MEEDOEN
Extra geld voor sport, cultuur en vorming, ook voor u?
Inwoners van de gemeente Nijkerk met een laag inkomen kunnen een bijdrage van de gemeente
ontvangen voor kosten die verband houden met sport, cultuur en vorming.
E
Voorbeelden van kosten waarvoor u de bijdrage kunt gebruiken
• lidmaatschappen, contributies en abonnementen van sportverenigingen
• zwembadpas/rittenkaart
• sportkleding en -schoenen
• aanschaf en onderhoud van een fiets
• Museumjaarkaart
• Cultureel Jongeren Paspoort (CJP)
• abonnementen op krant, leesmap, internet, tijdschrift
• kunstuitleen
• entree voor een museum, theater, concertzaal en bioscoop
• lidmaatschap/contributie van maatschappelijke organisaties (verenigingen, scouting,
kerk/moskee)
• contributie vakbond of politieke partij
• uitstapjes met een vereniging
• kosten van de peuterspeelzaal
• speel-o-theek
• bezoek aan evenementen en recreatieve voorzieningen
• bezoek aan familieleden met het openbaar vervoer
• NS Dal Voordeel abonnement
• huur volkstuin
• abonnementen kabel/telefoon
• cursusgelden (niet voor school of opleiding)
• cursusmateriaal (niet voor school of opleiding)
• lidmaatschap van de bibliotheek
• congressen met een educatief karakter
• aanschaf van een computer/smartphone/tablet en materiaal voor de computer/
smartphone/tablet
• muzieklessen
• aanschaf van boeken
• kosten voor schoolreisjes en/of schoolkampen
• kosten voor buitenschoolse activiteiten (ouderbijdrage school)
Wie komt hiervoor in aanmerking?
U komt in aanmerking voor een vergoeding als u voldoet aan de
volgende voorwaarden:
• u bent 18 jaar of ouder;
• u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Nijkerk;
• u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel
U kunt de vergoeding ook aanvragen voor uw eventuele minderjarige kinderen.
Wat het inkomen betreft gelden de volgende voorwaarden:
• als uw huishouden uit meer dan één persoon bestaat, dan mag het gezinsinkomen niet hoger zijn
dan 130% van het bruto wettelijk minimumloon;
• bent u alleenstaande, dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan 110% van het bruto wettelijk
minimumloon;
• meerderjarige inwonende kinderen worden beschouwd als alleenstaande. Het inkomen wordt
individueel beoordeeld;
• heeft u een inkomen hoofdzakelijk verkregen uit zelfstandig beroep, dan geldt als uw inkomen het
naar bruto maandinkomen teruggerekende inkomen van u en uw eventuele partner op basis van de
meest recente belastingaangifte niet ouder dan twee jaar.
Bij het bepalen van de hoogte van het inkomen rekening wordt er rekening gehouden met schulden,
maar alleen bij opname in de WSNP, bij een schuldhulpverleningstraject of bij beslag op het inkomen.
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Hoogte bijdrage
De bijdrage bedraagt:
• € 150,00 per persoon (gezinslid) per kalenderjaar;
• Voor kinderen tot 18 jaar € 300,00 per persoon per kalenderjaar;
Let op: bonnetjes bewaren
De gemeente wil in 2020 eenmalig onderzoeken waar de bijdrage voor gebruikt wordt om te kunnen
beoordelen of de regeling bijgesteld moet worden.
In het voorjaar 2020 zal de gemeente daarom een deel van de gebruikers vragen om door te geven
voor welke activiteiten zij de bijdrage gebruikt hebben en daarvan bewijsstukken in te leveren. Wilt u
daar alvast rekening mee houden?
Extra bijdragen
Krijgt u Meedoen? Dan kunt u in drie situaties in aanmerking komen voor een extra bijdrage:
1. Zwemdiploma
Heeft u een kind van 5 tot 18 jaar die nog geen zwemdiploma heeft en na 1 oktober 2017 start met
zwemlessen? Dan komt u per kind in aanmerking voor betaling van de kosten van het halen van
diploma A en B door de gemeente.
Hoe werkt het/wat zijn de voorwaarden?
