Checklist voorzieningen armoede ‘s-Hertogenbosch
Vraag
⃝ Huurtoeslag
⃝ Zorgtoeslag
⃝ Collectieve
Zorgverzeker
ing?

Verder

Vanaf 18 jaar
De gemeente ’sHertogenbosch heeft
voor minima een
collectieve zorg
verzekering
⃝ Sociale
De gemeente heeft een
culturele of
regeling om vergoeding
sportactivitei voor de contributie te
ten
krijgen. Hiervoor kunt u
bijzondere bijstand
krijgen.
⃝ Bijzondere
U kunt bijzondere
bijstand
bijstand krijgen voor
dingen die écht nodig
zijn, maar die u niet zelf
kunt betalen. Dit kan van
alles zijn
Moet u al
Dan heeft u mogelijk
minimaal 3
recht op individuele
jaar
inkomenstoeslag
rondkomen
van een laag
inkomen?
⃝ Eten
Onvoldoende middelen
om boodschappen te
doen?
⃝ Kleding
Kledingbank Den Bosch
2 handtekeningen vanuit
instantie nodig
⃝ Speelgoed
Voor kinderen die geen
speelgoed hebben, of als
ouders geen geld hebben
voor verjaardags- of sint
cadeaus
2 handtekeningen nodig
vanuit instanties
⃝ Overige
Voor alle materiele
kosten waar geen
voorziening voor is:
hulpverlening Vincentius

Informatie/aanmelden/aanvragen
www.toeslagen.nl
www.toeslagen.nl
www.s-hertogenbosch.nl/collectieveverzekering
of www.gezondverzekerd.nl/gemeente/shertogenbosch
www.shertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Inwoner/On
derst_zorg/Soc_activiteit/Formulier_Sociale_activit
eiten.pdf
www.s-hertogenbosch.nl/bijzonderebijstand./aanvragen-bijzondere-bijstand.html

www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/inkomen-enuitkering/individuele-inkomenstoeslag.html

Zie voor criteria www.voedselbank.nl
Aanvragen via Juvans 073 - 644 42 44
www.kledingbank.nl aanmeldformulier
www.kledingbank.nl aanmeldformulier

Tel:06–81924083
Mail: hulpverlening@vincentiusdenbosch.nl

⃝ Al lang niet
meer op
vakantie
geweest?

⃝ Hulp nodig
bij het op
orde
brengen van
de
financiën?
Schulden?

⃝

⃝
⃝

⃝
⃝

⃝

Hulpvragen altijd via een
officiële instantie
De Vincentiusvereniging
heeft een caravan.
Aanvragen via officiële
instanties.
Weekje Weg is bedoeld
voor (eenouder)gezinnen
die om financiële (en
soms ook sociale)
redenen niet op vakantie
kunnen. In het algemeen
gezinnen die van een
minimumuitkering
moeten rondkomen.
U kunt langsgaan bij een
wijkplein of hulp vragen
bij het project
thuisadministratie van
Humanitas

Heeft u schulden en wilt
u daar eens met iemand
over praten?
Speciaal met kinderen
Kind wil
Het Jeugdsportfonds
sporten of
betaalt de contributie
op zwemles? (bijvoorbeeld lesgeld)
aan een sportclub en
kosten van
sportbenodigdheden.
Ook zwemlessen vallen
hieronder.
Schoolgeld,
schoolkamp
etc.
Muziekles,
Informeer vooraf of je
dansles of
cursus in aanmerking
creatieve
komt
vorming?
Kind jarig?
Voor ouders die niet bij
de voedselbank komen
(die krijgen Jarige Job)
Kind naar
De gemeente heeft een
middelbare
regeling gemaakt die
school:
wordt uitgevoerd door
Geen fiets?
stichting leergeld
Geen
computer?
Een tweede
Hiervoor kunt u een
kind dat een aanvraag doen bij de
computer
bijzondere bijstand
nodig heeft?

Mail: vakantiechalet@vincentiusdenbosch.nl

Mail: weekjewegdenbosch@gmail.com
Tel: 0640983 899
www.stichtingweekjeweg.nl

Voor de adressen van de wijkpleinen:
www.divers.nl/diensten/wijkpleinen.html
Thuisadministratie Humanitas:
www.humanitas.nl/afdeling/shertogenbosch/activiteiten/humanitasthuisadministratie
www.juvans.nl tel 073 - 644 42 44
of gemeente Den Bosch: 073-6155155 eerste hulp
bij geldzaken
www.leergelddenbosch.nl

www.leergelddenbosch.nl
www.leergelddenbosch.nl

www.gefeliciflapstaartbox.nl
www.leergelddenbosch.nl

www.s-hertogenbosch.nl

⃝ Scholier
boven 18
jaar?
⃝ Scholier < 18
jaar die een
MBO
opleiding
gaat volgen
⃝ Peuterspeelz
aalkosten

Er is een mogelijkheid
voor een studielening

www.duo.nl

Er is een mogelijkheid
voor een studielening

https://www.s-hertogenbosch.nl/onderwijs.html

Er bestaat een sociaal
medische indicatie
waardoor een deel van
de kosten vergoed
worden
⃝ Speciaal voor ouderen
Onvolledige Mogelijk kan er
AOW?
aanvullende bijstand
gegeven worden
⃝ Alleenstaand Deze heffingskorting
e oudere?
wordt vaak verrekend bij
AOW, maar niet altijd!
Zie hiervoor de
uitkeringsstrook van de
AOW.
⃝ Heeft u
De gemeente geeft in
sociale
sommige gevallen een
alarmering
vergoeding voor de eigen
bijdrage

Aanvragen SMI: gemeente ’s-Hertogenbosch: 0736155155

Gemeente ’s-Hertogenbosch
www.belastingdienst.nl
0800-0543

www.s-hertogenbosch.nl/bijzonderebijstand./aanvragen-bijzondere-bijstand.html

