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 Uitbetaling uitkering
Periode
Inleveren
Wijzigings
formulier

2016
Op uw
rekening
omstreeks

November
December

01-12-2016
01-01-2017

23-11-2016
22-12-2016

 Uitbetaling uitkering 2017
Periode
Inleveren
Op uw
Wijzigings rekening
formulier
omstreeks
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

24-01-2017
21-02-2017
24-03-2017
21-04-2017
22-05-2017
23-06-2017
24-07-2017
24-08-2017
22-09-2017
24-10-2017
23-11-2017
20-12-2017

01-02-2017
01-03-2017
01-04-2017
01-05-2017
01-06-2017
01-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
01-10-2017
01-11-2017
01-12-2017
01-01-2018

 Heeft u een laag inkomen?
Dan betaalt ISD Noordenkwartier mee
aan uw zorgverzekering!
U heeft recht op goede zorg. Ook als u een
lager inkomen heeft of een uitkering krijgt!
Zeker als u vanwege een chronische ziekte of
beperking hoge zorgkosten heeft!
Daarom betaalt de ISD mee aan de kosten voor
de premie van een goede zorgverzekering. Zo
blijft de premie betaalbaar en bent u goed
verzekerd. Verder verkleint u de kans op
onverwachte kosten aanzienlijk.
De ISD heeft in samenwerking bij Menzis en
Zilveren Kruis speciaal voor mensen met een
laag inkomen een collectieve zorgverzekering
afgesloten. Hierin zitten veel extra
voorzieningen.

De voordelen voor u op een rij:
 De ISD betaalt mee aan uw premie.
 U krijgt kortingen op de basisverzekering en
op de aanvullende
tandartsverzekering.
 U krijgt
andere:
-

extra

zorgverzekering

vergoedingen

voor

en

onder

brillen/lenzen,
tandartskosten
ziekenvervoer
eigen bijdragen voor WMO

Wanneer u kiest voor de uitgebreidere
verzekering van Menzis dan wordt verder het
volledige eigen risico vergoed door de
zorgverzekeraar
Voorwaarden
Of u in aanmerking komt voor de collectieve
zorgverzekering hangt af van uw situatie en de
samenstelling van uw huishouden.
Is uw gezamenlijke netto maandinkomen lager
dan 120% van het sociaal minimuminkomen?
Dan komt u in aanmerking. Is dit hoger? Dan
helaas niet.
Heeft u een vermogen hoger dan € 5.895.00
(voor een alleenstaande) of € 11.790,00 (voor
gehuwden/samenwonenden en alleenstaande
ouders) dan komt u niet in aanmerking.
Bijzondere bijstand
Als u een beroep wilt doen op bijzondere
bijstand voor medische kosten, moet u in ieder
geval een aanvullende verzekering en een
aanvullende tandartsverzekering hebben; beide
in minimaal de laagste categorie. De
voorwaarde voor de tandartsverzekering geld
niet voor dragers van een volledige
gebitsprothese.

Dit infobulletin dient ter informatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen

Vragen
Meer informatie vindt u op de website
www.gezondverzekerd.nl.
Heeft u een vraag over uw inkomen kunt u
contact opnemen met ISD Noordenkwartier
 St. Leergeld WesterkwartierNoordenveld
St. Leergeld nu ook in de gemeente
Noordenveld!

Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen
doen!
Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen. Met
een excursie, met sport, met school. Leergeld
helpt met sportschoenen, een ouderbijdrage of
contributie als daar even geen geld voor is.
Want kinderen die sporten zijn gezonder en
maken nieuwe vriendjes. Muziekles helpt
kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen en
samen naar school kunnen fietsen, m aakt dat je
erbij hoort. Leergeld zegt: nu meedoen is straks
meetellen!
Hoe werkt Leergeld?
Leergeld komt bij u thuis. U hoeft dus niet naar
een loket. Thuis bekijkt een medewerker van
Leergeld uw situatie. Wat zijn de dingen waar
uw kind nu niet aan mee kan doen? Wat kunnen
andere instanties, zoals de gemeente voor u
betekenen en wat kan Leergeld voor u doen?
Leergeld werkt samen met verenigingen,
scholen en bedrijven. Zo kan Leergeld er voor
zorgen dat u bijvoorbeeld maar de helft van de
normale contributie betaald. Of dat u heel
goedkoop een fiets kan aanschaffen voor uw
kind. Voor een schoolreisje kunnen we bekijken
of er speciale afspraken met de school gemaakt
kunnen worden. Kan dat allemaal niet of is het
nog steeds te duur voor u, dan kan Leergeld
wellicht bijspringen.
Leergeld wil uw kind graag helpen. U kunt
contact met ons opnemen voor meer informatie
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of om een afspraak te maken met een
medewerker die bij u thuis langskomt.

Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld:
Telefoon 06 15 33 76 20 (bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur).
E-mail: leergeldwk@ziggo.nl
Website: www.leergeld.nl
 Spreekuur Centraal Meldpunt
Migranten
Leek: Elke week
op maandag van
13.00 tot 15.00 uur,
Akkerswaert, Lindensteinlaan 44.
Juridisch spreekuur op maandag van 13:30 –
15:00, Akkerswaert, Lindensteinlaan 44.
Marum: woensdag in de even weken
15:00 tot 17:00 uur ’t Marheem, Schoolstraat 8.
Meer informatie: info@spinn.nl
 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank is op 25 oktober weer
opengegaan voor de herfst/wintercollectie. Eind
november wordt weer de Sinterklaasactie
gehouden. Ouders van kinderen met
geboortejaar vanaf 2004 krijgen bij de
kledingbank in week 21 een kaartje mee. Zij
kunnen op 29 en 30 november en 1 december
2016 op vertoon van dit kaartje cadeaus
uitkiezen bij Fitnesscentrum Roden
(Kanaalstraat 60 D, tegenover de winkel van
Intersport).
We verwachten van u dat u bij ieder bezoek uw
ID kaart kunt tonen en dat u bij het eerste
bezoek na de collectiewisseling, een
uitkeringsspecificatie bij u hebt! Als dit niet het
geval is, kunnen wij GEEN kleding meegeven!
De kleding is gratis, maar beperkt zich tot
datgene wat op het persoonlijke briefje staat.
Wilt u zelf een tas meenemen?
Openingstijden: dinsdag, woensdag en
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Website: www.kledingbanknoordenveld.nl
Stichting Kledingbank
Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden
www.kledingbanknoordenveld.nl
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