• De gemeente betaalt éénmalig de kosten van de zwemlessen voor diploma A en B, dit is inclusief
de kosten van pasjes, inschrijving, diploma e.d.;
• Dit geldt alleen voor zwemlessen bij Nautilus zwemclub, Club Rebel en straks ook het nieuwe
zwembad in Nijkerk;
• U moet zelf maximaal € 50,00 eigen bijdrage aan het zwembad betalen. Dit geld kunt u betalen van
het geld dat u voor uw kind van de regeling Meedoen krijgt;
• U krijgt diplomagarantie, de voorwaarde daarbij is wel dat uw kind bij minimaal 90% van de lessen
aanwezig is. Is uw kind zonder goede redenen minder dan 90% aanwezig, betaalt u een deel van
de lessen zelf;
• Uw kind kan de instructies van de zwemtrainer begrijpen in het Nederlands of Engels;
• U schrijft uw kind in bij één van bovengenoemde zwembaden en levert het inschrijfbewijs en de
voorwaardenbrief in bij het Loket MO van de gemeente. Het zwembad kan de formulieren ook
rechtstreeks naar het Loket opsturen;
• U heeft een bijstandsuitkering van de gemeente Nijkerk of u heeft krijgt Meedoen voor het lopende
jaar;
• Heeft u geen bijstandsuitkering en ook geen Meedoen voor het lopende jaar, dan vraagt u eerst
Meedoen aan;
• De gemeente betaalt het geld in één keer rechtstreeks aan het zwembad;
• De zwemlessen starten nadat er door de gemeente is betaald.
2. Gratis ID kaart
Vanaf de leeftijd van 14 jaar is het tonen van een identiteitsbewijs een wettelijke verplichting. In
sommige gevallen komt u daarom in aanmerking voor een gratis ID-kaart voor uw kind (geen
paspoort). Hoe werkt het/wat zijn de voorwaarden?
• Uw kind wordt binnen 3 maanden 14 jaar of is 14 jaar (maar niet ouder!) en heeft op dat moment
geen geldige ID-kaart of paspoort;
• Er is geen gratis ID-kaart mogelijk bij verlenging of verlies/diefstal;
• U heeft een bijstandsuitkering of u krijgt Meedoen voor het lopende jaar;
• Heeft u geen bijstandsuitkering en ook geen Meedoen dan moet u eerst Meedoen aanvragen;
• U vraagt de ID-kaart aan bij Burgerzaken en neemt bewijsstukken mee dat u een lopende
bijstandsuitkering heeft of een toekenning Meedoen van het lopende jaar (recente uitkeringsstrook
of toekenningsbrief uitkering/Meedoen);
• De aanvraag voor de ID-kaart wordt dan verder afgewikkeld als alle andere aanvragen bij
Burgerzaken, u hoeft dan niet te betalen voor de kaart. De pasfoto moet u wel zelf betalen!
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3. Geboorte kind
U kunt bij de geboorte van een eigen kind eenmalig € 150,00 aanvragen als tegemoetkoming in alle
extra kosten die u heeft. Hoe werkt het/wat zijn de voorwaarden?
•
•
•
•

U heeft een bijstandsuitkering van de gemeente of krijgt Meedoen voor het lopende jaar;
Heeft u geen bijstandsuitkering en ook geen Meedoen dan vraagt u eerst Meedoen aan;
Uw kind staat ingeschreven op uw adres en is geboren na 1 oktober 2017;
U, of een hulpverlener namens u, stuurt een e-mail naar het Loket MO (loketMO@nijkerk.eu) met
het verzoek om de extra € 150,00. Wilt u in de mail uw naam en adresgegevens zetten en ook de
naam en geboortedatum van uw kind? U kunt ook een afspraak maken bij het Loket MO;
• U vraagt de tegemoetkoming aan vóór de eerste verjaardag van uw kind;
• Het geld wordt naar u overgemaakt.
Hoe aanvragen?
U kunt de bijdrage
• digitaal aanvragen met behulp van uw DigiD via de website van de gemeente:
www.nijkerk.eu onder het kopje: Inwoners/Werk & Inkomen/Meedoen.
• Aanvragen door het aanvraagformulier Meedoen op de website te downloaden, in
te vullen en op te sturen naar of in te leveren bij het Loket MO.
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