Declareren via webshop
www.meedoenhartvanwestbrabant.nl

Beste ouders,
Graag willen we dat alle kinderen mee kunnen doen aan de naschoolse activiteiten. Ook als u als ouder
hiervoor weinig geld heeft. In deze brief vertellen we hoe u mogelijk de kosten kunt terug vragen.
Voor wie is dit bedoeld
Hebt u een laag inkomen van minder dan 120% van de bijstand en weinig vermogen, dan kunt u een beroep
doen op een meedoenregeling van het werkplein Hart van West Brabant. U krijgt dan een tegoed voor uw
gezin waarmee u de kosten voor bijvoorbeeld lidmaatschap van een sportvereniging, culturele vereniging,
zwembad, muziekschool van een of meerdere gezinsleden kunt betalen e/o terugvragen. Ook de kosten
van deelname aan een of meerdere brede school activiteiten die via de brede school worden aangeboden
kunt u terugvragen.
Dit kan via de speciale webshop www.meedoenhartvanwestbrabant.nl
Hoe werkt het?
1. Als u nog geen gebruik maakt van de webshop en aan de voorwaarden (inkomensgrens) voldoet,
kunt u een aanvraag indienen op www.meedoenhartvanwestbrabant.nl
2. Als u een tegoed gekregen heeft voor de webshop gaat u naar
www.meedoenhartvanwestbrabant.nl Vervolgens naar “Meedoen voor kinderen”. Hierna klikt u op
“School”en daarna op “Brede school Etten-Leur”. Daar leest u wat u moet doen.
3. U betaalt eerst zelf de kosten van de naschoolse activiteit aan de docent. U vult aan de achterkant
de gevraagde gegevens in. Naast de contactgegevens van uzelf zijn dit de naam van de cursus en
datum . Vervolgens vraagt u de docent een handtekening te zetten in het betreffende vak. Als uw
kinderen aan meerdere activiteiten meedoen, kunt u deze verzamelen op dit betaalbewijs.
4. U gaat naar www.meedoenhartvanwestbrabant.nl en bij Bredeschool Etten-Leur vult u het
totaalbedrag van de activiteiten in en uw bankrekeningnummer. Het betaalbewijs levert u in bij balie
11 of u scant het in en stuurt het digitaal naar meedoen@werkpleinhartvanwest-brabant.nl. Na
controle wordt het bedrag meestal binnen 1 week aan u overgemaakt.
Meer informatie
Voor meer informatie kijkt u op : www.meedoenhartvanwestbrabant.nl
We hopen van harte dat uw kinderen met plezier mee kunnen doen met leuke activiteiten na schooltijd .
Zie www.bredeschooletten-leur.nl
Vriendelijke groeten,
Wilma Lugtenberg
Contactpersoon voor Brede schoolactiviteiten
Wilma.lugtenberg@surpluswelzijn.nl

Betaalbewijs webshop
www.meedoenhartvanwestbrabant.nl
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