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Sporten voor uw kind te duur?

Almelo Sociaal is een stichting met vrijwilligers die gratis helpen bij vragen over geld, zorg en wonen. In deze column krijgt u een kijkje in wat we in de praktijk meemaken.

D

Nu de regering nadenkt over versoepelingen voor sportende kinderen, vraagt Ellen zich af
waar ze sportkleding en contributie van moet betalen. Ellen is moeder van twee kinderen. Ze
belt ons over de mogelijkheden. Een goede zet, want wij weten de weg naar ’potjes’ en
regelingen.

oor Sandra Bakhuis

Ellen komt op een zonnige ochtend in de voorjaarsvakantie bij ons. “Nu het mooi weer is, kunnen de kinderen eindelijk weer
lekker buiten spelen. En mijn zoontje mag morgen met een vriendje mee naar het voetbaltoernooi van PH. Maar ik zie de bui al hangen:
‘Mamma, mag ik op voetbal?’”

Contributie cadeau

Bij PH zit kleding al bij de contributie in, maar voor sporten via andere clubs helpt de Speelgoedbank Almelo. Die heeft een sportdepot,
waar ze zonder verwijzing terecht kan voor kleding en dergelijke, zo vertellen we Ellen. Voor de clubcontributie maken we voor haar een
afspraak bij Almelo Doet Mee. Die levert vouchers voor als je inkomen te laag is.

Belasting ‘cadeau’

Nu Ellen hier toch is, checken we ook even wat andere zaken: inkomen, toeslagen, kwijtscheldingen. En ja hoor, we vinden nog iets dat
bijna iedereen over het hoofd ziet: kwijtschelding voor gemeentebelastingen. Met een paar kliks op de computer regelen we dat Ellen
bijna 500 euro aan rekeningen niet hoeft te betalen. “Hè,” reageert ze opgelucht, “je zou eigenlijk zo de stad in lopen voor zomerkleren
voor de kinderen.” Helaas kan dat vanwege corona nog even niet, maar financieel kan het nu wel uit. 

Dit soort vragen krijgen we elke week. Dankzij onze eigen ervaringen helpen we mensen dan weer op weg. Ook u. Zie www.almelo-
sociaal.nl of bel 0546 45 69 09.


