
Overzicht van organisaties die kunnen ondersteunen  
wanneer er geldzorgen zijn 
 
Landelijke regelingen voor minima 
Behalve de kinderbijslag worden ze uitgevoerd door de Belastingdienst Toeslagen.  

- Huurtoeslag: Toeslag in het geval de huur te hoog is ten opzichte van het inkomen; 
- Zorgtoeslag: Tegemoetkoming voor de kosten van de zorgverzekering bij een laag inkomen; 
- Kindgebonden budget: Tegemoetkoming afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en 

het aantal en de leeftijd van de kinderen; 
- Kinderopvangtoeslag: Tegemoetkoming voor de kinderopvangkosten voor werkenden  

wanneer een opleiding wordt gevolgd of deelgenomen worden aan een re-integratietraject of 
inburgeringscursus.  

- Kinderbijslag: voor alle ouders ongeacht inkomen. De kinderbijslag wordt uitgevoerd door de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Montfoortse regelingen en voorzieningen 

- Bijzondere bijstand: vergoeding voor noodzakelijke kosten die gemaakt worden vanwege 
bijzondere omstandigheden. Er wordt gekeken naar de persoonlijke situatie van de aanvrager. 
Voorbeelden: zwemles van kinderen, kosten van een bewindvoerder. Uitvoering door Ferm 
Werk. (www.fermwerk.nl)  

- Individuele inkomenstoeslag: toeslag voor inwoners die al langere tijd (3 jaar) een laag 
inkomen hebben. Uitvoering door Ferm Werk.  

- Individuele studietoeslag: voor inwoners die door een medische beperking naast de studie 
structureel niet kunnen bijverdienen. Uitvoering door Ferm Werk. 

- Collectieve zorgverzekering: Voor mensen met een laag inkomen is er de mogelijkheid van een 
collectieve zorgverzekering van en met aanvullende pakketten met een lage premie, ruime 
keuze en een goede dekking, met name relevant voor mensen met hoge zorgkosten. 
Uitvoering door Ferm Werk.  

- Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ): Voor mensen met een laag inkomen is deze 
tegemoetkoming bedoeld voor de meerkosten die ze hebben vanwege hun chronische ziekte 
of beperking. Uitvoering door Ferm Werk. 

- Declaratieregeling maatschappelijke participatie: voor kosten van welzijnsactiviteiten, 
abonnement op tijdschrift en schoolbijdragen en zwemlessen in het geval de bijdrage van het 
Jeugdfonds onvoldoende is. Uitvoering door Ferm Werk. 

- Peuteropvangtoeslag: Voor ouders die geen recht hebben op de kinderopvangtoeslag van de 
Belastingdienst maar waar het bijvoorbeeld in het kader van de voor- en vroegschoolse 
educatie wenselijk is dat de kinderen naar de kinderopvang gaan. Uitvoering door gemeente.  

- Jeugdfonds Sport en Cultuur: Voor kinderen van ouders met een laag inkomen om kinderen 
mee te kunnen laten doen. Dit fonds betaalt de contributie of lesgeld voor kinderen en 
jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, zwemles, muziek te maken, te 
dansen of iets anders creatiefs. Uitvoering door intermediairs binnen verenigingen, onderwijs 
en SWOM. www.allekinderendoenmee.nl.  

- Kwijtschelding gemeentelijke belastingen: Voor mensen met een bijstandsuitkering of een laag 
inkomen is er mogelijk recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en 
waterschapsheffingen en waterschapslasten BgHu. Uitvoering BSR. www.bsr.nl. 



- Stichting Leergeld Groene Hart: Deze stichting is ook actief in Montfoort en heeft tot doel om 
kinderen in gezinnen met een laag inkomen kansen te geven actief om deel te nemen aan 
binnen- en buitenschoolse activiteiten. www.leergeld.nl/groenhart.  

- Voedselbank: Als het besteedbaar inkomen te laag is voor de meest noodzakelijke kosten, is 
er een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de voedselpakketten van de 
Voedselbank Montfoort-Linschoten. www.voedselbankmontfoort.nl.  

 
SWOM 

- Sociaal team (0348-469109) informatie, advies en ondersteuning bij zorgen over geld, 
armoede en gezondheid, inloopspreekuur dinsdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur  

- Formulierenhulp: https://www.swomontfoort.nl/hulp-bij-uw-administratie, spreekuur op 
donderdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur, bel voor een afspraak naar 0348-469109 

- Via Welzijn informatie over en begeleiding bij: 
Jeugdfonds sport & cultuur https://www.allekinderendoenmee.nl/,  
Kinderhulp: https://kinderhulp.nl/   
Stichting leergeld: https://www.leergeld.nl/    

- Doemeehuis: Kledinghuis en Repair café   

 
  Algemeen 

- www.overrood.nl 
Bent u ondernemer met dreigende schulden? Over Rood begeleidt en ondersteunt 
ondernemers bij een (oor) start, schulden, administratieve achterstanden en 
bedrijfsbeëindiging.  

