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Beste ouders/verzorgers,  
 
Betreft: Stichting Leergeld of de Meedoenregeling  
 
Binnenkort kunt u zich weer inschrijven voor het KinderVakantieWerk Reeshof.  
Net als voorgaande jaren is het ook dit jaar mogelijk gebruik te maken van Stichting Leergeld of de 
Meedoenregeling. Als u daarvan gebruik maakt geef dit aan bij de inschrijving op de website.  
Zie voor meer informatie https://www.kvwreeshof.nl/inschrijven 
 

Stichting Leergeld 
Het is enkel alleen mogelijk gebruik te maken als u zelf de bijdrage aanvraagt bij Stichting 
Leergeld. Verzorg dat de aanvraag bij Stichting Leergeld tijdig gebeurd, dat kan direct zodra u een 
inschrijfnummer hebt ontvangen op één van de inschrijfavonden. Als de betaling aan KVW 
Reeshof vanuit Stichting Leergeld is ontvangen, dan is de deelname definitief. U ontvangt daarover 
een bevestiging via de mail. 
 
Mocht het wenselijk zijn dat u voor de aanvraag bij Stichting Leergeld een factuur ontvang, dat kan 
dat na de aanmelding op één van de inschrijfavonden. Geef dat aan tijdens de inschrijfavond of 
laat het ons weten via info@kvwreeshof.nl. Tot 11-juli-2022 houdt KVW Reeshof de inschrijving 
vast. Mocht de betaling niet tijdig zijn voldaan zullen wij genoodzaakt zijn de inschrijving te 
annuleren.  
 
Voor meer informatie over Stichting Leergeld verwijzen wij u naar: https://www.leergeld.nl/tilburg/  

 

Meedoenregeling 
Wilt u de inschrijving voldoen via de Meedoenregeling, dan is dat geheel eenvoudig.  
 

- Vermeldt bij de inschrijving op de website dat u de Meedoenregeling wilt gebruiken en geef 
dit extra aan op één van de inschrijfavonden.  

- KVW Reeshof heeft van de deelnemer het klantnummer en geboortedatum nodig. 

- KVW Reeshof controleert uw gegevens en of u voldoende budget heeft. Klaar! 
(Bij onvoldoende budget of de contactgegevens kloppen niet, dan zal KVW Reeshof met u contact opnemen.) 

- U ontvangt als alles goed is gegaan een bevestiging per mail en daarmee is de inschrijving 
definitief. 

 
Voor meer informatie over de Meedoenregeling verwijzen wij u naar: https://www.meedoentilburg.nl/  

 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben kunt u 
contact opnemen met bovenstaand emailadres info@kvwreeshof.nl  
Met vriendelijke groet,  
 
KinderVakantieWerk Reeshof 
Bas In ‘t Groen 
Penningmeester  
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