
Meer Kinderen Meedoen en 
Meer Volwassenen Meedoen

Besteed het bedrag 
via ededoetmee.nl

Weinig te besteden?
Toch meedoen met sport, cultuur 
en recreatie!



Ede, januari 2017

Meer Kinderen Meedoen
Het is belangrijk dat ook kinderen van ouders met 
een laag inkomen kunnen meedoen aan sportieve, 
culturele en recreatieve activiteiten. Met de 
regeling Meer Kinderen Meedoen kan bijvoorbeeld 
de contributie van een sport of culturele vereniging 
worden betaald, of een strippenkaart voor het 
zwembad worden aangeschaft.

Heeft u een inkomen tot 130% van het sociaal 
minimum en ligt uw vermogen onder de grens (zie 
schema)? Dan komen uw kinderen van 6 tot en met 
17 jaar voor deze regeling in aanmerking. Ook 
kinderen van ouders die gebruik maken van de 
Voedselbank of die een schulddienstverlenings-
traject volgen, komen voor deze regeling in 
aanmerking.
U krijgt een tegoed van € 200 per kind per kalender-
jaar. U kunt dit tegoed tot en met 31 december 
digitaal besteden via www.ededoetmee.nl. Op deze 
website staan aanbieders uit de gemeente Ede met 
hun activiteiten en producten.

Meer Volwassenen Meedoen
Volwassenen met een inkomen tot 130% van het 
sociaal minimum en met een beperkt vermogen 
kunnen ook een tegemoetkoming voor sport-, 
culturele en recreatieve activiteiten krijgen. Het 
bedrag is € 200 per kalenderjaar.Ook volwassenen 

kunnen dit tegoed tot en met 31 december digitaal 
besteden via de website Ede doet mee!. Op deze 
website staan aanbieders uit de gemeente Ede met 
hun activiteiten en producten.

Hoe vraagt u het aan?
Wilt u gebruik maken van de regeling? Kĳk dan op 
www.ede.nl/berekenuwrecht. U vraagt de regelingen 
hier digitaal aan met uw DigiD. Binnen ongeveer twee 
weken krĳgt u ons besluit. U ontvangt het bedrag van 
€ 200 in de vorm van een tegoed dat u alleen digitaal 
kunt besteden via ededoetmee.nl. 

Waaraan kunt u het bedrag op Ede doet mee! 
besteden?
Op Ede doet mee! staan tientallen aanbieders. Zo 
kunt u meedoen aan voetballen, fitness, rolschaatsen, 
dammen, zingen, reddingszwemmen, wandelen, 
atletiek, Cinemec of lid worden van een orkest of 
muziekkorps. Ook kunt u het tegoed besteden bij de 
Hoge Veluwe en Cultura. Steeds meer aanbieders 
doen mee aan Ede doet mee! Kijk op ededoetmee.nl 
voor het actuele aanbod.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op:
www.ede.nl/meerkinderenmeedoen
www.ede.nl/meervolwassenenmeedoen
www.ededoetmee.nl

1-
16

15
 - 

fly
er

 b
ijd

ra
ge

 s
po

rt,
 c

ul
tu

ur
 e

n 
re

cr
ea

tie

Meer Kinderen en Volwassenen Meedoen - 
130% (netto)inkomensgrens per maand en de vermogensgrens per januari 2017

Soort 

huishouden

Vermogens-

grens

Jonger dan 21 jaar 21 jaar tot 

AOW-leeftijd met 

woonkosten

21 jaar tot 

AOW- leeftijd 

zonder woonkosten

vanaf AOW-leeftijd

U woont samen of 
bent gehuwd met 
kinderen

€ 11.880 € 946 € 1.734 € 1.387 € 1.862

U woont alleen met 
uw minderjarige 
kind(eren)

€ 11.880 € 300 € 1.214 € 971 € 1.364

Voorbeeld: heeft u als echtpaar minder inkomen dan € 1.734 per maand, en is uw bezit minder dan € 11.880? 
Dan komt u in aanmerking voor onze inkomensondersteunende regelingen.


