
KINDPAKKET 
GOEREE-OVERFLAKKEE

Op Goeree-Overflakee doet iedereen mee!



Gelijke kansen voor alle kinderen 

Alle kinderen willen gewoon meedoen en erbij horen. Dat kan als u ook 
meedoet aan het Kindpakket.

Met uw hulp kunnen álle kinderen in de gemeente Goeree-Overflakkee 
sporten, uitstapjes maken, op de fiets naar school en huiswerk maken op een 
computer. Ook kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld. 

U bent van harte welkom om als aanbieder deel te nemen aan het 
Kindpakket Goeree-Overflakkee. 

Wat is een Kindpakket? 

Het Kindpakket is een verzameling van regelingen waarmee de gemeente 
Goeree-Overflakkee samen met bedrijven, scholen en (sport)verenigingen 
ervoor zorgt dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen. 

Op de website van het Kindpakket (goeree-overflakkee.mijnkindpakket.nl) 
kunnen kinderen uit de doelgroep en hun ouders producten of activiteiten 
bestellen, zoals bijvoorbeeld op voetbal gaan of zwemlessen volgen. 
Of spullen zoals een schooltas, fiets of nieuwe kleren kopen.

Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen gebruikmaken van het aanbod, als zij via de 
gemeente een inlogcode hebben ontvangen. Het aanbod is voor elke leeftijd 
anders. Na het inloggen toont de website alleen de producten en activiteiten 
waar het betreffende kind uit mag kiezen. 

Kinderen uit een gezin 
met een laag inkomen

Kinderen uit de gemeente 
Goeree-Overflakkee

Kinderen van 
0 tot 18 jaar



Waarmee kunt u bijdragen?

Het Kindpakket Goeree-Overflakkee bestaat uit een groot 
aantal regelingen waaronder de volgende diensten, contributies en 
producten:

•  Computer, tablet of laptop
•     Zomer- en winterkleding
•     Sport en Cultuur (lidmaatschap of aanschaf materiaal)
•     Educatie en deelname aan maatschappelijke activiteiten 
       (schoolreis, schoolexcursies, werkweken, schooltas, 
       leermiddelen of lidmaatschap bibliotheek) 
•  Fiets

Waarom aanbieder worden?

Ieder kind wil graag gewoon mee kunnen doen met vriendjes en 
vriendinnetjes en erbij horen. Het Kindpakket maakt dat (samen met u) mo-
gelijk. 

Het Kindpakket is heel laagdrempelig, om het voor zowel aanbieders als ge-
bruikers zo makkelijk mogelijk te maken. Wat betekent dit voor u? 

• U kunt uw organisatie gratis aansluiten bij het Kindpakket
 Goeree-Overflakkee en krijgt daarmee automatisch toegang tot het
 online platform.
• U krijgt een eigen pagina binnen het online platform, waarop u in een
 webshop-achtige omgeving eenvoudig uw eigen informatie en 
 aanbod digitaal kunt presenteren.
• Wij bieden u een gratis promotiepakket aan dat bestaat uit posters 
 en folders. 
• Na een bestelling uit uw aanbod (en uw akkoord daarop) krijgt u
 rechtstreeks betaald door de gemeente. 
• De klant krijgt een bevestigingsmail waarmee de boeking bij u 
 opgehaald of aan deelgenomen kan worden. 



Kindpakket Goeree-Overflakkee

Breed lokaal aanbod van spullen, diensten en activiteiten
Sport en Cultuur | Leren en ontwikkelen | Schoolactiviteiten | Fiets 

Reiskosten Openbaar Vervoer | Digitale leermiddelen | Kleding | Leuke dingen en acties 

Contact

Wilt u meer weten over het Kindpakket en de bijdrage die u kan leveren? 

Neem dan contact op met een van onze medewerkers. 
Bel op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur of tussen 13:00 en 16:00 uur 
naar 088 20 30 680 of stuur een e-mail naar 
goeree-overflakkee@mijnkindpakket.nl. 

Kent u een collega-ondernemer die ook deel wil nemen? 
Geef deze folder door!

COLOFON
Dit is een uitgave van de gemeente
Goeree-Overflakkee. Er kunnen geen 
rechten worden ontleend aan de inhoud 
van deze folder.
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“Ik hoop dat veel ondernemers, scholen en organisaties 
zullen bijdragen aan het Kindpakket Goeree-Overflakkee. 
Want: alle kinderen verdienen een gelijke kans!” 

Berend Jan Bruggeman, 
wethouder gemeente Goeree-Overflakkee


