RICHTLIJNEN VOOR DE SAM& VOORZIENINGEN IN GEMEENTE HARDENBERG
Uitgangsprincipes:
• De administratie en coördinatie verloopt via Stichting Sam& Overijssel.
• Het aanbod voor 21+ verloopt via de gemeente site: LINK
• Bij het inkomenscriterium wordt door de gemeente 120% van de bijstandsnorm
gehanteerd. M.u.v. sport en cultuuraanbod met 110%. Sam& Overijssel vult aan en richt
zich ook op werkende ouders met een te laag (tijdelijk) inkomen of mensen in de
schuldsanering. Individuele inkomenstoeslag, kinderbijslag en individuele studietoeslag
worden buiten beschouwing gelaten. Het gaat om het besteedbare inkomen.
• Er is geen vermogenstoets alleen indien wij dit nodig achten. Dit gebeurt via een
intermediair die op huisbezoek komt. Als er gebruik gemaakt wordt van de voedselbank
of er is sprake van bijstand of schuldhulpsanering hoeft er geen inkomenstoets gedaan te
worden.
• Maatwerk nodig? We ontvangen graag je uitgebreide toelichting. We overleggen met
Vecht voor Jeugd en/of ons landelijke netwerk wat er mogelijk is.
• Hogere kosten dan de richtlijn zijn bij reguliere aanvragen voor eigen rekening.
• De gemeente vergoed of sport of cultuur aanbod. Mocht beide wenselijk zijn dan
proberen we te zoeken naar een oplossing.

Dit is inclusief: schoolreisje, excursie, schoolkamp, schoolspullen zoals een: rekenmachine,
agenda, schriften, labjassen, woordenboek, atlas, laptop, computer, telefoon en vergoeding
kosten basisschool, voortgezet onderwijs en mbo.
•
•
•

Vergoeding per kind per ingangsdatum schooljaar: 4 tot 21 jaar € 400,- per jaar.
Bij een tussentijdse opzegging en vervolgaanvraag kijken we naar rato wat er mogelijk is.
Dit bedrag is inclusief een (tweedehands) fiets wat bij Anders aangevraagd kan worden.

Dit is inclusief contributie (inschrijfgeld, borg, ledenpasje, administratiekosten, wedstrijden
en sportkampen) en attributen (zoals benodigde kleding en materiaal).
•
•
•
•
•
•

Vergoeding per kind van 1 juli tot 30 juni: 5 tot 18 jarigen € 225,- en € 250 voor 0-6 en 18
tot 21 jaar.
Bij een tussentijdse opzegging en vervolgaanvraag kijken we naar rato wat er mogelijk is.
Elke vorm van sport of bewegen is mogelijk.
Alleen bij een lopende contributie vergoeden wij attributen.
Zwemles kan in max 2 aanvragen waarbij diploma A en B gegarandeerd zijn. Overige
diploma’s vallen onder een normale sportcontributie aanvraag.
Zwembaden die meedoen zijn: Buitenbaden Hattemattebad, Heuveltjesbosbad en
Onder Ons, Beerze Bulten, de Kiefer en de Slag.

Dit is inclusief contributie (inschrijfgeld, borg, ledenpasje, administratiekosten, concertreis
en kampen) en attributen (zoals benodigde kleding en materiaal).
•
•
•
•

Vergoeding per kind per 1 augustus tot 31 juli: 6 tot 18 jaar € 425,- en € 500,- voor 0-6 en
18 tot 21 jarigen.
Bij een tussentijdse opzegging en vervolgaanvraag kijken we naar rato wat er mogelijk is.
Elke vorm van cultuur, muziek en dans is mogelijk. Denk hierbij aan: muziek-, zang-,
scouting, fotografie, webdesign, beeldend, schrijven, circus en theater. Ook eenmalige
cursussen zijn mogelijk.
Alleen bij een lopende contributie vergoeden wij attributen.

Inhoud: Een cadeau gebaseerd op leeftijd en geslacht, versiering, traktaties voor de klas en
leraren en lekkers voor visite.
• Een verjaardagbox voor 4-12 jarigen t.w.v. € 35,- per kind per jaar.
• Stichting Jarige Job verstuurt het pakket naar het opgegeven huisadres.
• Minimaal 6 weken voor de verjaardag aanvragen!

•
•

Dagje uit per kind per jaar.
Weekje kamperen per kind per jaar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een (tweedehands) fiets
Kleding zoals: werkkleding, winterjas of schoenen en hulpmiddelen zoals steunzolen
Bril of contactlenzen
Kamerinrichting – inrichting van de slaapkamer dus; bed, bureau, kledingkast, aankleding
Onderwijs gerelateerde begeleiding – bijles, huiswerkbegeleiding, dyslexie materialen.
Reiskosten van en naar school
Zelfstandig wonen voor 18+ die vanuit de jeugdzorg zelfstandig gaan wonen
Taal- en typecursussen
Overig. Voor alles wat niet in één van de andere categorieën valt zoals een bijdrage voor
een speel-o-theek of huttendorp ect.

Locatie:
Medewerkers:
E-mail:
Telefoon:
Bereikbaar:

Hogeland 10, 8024 AZ Zwolle
Linda Meijer en Harriet Nijland
overijssel@samenvoorallekinderen.nl
038-4577782
8.00 uur – 12.00 uur op ma, wo, do en vr