- www.werk.nl 
Als u uw baan verliest door ontslag of arbeidsongeschiktheid, of tijdelijk niet kunt werken door 
zwangerschap of ziekte, moet u zich inschrijven bij het UWV. Op de site staat informatie over 
elk van deze situaties. Via de site kunt u zich inschrijven als werkzoekende en een WW-
uitkering aanvragen. 

- https://clothing4u.nu/over-ons/    
mensen kunnen aangemeld worden voor een kledingpakket door instanties met een 
kledingcode (gemeente, kerk)  

- https://3eenheidparochie.nl/index.php/ml-werkvelden-doen-we/ml-diaconie/939-caritas-
werkgroep-montfoort  
Caritas, katholieke kerk, o.a. schoenendoosactie en bonnen met sinterklaas    

- https://www.nibud.nl/onderwerpen/rondkomen/   
Financiële administratie/budgetbeheer 

- https://www.gratisaftehalen.nl/   
De gratis Marktplaats voor nieuwe en tweedehandsspullen 

- https://www.armoedefonds.nl/menstruatie-armoede?   
Uitgiftepunt voedselbank Montfoort   

- https://tussenvoorziening.nl/wat-is-er-nodig/hulp-bij-geldzorgen/stadsgeldbeheer/helpen-
bij-geldzorgen/  

- https://www.armoedefonds.nl/kwetsbare-ouderen   



boodschappenkaart   
- App: TooGoodToGo: goed eten, lage prijs en stop voedselverspilling 
- App: AH, overblijvers (eten tegen de houdbaarheidsdatum wat met korting verkocht wordt) 

Voor gezinnen met kinderen 

- Voor wie - Heppie Vakanties en Weekenden   
Stichting Heppie (ook voor kinderen die op of onder de armoedegrens leven) 

- Speelgoedbank in Nieuwegein, Woerden, De Meern (ze hebben allemaal een aparte website)   
- Home - Stichting Kinderfeest    

Helaas is het voor duizenden kinderen niet vanzelfsprekend om voor hun verjaardag een 
kinderfeestje te geven. Stichting Kinderfeest biedt kinderen in armoede een dag om nooit te 
vergeten. Wij zorgen ervoor dat deze kwetsbare doelgroep de middag van hun leven krijgt en 
laten ze genieten van een geheel verzorgd feestje. De kinderfeestjes worden buitenshuis 
georganiseerd en wij nemen de zorg helemaal uit handen van ouders. Hierdoor beleven ook 
zij een zorgeloze en fijne middag. 

- https://stichtingjarigejob.nl/     
Stichting jarige job, verjaardag box t.w.v. 35 euro voor thuis en op school  

- www.kinderhulp.nl  
Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in 
armoede opgroeien. We helpen ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij erbij horen en gelijke 
kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind.    

- Samen voor alle kinderen is een samenwerkingsverband met vier partners.  
Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, 
Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job.  
Samen bieden wij één digitaal loket waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen 
voor de voorzieningen die de organisaties bieden.   

- https://www.armoedefonds.nl/schoolspullenactie   
De zomervakantie is vaak het moment om schoolspullen te kopen voor het nieuwe schooljaar. 
Maar voor veel gezinnen in Nederland zijn de kosten die dit met zich meebrengt moeilijk op te 
brengen. Met onze Schoolspullenactie helpen we  kinderen die opgroeien in armoede en (voor 
het eerst) naar de middelbare school gaan. Zij ontvangen voor de zomervakantie, via lokale 
hulporganisaties, een schoolspullenpas ter waarde van 50 euro. 

- https://stichtingbabyspullen.nl/hulp-nodig/hulpverleningsorganisaties/  
De babystartpakketten zijn bestemd voor (aanstaande) ouders die het financieel moeilijk 
hebben. Het gaat om ouders die op of onder de armoedegrens leven. De ouders ontvangen 
het pakket al tijdens de zwangerschap om stress en zorgen over de babyuitzet zoveel mogelijk 
te beperken. Ook afdeling Utrecht, Spoordijk 17. Aanvraag via hulpverlening. 

- https://www.lindafoundation.nl/gezinnen/    
Linda foundation: gezinnen kunnen aangemeld worden door gemeente/school e.d. voor 
voedselpakketten en cadeaubonnen 

 

 
 


