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Regelingen voor kinderen
Geachte
Graag wil ik u informeren over wijzigingen in de regelingen voor kinderen en over de speciale Amstelveenpasactie voor kinderen. Het verheugt mij u te melden dat een aantal regelingen ruimer zijn geworden. En de speciale Amstelveenpasactie voor kinderen biedt u de
mogelijkheid om in de donkere dagen van het jaar met uw kinderen met korting gebruik te
maken van allerlei leuke sociale en culturele activiteiten.
Amstelveenpasactie voor kinderen 21 oktober 2017 t/m 7 januari 2018
Met de Amstelveenpas kunt u samen met uw kinderen gebruik maken van voordelen en
vaste kortingen op allerlei sociale en culturele activiteiten.
Op 21 oktober 2017 start een speciale Amstelveenpasactie voor kinderen. Alle pashouders
met kinderen en een geldige Amstelveenpas krijgen 30 euro op hun passen gestort. Dit
bedrag kan tot en met 7 januari 2018 besteed worden bij verschillende aanbieders die
deelnemen aan deze actie.
Zo kunt u samen met uw kinderen bijvoorbeeld een bezoek brengen aan het de Schouwburg of het Poppentheater in Amstelveen, het Scheepvaartmuseum of Bodyworlds in Amsterdam.
Hoe werkt het?
Bent u in het bezit van een geldige Amstelveenpas? Neem uw pas en die van uw kinderen
mee naar de activiteit naar keuze. De passen worden daar gescand en de toegangsprijs
wordt op het tegoed van 30 euro in mindering gebracht. Afhankelijk van de hoogte van de
toegangsprijs kunt u 1 of meerdere activiteiten volledig betalen met de pas.
Meer informatie over de Amstelveenpasactie voor kinderen en de deelnemende aanbieders
vindt u op www.amstelveenpas.nl/voorkinderen
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Wijzigingen in de regelingen voor kinderen
•
Volledige vergoeding zwemlessen
Met ingang van 1 oktober 2017 wordt het ABC-diploma zwemmen voor kinderen van 4 tot
en met 17 jaar 100% vergoed. De vergoeding was voorheen 75%.
Is uw kind in 2017 gestart met lessen voor het behalen van zwemdiploma A,B, of C en
ontvangt u al een tegemoetkoming in de kosten van 75% via de gemeente? Dan ontvangt
u per 1 oktober een vergoeding van 100%.
•
Uitbreiding computerregeling en internetvergoeding
Met ingang van 1 oktober 2017 komen schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar in aanmerking voor een laptop of computer in natura tot maximaal €300 per huishouden per 4
jaar. Dit was voorheen van 8 tot 18 jaar.
Ook kunt u in aanmerking komen voor een internetvergoeding van € 180,- per 12 maanden per huishouden.
Meer informatie
U vindt meer informatie over de wijzigingen, de voorwaarden, de wijze van aanvragen en
een aanvraagformulier op de website van de gemeente, via www.amstelveen.nl/minima.
Vragen
Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het Amstelveenloket, telefoonnummer 020-5404911. Het Amstelveenloket is bereikbaar van maandag t/m donderdag
van 08:30 uur tot 17:00 uur en op vrijdag van 08:30 uur tot 12:30 uur.
Met vriendelijke groeten,

M. Veeningen
wethouder

