Scouting Sint Jorisgroep 5

Aanvraag Stichting Leergeld

Wat doet Stichting Leergeld?
Stichting Leergeld Den Haag is een stichting die zich, in samenwerking met de Gemeente Den Haag,
lokale fondsen, het bedrijfsleven en particulieren, richt op kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met
een laag inkomen. Door verstrekkingen in natura (computers, fietsen, sportkleding,
muziekinstrumenten) wordt ervoor gezorgd dat ook deze kinderen kunnen meedoen op school of in
het verenigingsleven.

En de Ooievaarspas dan?
De Ooievaarspas van de gemeente Den Haag biedt korting op het lidmaatschapsgeld bij Scouting Sint
Jorisgroep 5 en de helft van de zomerkampbijdrage. Elk kwartaal wordt door ons gevraagd om de
Ooievaarspas bij ons te scannen zodat de korting verrekend kan worden (daarna hoeft u niets meer te
doen). Om aanspraak te maken op bijdragen vanuit Stichting Leergeld, dient het betreffende lid over
een geldige Ooievaarspas te beschikken.

Waarvoor kan ik een aanvraag doen bij Stichting Leergeld?
Stichting leergeld biedt meerdere mogelijkheden om een aanvraag voor te doen. Te denken valt aan:
• Een Scoutfit blouse;
• Onze merchandise;
• Kampeer- en Scoutingmaterialen (zoals matje, slaapzak, outdoor schoenen etc.);
• De andere 50% van de zomerkampbijdrage.

Hoe doe ik een aanvraag?
Op de website van www.leergelddenhaag.nl kunt u de uitleg en voorwaarden van een aanvraag
vinden. Voor sommige aanvragen is meer informatie namens onze Soutinggroep vereist, zoals een
contactpersoon, datum van inschrijving of u moet een factuur aanleveren. Deze aanvullende
gegevens kunt u bij ons opvragen.
De Scouting gerelateerde aanvragen kunt u op de website doen onder de categorieën “Sport en
Cultuur” (kleding en uitrusting) en “Bijzondere aanvragen” (zomerkampbijdrage).

Contactpersoon Ooievaarspas & Stichting Leergeld
Hulp nodig bij uw aanvraag of moet u contactgegevens invullen? De volgende gegevens kunnen
opgegeven worden bij deze organisaties.
Functie: Voorzitter Sint Jorisgroep 5
Naam: Ton van der Zwan
Telefoon: 06-14432754
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Merchandise bestellen
Laat jouw merchandise item vergoeden door Stichting Leergeld.
Stappen:
1. Je doet een aanvraag bij Stichting Leergeld voor onze merchandise;
2. Bij onze leiding doe je een bestelling voor een merchandise item. Je hoeft niet te betalen en
ontvangt van ons een factuur per e-mail;
3. Stichting Leergeld maakt het bedrag over aan Scouting Sint Jorisgroep 5;
4. Zodra de betaling binnen is, zetten we de bestelling door naar de drukker en ontvangt het lid
vervolgens de merchandise via de leiding.
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