Bijlage Kindpakket
Waarvoor is deze “Bijlage Kindpakket”?
Deze “Bijlage Kindpakket” is er voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. Het is
een onderdeel van de Doe Mee! Regeling die u heeft aangevraagd. Voor uw kinderen wilt u
ook een lidmaatschap van een vereniging, ouderbijdrage school, schoolreis, tweedehands
fiets, zwemles of een laptop aanvragen. Vul voor elk kind een “Bijlage Kindpakket” in.
Onderteken deze “Bijlage Kindpakket” en stuur het samen met het aanvraagformulier Doe
Mee! Regeling naar:
Gemeente Berg en Dal, Afdeling Sociale Zaken/Cluster Inkomen, Antwoordnummer 20, 6560 VB
Groesbeek. Als u het Antwoordnummer gebruikt hoeft u geen postzegels te plakken.
Heeft u vragen over de Doe Mee! Regeling of dit formulier?
Bel dan 14024 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. U kunt vragen naar uw
consulent inkomen of de intaker van het cluster inkomen.

Naam aanvrager
Burgerservicenummer aanvrager
Voornaam kind
Achternaam kind
Geboortedatum kind
Burgerservicenummer kind
Jaarlijkse verstrekking
Ouderbijdrage basisonderwijs (betaling rechtstreeks aan school)
Zet een kruisje voor de school waar uw kind naar toe gaat.
Biezenkamp
B.s. Titus Brandsma
B.s. Adelbrecht-Windekind
B.s. Op de Horst
B.s. Breedeweg
B.s. Vossenhol
Bs op de Heuvel
Obs de Sieppe
S.b.o. Terwindt
SBO Carolusschool
St. Laurentiusschool
t Bijenveld
St. Martinus
Op weg
PI-school
Roelant berk en beukschool
St. Maartenschool

Beek
Berg en Dal
Groesbeek
Groesbeek
Groesbeek
Groesbeek
Groesbeek
Groesbeek
Groesbeek
Groesbeek
Kekerdom
Leuth
Millingen a/d Rijn
Ooij
Ubbergen
Ubbergen
Ubbergen

Voortgezet /vervolg onderwijs
Ouderbijdrage (betaling rechtstreeks aan school).
Zet een kruisje voor de school waar uw kind naar toe gaat.
V.o. Montessori
Havo Notre dame des Anges

Groesbeek
Ubbergen

Mijn kind gaat naar een andere school:
Naam School
Straat en nummer
Postcode en Plaats
Naar welke (sport)vereniging gaat uw kind?
U kunt één (sport)vereniging kiezen. Vermeld er achter vanaf welke datum uw kind lid is. Wij
vergoeden alleen het lidmaatschap als de vereniging subsidie van de gemeente ontvangt.
Het kan zijn dat dit overzicht niet volledig is. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.
Cultuur
Kruisje Soort
Kunstwielrijden
dans
dans
Majorette
ballet
Sport
Kruisje Soort
zwemmen
volleybal
volleybal
volleybal
voetbal
voetbal
voetbal
voetbal
voetbal
voetbal
voetbal
voetbal
voetbal
voetbal
triatlon
tennis
tennis
tennis
tennis
tennis
tennis

Vereniging
Kunstrijwielvereniging Juliana
Danscentrum Verhoeven
Line Dance
Orde Eendracht Vreugde
Balletschool Les papillons

Vereniging
Zwem- en waterpolovereniging Groesbeek
SVO Volleybal voor recreanten
Switch '87
Volleybalvereniging Ikaros
Achilles '29
BVC '12
De treffers
DVSG
Groesbeekse Boys
RKVV Rood Wit
Sc Millingen
SVO Voetbal '68
VV Germania
VVLK
Triatlonvereniging Cerberus
SVO Tennis
TV Berg en Dal
TV de Hertenkamp
TV de Oorsprong
TV Groesbeek
TV Leuth

Lid vanaf

Lid vanaf

Kruisje Soort
tennis
tafeltennis
tafeltennis
schaken
schaken
omnisport
motorcross
korfbal
korfbal
korfbal
korfbal
judo
jeugd
hardlopen
hardlopen
hardlopen
hardlopen
hardlopen
handbal
gym
gym
gym
gym
gym
fietsen
duiken
darten
badminton
badminton
atletiek

