
Iedereen doet mee
Meedoen Fonds

Midden-Groningen



BWRI: Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen is uitvoerder
van de Participatiewet voor de gemeente Midden-Groningen

Meedoen in Midden-Groningen
Met ingang van 2019 heeft de gemeente Midden-Groningen het Meedoen Fonds. Deze regeling 
is er voor iedereen die tot 125% van het sociale minimum aan inkomsten heeft. Met het Meedoen 
Fonds willen we het mogelijk maken dat iedereen kan meedoen. Zonder gedoe van formulieren 
invullen of bonnetjes bewaren. Ook in 2020 kunt weer terecht bij onze webwinkel op: 
www.meedoenmiddengroningen.nl Meld u aan en doe ook mee!

Wat kan ik in de webwinkel krijgen?
Voorbeelden voor volwassenen Voorbeelden voor kinderen

 Entree theater  Kindpakket en Kindpakket Voortgezet Onderwijs
 Contributie voetbalvereniging  Gitaarles 
 Cursus fotografie   Zwemles

Voor wie ?
Voor iedereen die tot 125% van het sociale 
minimum aan inkomsten heeft.
• U kunt een aanvraag doen als u 18 jaar 

of ouder bent.
• Heeft u kinderen? U kunt ook uw 

kinderen inschrijven.
• De actuele inkomenstabel vindt 

u op de site van de webwinkel:                              
www.meedoenmiddengroningen.nl

• Meer informatie vindt u ook op deze 
website.

• Aanmelden? Ga naar:                                
www.meedoenmiddengroningen.nl

Meld u nu aan en doe ook mee!

Hoe werkt de webwinkel?
Eerst doet u via de webwinkel op 
www.meedoenmiddengroningen.nl uw 
aanvraag om voor de regeling in aanmerking 
te komen. U hoort binnen 2 weken of u 
inderdaad een beroep op deze regeling kan 
doen. Komt u in aanmerking? Dan ontvangt
u een tegoed van 250 punten t.w.v. € 125,-.
Kinderen tot 18 jaar ontvangen een tegoed 
van 400 punten t.w.v. € 200,-. Dat tegoed 
kunt u besteden aan activiteiten en diensten 
die in de webwinkel zitten. Zodra u een 
activiteit of dienst hebt gekozen, ontvangt u 
informatie over de verdere afhandeling.

Stappenplan

Beoordeling Kies product
of dienst

Bezoek 
website

Aanvragen 250
punten

Heeft u vragen?  Neem dan contact op met de 
klantenservice via vragen@meedoenmidden-
groningen.nl of bel naar 085 - 40 17 321.

www.meedoenmiddengroningen.nl vragen@meedoenmiddengroningen.nl Tel. 085 - 40 17 321


