 29 oktober, 5 en 26 november en 3 december tussen 10.00 en 13.00.
Ouders / verzorgers die gebruik hiervan willen maken dienen via de onderstaande link een terugbelverzoek in
te dienen. https://www.leergeld.nl/parkstad/contact/
We zullen terugbellen en samen maken wij een definitieve afspraak.
U dient mee te nemen: recent inkomsten overzicht, ID kinderen en andere documenten die van belang kunnen
zijn.
Iedereen is welkom!
Natuurlijk kunnen ouders / verzorgers ook bij de onderstaande instanties terecht met vragen en hulp met
het indienen van de aanvragen.
Heerlen > Alcander
Kerkrade > Impuls
Landgraaf > Welsun
Brunssum > CMWW
Onderbanken > CMWW
Voerendaal >
Cliëntenraad
Simpelveld >
Impuls

045-560 2525
045-545 6351 en cliëntenraad 045-511 33 21
045-532 3636
045-525 0250
045-525 0250
088-4502252
045-545 6351
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