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Alle kinderen kunnen meedoen!

Doelgroep
Voor wie is de regeling bedoeld?
Voor kinderen woonachtig in Rijswijk van 0 tot en met 17 jaar die in armoede leven.
Onder kinderen die leven in armoede verstaan wij kinderen die opgroeien in gezinnen die kort of
langdurend te maken hebben inkomens tot 130% van het bijstands- of minimumniveau.
Kinderen komen in aanmerking voor de verschillende regelingen als zij in het bezit zijn van een
Ooievaarspas of als ouders kunnen aantonen dat zij onder 130% van bijstandsnorm die voor hen geldt
leven.
Hoofddoelgroep
Ouders van kinderen die in armoede leven.
•
ouders met een bijstandsuitkering
•
ouders met een laag inkomen
•
eenoudergezinnen met een laaginkomen
•
kleine zelfstandigen met een laag inkomen
•
statushouders
Subdoelgroepen:
•
directeuren en leerkrachten van scholen (VO en PO)
•
directeuren en medewerkers kinderopvang
•
medewerkers Centrum voor Jeugd en Gezin
•
medewerkers Welzijn Rijswijk
•
medewerkers gemeente Rijswijk bijstandsuitkering/ sociale zaken
•
bestuur en trainers sportverenigingen
• Wijk- en Jeugdteams
•
bestuur en docenten culturele organisaties zoals Trias en bibliotheek

Missie
Kei Rijswijk heeft als doel om Rijswijkse kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen te helpen
deel te nemen aan educatieve, sociale, sport- en cultuuractiviteiten, zodat zij volledig deel kunnen
nemen aan onze maatschappij.

Visie
Kinderen van 0 tot en met 17 jaar, uit gezinnen met een inkomen beneden de 130% van de
bijstandsnorm, worden niet uitgesloten van deelname aan het sociaal-maatschappelijk leven op en
rond de school.

Inhoud
Kei Rijswijk zorgt ervoor dat alle Rijswijkse kinderen gelijkwaardig mee kunnen doen aan school-,
sport- en cultuuractiviteiten
De drie regelingen, zoals genoemd in de inleiding, worden overgenomen in overleg met de gemeente
en met Leergeld Den Haag, die tot december 2017 de schoolspullenpas voor de Rijswijkse kinderen
regelde.
In een samenwerkingscontract wordt vastgelegd hoe de overdracht zal plaatsvinden en welke rol de
betrokkenen hebben.
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Kei Rijswijk draagt zorg voor een goede uitvoering van de bestaande Kei Rijswijk. Zo wordt er een
consulent aangesteld en komt er een nieuwe website en een daarop aansluitende administratie
zodat ouders via internet de aanvragen kunnen doen. Vanuit het administratiesysteem is een aantal
zaken leesbaar: aantallen, leeftijdsgroepen, wijk waarin de kinderen wonen en van welke regeling zij
gebruik maken.
Daarnaast zal de stichting contact houden met instellingen die met kinderen in aanraking zijn of er
behoefte is aan andere regelingen zoals bijvoorbeeld een fietsplan. Deze instellingen zijn: scholen
VO, PO en MBO, CJG, onderwijsinstellingen, welzijn Rijswijk, asielzoekerscentrum en de gemeente.
De stichting is vrij om nieuwe regelingen op te zetten en daarvoor fondsen aan te schrijven.
Vanuit de Ooievaarsregeling kunnen kinderen al deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten, maar
wellicht is het nodig sportkleding of materiaal aan te schaffen die niet door de Ooievaarspas gedekt
worden. Ook zijn er kinderen die geen recht hebben op een Ooievaarspas en waarvan de ouders de
activiteit toch niet kunnen betalen. Zij kunnen op voorspraak van bijvoorbeeld een schooldirecteur in
aanmerking komen van een tegemoetkoming.

Financiële gegevens:
Financiële gegevens worden bekend gemaakt na het afsluiten van het eerste boek jaar (2018).

Organisatie
Bestuur (onbezoldigd bestuur)
Voorzitter A. van den Broek
Secretaris L.J. Maria
Penningmeester P. Jacobs
Taken en rollen bestuur. (Zie statuten van de stichting)
Uitvoering
Consulent EG Kager

Privacy verklaring
De Stichting houdt een bestand bij met persoonsgegevens om een administratie te kunnen voeren.
Voor alle aanvragen is de registratie van de naam en/of telefoonnummer en/of e-mailadres
noodzakelijk. De persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder
worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. De
persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt nadat hiervoor uw nadrukkelijke
toestemming is gegeven. Daarop kan een uitzondering worden gemaakt op grond van wettelijke
bevoegdheden van politie en justitie tot het vorderen van identificerende en gebruiksgegevens in het
kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.
Alle aanvragers hebben het recht de over hun opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren,
aan te vullen of te laten verwijderen.
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