Vereniging
TV Pit
GTTC (tafeltennis)
sv Arena
Schaakvereniging Millingen a/d Rijn sinds 1948
Schaakvereniging P.I.O.N.
Omnisport Sportclub Werkenrode
Motorcross MBC Zevenheuvelen
korfbalvereniging de Horst
Korfbalvereniging Klimop
Korfbalvereniging Odio
SVO korfbal
Judo en Jiu jitsuvereniging Groesbeek
Jeugdnatuurclubs WMG
Hardloopbegeleiding Let's go
Hardloopgroep LOS_Groesbeek
Loopgroep Ooijpolder
Trimclub Berg en Dal
Trum-U-Fit
Handbalvereniging Groesbeeks Glorie
Dames Gymclub Total body
Damesgymclub Leuth
Damesgymclub ODI
Gymclub DOL
Gymnastiekvereniging de Trimsters
St. Wielersport Beek-Ubbergen
Duikteam Groesbeek
Dartvereniging DMC
Badminton Aksios
Badmintonclub Groesbeek
De atleet

Muziek
Kruisje Soort
vereniging
muziekvereniging
muziekvereniging
muziekvereniging
muziekvereniging
muziekvereniging
muziekvereniging
muziekvereniging
koor
koor
koor
jongeren/muziek
harmonie
fanfare

Vereniging
St. Muziekopleiding Ooij
Blaaskapel de Fraps
Gitaarvereniging Vrienden van de gitaar
Muziekgezelschap Edelweisz
Muziekvereniging DES (Door eendracht Sterk)
Muziekvereniging Ooijse Toekomst
Muziekvereniging UNA
Trekharmonicavereniging volksmuziekgilde
Woarum Nie
Basta Jongerenkoor
Jeugdkoor Mikado
Jongerenkoor AP/ART
St. Kakatoe Leuth
Harmonie KNA (kunst na Arbeid)
Fanfare Jubilate Deo

Lid vanaf

Lid vanaf

fanfare
fanfare
fanfare
drumfanfare
drumfanfare
Dieren
Kruisje Soort
Kleindier
kleindier
kleindier
kleindier
duivensport
duivensport
duivensport

Fanfare Ons genoegen
Fanfare St. Cecilia
Fanfare Wilhelmina
Drumfanfare eendracht Ooij
Schutterij/drumfanfare BUB

Vereniging
Kleindiersportvereniging Edelras
Konijnen - en pluimveeverenigingen Millingen e.o.
Vogelvereniging de gekleurde zanger
Vogelvereniging de Groesbeekse vogelvrienden
Postduivenvereniging de Til
Duivensportvereniging de gevleugelde vrienden
Reisduif

Lid vanaf

Eenmalige verstrekkingen: Kruis aan wat van toepassing is:
Laptop(alleen voor kind van 12 t/m 18 jaar dat naar voortgezet-/ vervolgonderwijs gaat)
 Mijn kind wil graag een laptop. Ik weet dat dit eenmalig is. Mijn kind heeft niet eerder een
laptop of vergoeding voor een laptop gekregen.
Fiets (alleen voor kind van 12 t/m 18 jaar dat naar voortgezet-/ vervolgonderwijs gaat)
 Mijn kind wil graag een tweedehands fiets. Ik weet dat dit eenmalig is. Mijn kind heeft niet
eerder een tweedehands fiets of vergoeding voor een tweedehands fiets gekregen.
Zwemlessen (alleen voor kind van 4 tot en met 18 jaar)
Mijn kind heeft nog geen zwemdiploma.
 Ik wil mijn kind graag zwemles diploma A in zwembad de Lubert laten volgen. Ik weet dat
deze verstrekking eenmalig is.
 Ik wil mijn kind graag zwemles diploma B in zwembad de Lubert laten volgen. Ik weet dat
deze verstrekking eenmalig is.
Schoolreis (alleen voor kind van 12 t/m 18 jaar dat naar voortgezet-/ vervolgonderwijs
gaat)
 Mijn kind wil graag een bijdrage voor een schoolreis. De schoolreis maakt deel uit van
het schoolprogramma. De kosten zijn niet meegenomen in de ouderbijdrage. Ik weet dat
deze verstrekking eenmalig is. De gemeente vraagt aan de school wat de kosten zijn
voor deze schoolreis.
Wat gebeurt er met uw gegevens?
Voor sommige producten of diensten heeft de gemeente persoonlijke gegevens van u nodig.
De gemeente gaat hier zorgvuldig mee om. Gegevens die we van u ontvangen gebruiken we
alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Kijk voor meer informatie op
www.bergendal.nl/privacy of bel 14024.
 Ik geef toestemming om de gegevens van mijn kind te delen met de school, leverancier
en vereniging.
Datum:
Uw handtekening:

Datum:
Handtekening partner:

