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“	  Alle	  Kinderen	  moeten	  zonder	  financieel	  bezwaar	  mee	  kunnen	  doen”	  
	  
Daarom	  wil	  Stichting	  Meedoen	  ouder(s)	  met	  een	  minimuminkomen	  helpen	  door	  bij	  te	  
springen	  in	  de	  betaling	  van	  schoolactiviteiten,	  	  het	  lidmaatschap	  van	  een	  vereniging	  of	  
dans-‐	  of	  muziekles.	  Wij	  kunnen	  ons	  werk	  niet	  doen	  zonder	  organisaties	  die	  de	  activiteiten	  
organiseren	  voor	  onze	  doelgroep.	  	  Samen	  kunnen	  we	  alle	  jongeren	  laten	  MEEDOEN.	  
	  	  
Wij	  behandelen	  aanvragen	  voor	  jongeren	  van	  4	  tot	  18	  jaar	  uit	  huishoudens	  die	  tot	  de	  zgn.	  
minima	  behoren.	  De	  aanvragen	  worden	  door	  ons	  eigen	  bureau	  afgehandeld	  en	  
rechtstreeks	  aan	  de	  school,	  vereniging	  of	  organisatie	  betaald.	  	  
	  
Naast	  de	  activiteitenregeling	  hebben	  we	  de	  	  regeling	  “Kunst	  en	  Cultuur	  voor	  Jongeren”	  .	  
Deze	  is	  voor	  allerlei	  vormen	  van	  	  kunstzinnige	  uitingen,	  bijv.	  theater	  of	  film.	  	  Samen	  met	  de	  
regeling	  rondom	  gezondheid	  van	  Kinderen	  vormen	  ze	  de	  3	  pijlers	  waarmee	  we	  inhoud	  
kunnen	  geven	  aan	  de	  participatie	  van	  jongeren.	  	  	  
	  
We	  willen	  zorgen	  dat	  de	  klant	  meerdere	  bijdragen	  onder	  één	  loket	  kan	  krijgen.	  Het	  liefst	  

via	  één	  aanvraag.	  We	  zijn	  daarom	  in	  2016	  begonnen	  met	  het	  mogelijk	  maken	  van	  digitale	  
aanvragen	  via	  onze	  web-‐site	  www.meedoenzwolle.nl	  .	  We	  hebben	  de	  site	  daarvoor	  
omgebouwd	  en	  geactualiseerd.	  	  Mooi	  is	  dat	  ouders	  en	  instanties	  onze	  web-‐site	  actiever	  
bezoeken	  en	  ook	  kunnen	  lezen	  dat	  we	  de	  inkomensnorm	  voor	  kinderen	  van	  12	  tot	  18	  jaar	  
hebben	  kunnen	  verruimen	  als	  gevolg	  van	  een	  nieuwe	  maatregel	  van	  het	  gemeentebestuur.	  
	  
We	  hopen	  dat	  we	  in	  2017	  in	  samenwerking	  met	  anderen	  hiermee	  goed	  ‘uit	  kunnen	  pakken’.	  
 
“Onze	  inzet	  is	  om	  de	  kinderen	  mee	  te	  laten	  tellen,	  zodat	  ze	  zich	  goed	  kunnen	  ontwikkelen.	  
Dit	  doen	  we	  samen	  met	  de	  gemeente,	  andere	  fondsen	  en	  	  sponsoren	  door	  te	  zorgen	  voor	  
voldoende	  mogelijkheden”	  	  

         

         Onze voorzitter 

         J. Dresscher  
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Activiteitenregeling	  

Stichting	  Meedoen	  Zwolle	  voert	  drie	  regelingen	  uit.	  We	  zijn	  begonnen	  met	  de	  
activiteitenregeling.	  We	  zullen	  eerst	  de	  uitkomsten	  van	  deze	  regeling	  behandelen.	  

    2015 2016 

aanvragen naar soort 
  

  
Aantallen 

  
Bedragen 

  
Aantallen 

  
Bedragen 

            
Diverse   23 3.512 3 201 

Overige. Schoolactiviteiten 23 2.468 18 1.165 

Schoolbijdrage 244 16.839 288 23.061 

Schoolreis   135 5.140 128 6.250 

Werkweek / schoolkamp 109 15.470 102 14.165 

Overige*   11 883 13 2.651 

Clubdag / vakantie 1 600 3 565 

Scouting   9 2.126 4 851 

Sport  5 827 15 3.493 

Zwemmen    17 3.737 

 Totaal 560 47.865 591 56.139 

	  

Diverse	   Er	  zijn	  minder	  aanvragen	  “diverse”	  	  geweest.	  We	  hebben	  er	  nl.	  voor	  
gekozen	  om	  de	  vergoedingen	  voor	  zwemmen	  als	  aparte	  categorie	  op	  te	  
nemen.	  Deze	  werden	  in	  2015	  nog	  onder	  diverse	  geschaard.	  	  

Schoolbijdrage	   De	  schoolbijdrage	  is	  voor	  ouders	  die	  moeten	  rond	  komen	  van	  een	  minimum	  
inkomen	  een	  jaarlijks	  terugkerend	  probleem.	  Een	  aantal	  scholen	  
informeren	  ouders	  over	  onze	  mogelijkheden.	  Dit	  jaar	  is	  er	  een	  forse	  stijging.	  	  

Sport	   We	  hebben	  sinds	  vorig	  jaar	  de	  categorie	  “sport”	  opgenomen,	  omdat	  
Jeugdsportfonds	  landelijke	  richtlijnen	  moet	  hanteren,	  waardoor	  zij	  niet	  
altijd	  alles	  kunnen	  vergoeden.	  Zij	  verwijzen	  dan	  naar	  ons	  als	  dat	  moet.	  Het	  
gaat	  dan	  meestal	  om	  uitzonderingen,	  bijv.	  een	  jongen	  die	  16	  jaar	  is,	  maar	  
waarvoor	  het	  voor	  zijn	  sociale	  ontwikkeling	  heel	  belangrijk	  is	  dat	  hij	  nog	  
steeds	  kan	  blijven	  voetballen.	  	  	  

Zwemmen	   Bij	  uitzondering	  hebben	  we	  sinds	  vorig	  zwemmen	  vergoed.	  Het	  kan	  hierbij	  
gaan	  om	  het	  zgn.	  therapiezwemmen	  voor	  kinderen	  met	  een	  beperking.	  Ook	  
hebben	  we	  bij	  zwemles	  vergoedt	  voor	  kinderen	  waar	  voor	  de	  
vangnetregeling	  van	  Sportservice	  niet	  geschikt	  is.	  

We	  hebben	  ruim	  €	  8.000,-‐	  meer	  uitgegeven	  dan	  vorig	  jaar	  en	  toen	  hadden	  we	  ook	  al	  een	  
geringe	  overschrijding	  van	  het	  budget.	  Er	  is	  dit	  jaar	  echter	  voor	  €	  5.764,-‐	  bijgedragen	  door	  
Nationaal	  Fonds	  Kinderhulp,	  waardoor	  de	  netto	  overschrijding	  mee	  valt.	   	  
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Kunst	  en	  Cultuur	  voor	  Jongeren	  

Bij	  deze	  regeling	  gaat	  het	  om	  	  kinderen	  die	  graag	  willen	  dansen	  of	  bij	  een	  muziekvereniging	  
willen	  of	  met	  een	  andere	  vorm	  van	  kunst	  en	  cultuur	  bezig	  zijn.	  Voorbeelden	  daarvan	  zijn	  
tentoonstellingen	  &	  publicaties	  (ook	  audiovisueel),	  	  nieuwe	  media	  en	  E-‐culture,	  Design	  en	  
mode,	  muziekconcerten	  of	  dansuitvoeringen	  (w.o.	  break-‐dance),	  beeldende	  vormgeving	  
(w.o.	  film	  en	  fotografie),	  theatervoorstellingen	  (	  podia	  bij	  evenementen)	  	  en	  educatieve	  
kunst-‐	  en	  cultuurprojecten.	  	  

    2015 2016 

aanvragen naar soort 
  

  
Aantallen 

  
Bedragen 

  
Aantallen 

  
Bedragen 

            
culturele activiteit  4 1.026 4 1.062  

Dans   69 16.769 70 16.802 

Muziek   51 21.766 53 23.241 

Soung & Dance  6 1.965 - - 

Toneel / Theater  6 2.180 11 2.393 

Huur instrument  2 216 2 400 

Beeldende 
Vorming 

   4 441 

   
Totaal 

  
138 

  
43.922 

  
144 

  
44.339 

	  
Wij	  zijn	  wat	  de	  organisatie	  van	  het	  aanbod	  in	  “kunst	  en	  Cultuur	  voor	  Jongeren”	  afhankelijk	  
van	  maatschappelijke	  organisaties	  en	  zgn.	  kunst-‐	  en	  cultuuraanbieders.	  	  De	  verwachting	  was	  
dat	  o.a.	  de	  Stadskamer	  de	  doelgroep	  zou	  attenderen	  op	  de	  mogelijkheden,	  maar	  dan	  nog	  
moeten	  	  partijen	  initiatieven	  weten	  te	  brengen	  die	  jongeren	  van	  de	  doelgroep	  aantrekt.	  	  	  

Niettemin	  blijkt	  uit	  bovenstaand	  overzicht	  dat	  we	  het	  niveau	  van	  vorig	  jaar	  hebben	  weten	  
vast	  te	  houden.	  Wij	  zien	  dit	  als	  een	  succes	  van	  de	  extra	  mogelijkheid	  die	  dit	  nieuwe	  budget	  
bied.	  	  	  We	  hebben	  de	  nieuwe	  regeling	  bij	  onze	  bestaande	  	  aanbieders	  bekend	  gemaakt,	  
zodat	  zij	  dit	  in	  hun	  contacten	  met	  ouders	  konden	  meenemen.	  	  Dit	  heeft	  met	  name	  op	  
muziekgebied	  vruchten	  afgeworpen,	  zoals	  u	  kunt	  zien.	  

In	  de	  tabel	  is	  ook	  een	  aanvraag	  verwerkt	  voor	  het	  zgn.	  Speelland	  of	  Speelweek	  dat	  st.	  
Travers	  zomers	  in	  Zwolle	  organiseert.	  We	  hebben	  in	  overleg	  met	  hen	  gezorgd	  dat	  een	  53-‐	  tal	  
kinderen	  konden	  meedoen.	  	  	  

Instrumentenfonds	  	  Het	  bestuur	  heeft	  besloten	  om	  	  hiermee	  een	  begin	  te	  maken.	  	  
Argument	  daarvoor	  is	  dat	  we	  weliswaar	  muziekles	  kunnen	  vergoeden,	  maar	  dat	  kinderen	  
daarmee	  nog	  geen	  instrument	  hebben	  om	  te	  bespelen.	  Het	  bestuur	  heeft	  daarom	  besloten	  
een	  gering	  bedrag	  aan	  huur	  te	  gaan	  vergoeden.	  We	  hebben	  in	  2016	  enkele	  serieuze	  
contacten	  met	  muziekscholen	  gehad	  die	  dit	  initiatief	  willen	  oppakken	  en	  met	  ons	  
samenwerken.	  	  
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Afspraken	  gemeente	  

Tegenover	  de	  gemeente	  heeft	  het	  bestuur	  een	  inspanningsverplichting	  moeten	  afspreken	  
voor	  de	  regeling	  Kunst	  en	  Cultuur.	  Deze	  houdt	  in	  dat	  we	  de	  uitkomsten	  meten	  aan	  de	  hand	  
van	  het	  peiljaar	  2012.	  	  We	  hebben	  in	  2016	  €	  23.769,-‐	  meer	  dan	  2012	  uitgegeven.	  Daaruit	  
kunnen	  we	  concluderen	  dat	  we	  in	  financieel	  opzicht	  veel	  hebben	  bereikt.	  	  	  	  We	  	  hebben	  ook	  
afgesproken	  dat	  we	  kijken	  naar	  het	  bereik	  van	  kinderen.	  	  We	  hebben	  met	  de	  144	  aanvragen	  
233	  kinderen	  weten	  te	  bereiken.	  	  Ouders	  kunnen	  nl.	  met	  één	  aanvraag	  voor	  meerdere	  
kinderen	  aanvragen.	  	  Daarbij	  hebben	  we	  de	  53	  kinderen	  die	  we	  mee	  hebben	  laten	  doen	  aan	  
het	  Speelland	  van	  Travers	  inbegrepen.	  Zo	  beschouwd	  is	  de	  doelstelling	  van	  250	  kinderen	  
voor	  93	  %	  behaald.	  

Ouders/verzorgers	  die	  een	  beroep	  moeten	  doen	  op	  onze	  stichting	  doen	  dat	  niet	  zomaar.	  
Voor	  een	  belangrijk	  deel	  betreft	  het	  gezinnen	  die	  langdurig	  met	  een	  beperkt	  inkomen	  
moeten	  rond	  komen.	  Het	  volgende	  overzicht	  geeft	  een	  beeld	  van	  de	  samenstelling	  van	  deze	  
gezinnen.	  

Gezinssamenstelling aanvragers      
  2012 2013 2014 2015 2016 
 
(Echt)paar + kind <18 

 
75 

 
135 

 
217 

 
250 

 
285 

Alleenstaande ouder 231 269 357 385 410 
Onbekend  2 6 2 2 5 
Alleenstaande > 65  1  3 4 
Jeugdzorginst./voogd    4 10 
 
Totaal 

  
407 

 
580 

 
534 

 
643 

 
714 

In	  deze	  gezinnen	  gaat	  het	  om	  een	  totaal	  van	  plm.	  1.142	  kinderen	  van	  ouders	  die	  ook	  
daadwerkelijk	  een	  bijdrage	  of	  meerdere	  bijdragen	  toegekend	  hebben	  gekregen.	  In	  de	  grafiek	  
is	  de	  ontwikkeling	  in	  de	  verhouding	  tussen	  aanvragen	  van	  een	  alleenstaande	  ouder	  en	  een	  
ouderpaar	  te	  zien.	  

	  

Uit	  de	  grafiek	  blijkt	  dat	  vooral	  	  alleenstaande	  ouder-‐	  gezinnen	  	  aanvragen.	  Meestal	  gaat	  het	  
om	  alleenstaande	  moeders	  met	  een	  (bijstands-‐)uitkering.	  	  Daarnaast	  zijn	  er	  mensen	  met	  een	  
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arbeidsongeschiktheids-‐	  een	  WW-‐	  of	  een	  ZiekteWet-‐uitkering;	  In	  totaal	  98	  
uitkeringsgerechtigden	  van	  het	  UWV.	  Ook	  zijn	  er	  95	  aanvragen	  van	  mensen	  die	  werk	  hebben	  
of	  werk	  hebben	  en	  een	  aanvulling	  vanuit	  de	  bijstand	  (19).	  	  	  

Daarnaast	  is	  door	  stichting	  Timon	  een	  beroep	  op	  ons	  gedaan	  om	  15	  alleenstaande	  
vluchtelingenkinderen	  zwemles	  te	  laten	  volgen.	  We	  hebben	  hiervoor	  een	  uitzondering	  
gemaakt,	  omdat	  zij	  anders	  nergens	  terecht	  zouden	  kunnen.	  	  	  

	  

Naast	  de	  toegekende	  aanvragen,	  kunnen	  we	  ook	  ons	  beleid	  toetsen	  aan	  de	  niet	  geslaagde	  
aanvragen,	  oftewel	  de	  afwijzingen.	  	  Onderstaande	  tabel	  geeft	  inzicht	  in	  de	  redenen	  daarvan.	  

reden afwijzingen 2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
       
Ink. boven maximum 2 14 2 6 5 
reeds betaalde aktiviteit 4 10 3 1 2 
niet conform doelstelling/richtlijn 16 74 126 30 56 
dubbel / reeds eerder ingediend    4 2 
onvolledige gegevens 2 18 18 11 15 
sport  10 28 35 22 19 
niet in zwolle woonachtig 1 0 4 1 0 
Ingetrokken /  niet gestart    2 5 7 
Maximum bedrag bereikt      2 
 
Totaal  35 

 
144 

 
190 

 
80 

 
108 

We	  krijgen	  veel	  aanvragen	  voor	  schoolbijdragen,	  waarvan	  een	  deel	  vaak	  niets	  met	  
activiteiten	  te	  maken	  hebben.	  We	  vergoeden	  geen	  onderwijsbenodigdheden	  en	  andere	  
onderwijsorganisatorische	  aspecten.	  Dus	  geen	  overblijfkosten,	  huur	  van	  een	  kluisje	  of	  de	  
aanschaf	  van	  een	  rekenmachine.	  	  We	  hebben	  daar	  in	  2014	  veel	  aandacht	  aan	  besteed,	  
waardoor	  er	  toen	  meer	  is	  afgewezen.	  	  We	  hebben	  er	  in	  2016	  voor	  gekozen	  om	  telkens	  te	  
kijken	  naar	  welk	  deel	  van	  de	  bijdrage	  betrekking	  had	  op	  activiteiten	  en	  deze	  vergoed.	  	  	  

We	  hopen	  dat	  de	  onderwijsinstellingen	  tot	  een	  betere	  verantwoording	  van	  de	  
schoolbijdragen	  kunnen	  	  komen.	  Onder	  de	  afwijzingen	  komen	  ook	  aanvragen	  voor	  het	  
volgens	  van	  specifieke	  extra	  vakken,	  huiswerkbegeleiding	  en	  tussentijdse	  schoolopvang.	  	  	  

Soms	  wordt	  eenvoudigweg	  niet	  duidelijk	  gemaakt	  waarvoor	  men	  aanvraagt	  en	  het	  komt	  hoe	  
langer	  hoe	  vaker	  voor	  dat	  men	  niet	  meer	  reageert	  op	  ons	  verzoek	  om	  aanvullende	  gegevens	  
(bijv.	  inkomensspecificatie),	  waardoor	  we	  uiteindelijk	  de	  aanvraag	  moeten	  afwijzen.	  	  	  

	   	  

Vangnet	  Studiekosten	  MBO/ROC	  

In	  2015	  heeft	  het	  bestuur	  na	  ampel	  beraad	  met	  het	  bestuur	  van	  Stichting	  Noodfonds	  e.o.	  
besloten	  om	  ook	  aanvragen	  voor	  MBO-‐studenten	  aan	  te	  nemen	  die	  geen	  gebruik	  meer	  
kunnen	  maken	  van	  de	  tegemoetkoming	  studiekosten	  (WTOS)	  van	  DUO.	  Deze	  regeling	  is	  nl.	  
afgeschaft	  en	  het	  bleek	  dat	  er	  een	  aantal	  kinderen	  niet	  meer	  naar	  school	  konden,	  omdat	  ze	  
geen	  boeken	  hadden	  of	  andere	  studiebenodigdheden.	  	  Ze	  dreigden	  daarmee	  de	  aansluiting	  
te	  missen	  of	  op	  grote	  achterstand	  te	  geraken.	  

Het	  bestuur	  heeft	  de	  signalen	  meteen	  opgepakt	  en	  voelde	  zich	  verantwoordelijk	  voor	  deze	  
jongeren.	  	  Medio	  2016	  is	  er	  een	  oplossing	  vanuit	  het	  ministerie	  van	  onderwijs	  gekomen,	  
doordat	  de	  scholen	  zelf	  een	  fonds	  hiervoor	  ter	  beschikking	  hebben	  gekregen.	  Voordat	  e.e.a.	  
was	  	  ingevoerd	  waren	  er	  al	  een	  aantal	  aanvragen	  afgehandeld.	  We	  hebben	  nog	  voor	  	  9	  
leerlingen	  iets	  kunnen	  betekenen,	  waarmee	  een	  bedrag	  van	  	  €	  1.682,-‐	  was	  gemoeid.	  	  

	  

Armoede	  en	  Gezondheid	  van	  Kinderen	  

De	  regeling	  Armoede	  en	  Gezondheid	  van	  Kinderen	  is	  een	  samenwerking	  met	  de	  GGD	  en	  de	  
gemeente.	  Het	  gaat	  om	  aan	  armoede	  gerelateerde	  gezondheidsproblemen	  van	  kinderen	  tot	  
12	  jaar.	  Kerndoel	  is	  om	  klanten	  (minima)	  te	  adviseren	  over	  inkomensondersteunende	  
regelingen	  en	  hun	  mogelijkheden	  terwijl	  we	  meteen	  daadwerkelijk	  kunnen	  helpen	  met	  een	  
vergoeding	  voor	  het	  benodigde.	  Meestal	  gaat	  het	  om	  basale	  behoeften,	  zoals	  
seizoensgebonden	  kleding	  of	  een	  goede	  matras. 

De	  aanvragen	  worden	  ingediend	  door	  een	  professional	  van	  de	  GGD	  die	  als	  deskundige	  de	  
noodzaak	  kan	  vast	  stellen.	  Andere	  instanties	  kunnen	  via	  hen	  ook	  een	  beroep	  doen	  op	  de	  
regeling.	  Hieronder	  worden	  de	  uitkomsten	  in	  totalen	  weergegeven.	  
   2015 2016 

  Gevraagd toegekend Gevraagd toegekend 

Aanvragen  161 150 160 145 

Bijdragesoorten  185 168        175  158 

Sub totaal     € 25.490  € 24.656 

	  
De	  GGD	  komt	  ook	  in	  contact	  met	  kinderen	  boven	  de	  12	  jaar.	  Daarnaast	  worden	  er	  tijdens	  de	  
huisbezoeken	  en	  gesprekken	  uitzonderlijke,	  maar	  noodzakelijke	  behoeften	  	  vastgesteld.	  	  
Voor	  deze	  extra	  hulpvragen	  maken	  we	  gebruik	  van	  het	  Nationaal	  Fonds	  Kinderhulp	  (NFK).	  	  	  	  	  
In	  2016	  is	  voor	  	  €	  3.622,-‐	  ontvangen	  voor	  kinderknelpunten.	  
	  
We	  zien	  dat	  het	  aantal	  aanvragen	  en	  het	  toegekende	  bedrag	  gelijk	  is	  gebleven.	  Per	  gezin	  kan	  
voor	  meerdere	  kinderen	  tegelijk	  worden	  gevraagd.	  	  	  	  	  
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Vangnet	  Studiekosten	  MBO/ROC	  
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vergoeding	  voor	  het	  benodigde.	  Meestal	  gaat	  het	  om	  basale	  behoeften,	  zoals	  
seizoensgebonden	  kleding	  of	  een	  goede	  matras. 

De	  aanvragen	  worden	  ingediend	  door	  een	  professional	  van	  de	  GGD	  die	  als	  deskundige	  de	  
noodzaak	  kan	  vast	  stellen.	  Andere	  instanties	  kunnen	  via	  hen	  ook	  een	  beroep	  doen	  op	  de	  
regeling.	  Hieronder	  worden	  de	  uitkomsten	  in	  totalen	  weergegeven.	  
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  Gevraagd toegekend Gevraagd toegekend 

Aanvragen  161 150 160 145 

Bijdragesoorten  185 168        175  158 

Sub totaal     € 25.490  € 24.656 

	  
De	  GGD	  komt	  ook	  in	  contact	  met	  kinderen	  boven	  de	  12	  jaar.	  Daarnaast	  worden	  er	  tijdens	  de	  
huisbezoeken	  en	  gesprekken	  uitzonderlijke,	  maar	  noodzakelijke	  behoeften	  	  vastgesteld.	  	  
Voor	  deze	  extra	  hulpvragen	  maken	  we	  gebruik	  van	  het	  Nationaal	  Fonds	  Kinderhulp	  (NFK).	  	  	  	  	  
In	  2016	  is	  voor	  	  €	  3.622,-‐	  ontvangen	  voor	  kinderknelpunten.	  
	  
We	  zien	  dat	  het	  aantal	  aanvragen	  en	  het	  toegekende	  bedrag	  gelijk	  is	  gebleven.	  Per	  gezin	  kan	  
voor	  meerdere	  kinderen	  tegelijk	  worden	  gevraagd.	  	  	  	  	  
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Overzicht	  	  toegekende	  aanvragen	  
  2015 2016 

  aantal Bedrag aantal Bedrag 

      
bed / matras / linnen  21 3.315 21 3.165 
educatief speelgoed  4 576 2 170 
fiets / vervoermiddel  71 10.620 57 9.235 
kleding / schoeisel  56 8.725 49 8.595 
kolfapp/babyhulpm.  4 335 6 460 
meubilair/kast/buro  2 280 1 150 
overige zorg  9 1.599 11 1647 
Wandelwagen/buggy/kinderzitje  1 40 11 1234 
      
  168 €  25.490 158 24.656 

	  
We	  zien	  geen	  sterke	  afwijkingen	  t.o.v.	  vorig	  jaar,	  behalve	  bij	  wandelwagen	  /buggy	  
/kinderzitje.	  Voor	  een	  groot	  aantal	  gezinnen	  geldt	  dat	  men	  voor	  de	  komst	  van	  een	  kind	  wel	  
een	  bijzondere	  bijstand	  aanvraagt	  voor	  de	  babyuitzet,	  maar	  dat	  pas	  later	  wordt	  gedacht	  aan	  
een	  buggy	  of	  wandelwagen.	  Ook	  speelt	  hier	  wellicht	  de	  komst	  van	  
asielzoekers/nieuwkomers	  een	  rol,	  die	  dit	  minder	  gewend	  zijn,	  maar	  op	  den	  duur	  ook	  
overstappen	  naar	  een	  apart	  vervoermiddel	  voor	  de	  baby	  i.p.v.	  het	  kind	  meenemen	  in	  een	  
draagdoek.	  
We	  zien	  dat	  de	  GGD-‐medewerkers	  door	  deze	  regeling	  in	  kunnen	  gaan	  op	  de	  knelpunten	  en	  
zorgvragen	  van	  de	  klant.	  Tegelijkertijd	  wordt	  de	  klant	  ook	  gewezen	  op	  andere	  
mogelijkheden.	  Gebleken	  is	  dat	  deze	  combinatie	  motiverend	  en	  activerend	  werkt.	  	  

In	  de	  pagina’s	  hierna	  is	  de	  jaarrekening	  als	  onmisbaar	  onderdeel	  van	  het	  jaarverslag	  
opgenomen.	  	  	  	  
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Samenvatting	  

Ons	  voornemen	  is	  de	  uitgaven	  af	  te	  stemmen	  op	  onze	  budgetruimte.	  De	  komst	  van	  	  regeling	  
voor	  Kunst	  en	  Cultuur	  heeft	  ook	  invloed	  op	  de	  aanvragen	  voor	  activiteiten	  gehad.	  Eerder	  
was	  nl.	  voor	  beide	  zaken	  één	  maximaal	  bedrag	  beschikbaar.	  	  Nu	  hebben	  we	  per	  regeling	  een	  
maximaal	  bedrag	  kunnen	  instellen.	  Dat	  betekent	  echter	  dat	  men	  per	  kind	  meer	  voor	  
activiteiten	  kan	  aanvragen.	  Dit	  sluit	  ook	  aan	  bij	  de	  ontwikkeling,	  m.n.	  bij	  het	  voortgezet	  
onderwijs	  zijn	  schoolbijdragen	  en	  schoolreisjes	  	  forse	  uitgaven	  voor	  ouders.	  	  We	  hebben	  op	  
basis	  van	  2015	  toch	  een	  iets	  minder	  budget	  aangevraagd	  voor	  2016.	  	  Aangezien	  we	  aan	  
activiteiten	  nu	  dit	  budget	  met	  ruim	  10.000,-‐	  hebben	  overschreden	  zullen	  we	  onze	  reserves	  
moeten	  aanspreken,	  voor	  zover	  dit	  bedrag	  niet	  wordt	  gedekt	  door	  de	  extra	  inkomsten	  .	  Ook	  
voor	  Kunst	  en	  Cultuur	  hebben	  we	  het	  budget	  met	  ruim	  €	  9.600,-‐	  overschreden.	  	  Hier	  staan	  
geen	  extra	  inkomsten	  tegenover.	  

De	  regeling	  voor	  AG&K	  heeft	  min	  of	  meer	  dezelfde	  uitkomsten	  als	  in	  2015.	  De	  bijdragen	  zijn	  
gedeclareerd	  bij	  de	  gemeente.	  De	  extra	  bijdragen	  worden	  gefinancierd	  door	  de	  extra	  
inkomsten	  van	  Nationaal	  Fonds	  Kinderhulp.	  Zo	  beschouwd	  is	  er	  sprake	  van	  Synergie.	  Samen	  
kunnen	  we	  meer	  doen	  met	  de	  signalen	  die	  we	  van	  de	  GGD	  krijgen.	  	  

Hieronder	  geven	  we	  het	  totaal	  van	  de	  uitgaven	  weer:	  
Activiteitenbijdragen	   €	  55.739,-‐	  
Talenten-‐suppletie	   “	  	  	  	  	  	  	  400,-‐	  
Totaal	  Activiteitenregeling	   	   	   €	  56.139,-‐	  
Kunst	  en	  Cultuur	  voor	  jongeren	   €	  43.600,-‐	  
Talenten-‐suppletie	   “	  	  	  	  	  	  	  739,-‐	  
Totaal	  Regeling	  K&CvJ	   	   €	  44.339,-‐	  
Sub-‐totaal	  regelingen	   	   	  	  	   €	  100.478,-‐	  
Vangnet	  MBO-‐studenten	   	   	   	  “	  	  	  	  	  1.682,-‐	  
Regeling	  Armoede	  &	  Gezondheid	  van	  Kinderen	   	   	  “	  	  	  24.656,-‐	  
Totaal	   	   	   	  €	  126.816,-‐	  

Voor	  een	  aantal	  aanvragen	  hebben	  wij	  met	  succes	  beroep	  kunnen	  doen	  op	  het	  Nationaal	  
Fonds	  Kinderhulp.	  Van	  hen	  hebben	  we	  in	  totaal	  €	  11.541,-‐	  	  ontvangen,	  waarvan	  	  €	  9.386,-‐	  
voor	  2016.	  Ook	  hebben	  we	  dankzij	  stichting	  Jongleer	  1.139,-‐	  extra	  kunnen	  bijdragen	  om	  de	  
ontwikkeling	  van	  kinderen	  een	  stimulans	  te	  geven	  (Talenten-‐suppletie).	  	  

In	  2016	  heeft	  de	  gemeenteraad	  besloten	  een	  extra	  impuls	  te	  geven	  aan	  voorkoming	  van	  
financiële	  problemen.	  Daarom	  hebben	  wij	  een	  extra	  budget	  ontvangen	  om	  voor	  de	  kinderen	  
van	  12	  tot	  18	  jaar	  een	  ruimer	  inkomensnorm	  te	  hanteren.	  Deze	  is	  130	  %	  van	  de	  
bijstandsnorm.	  Helaas	  hebben	  we	  deze	  regeling	  pas	  vanaf	  september	  kunnen	  invoeren.	  Toen	  
hebben	  we	  	  onderwijsinstellingen	  en	  muziekscholen	  op	  de	  hoogte	  gebracht.	  	  Ook	  	  hebben	  
we	  dit	  nieuws	  meteen	  op	  onze	  web-‐site	  gezet.	  In	  2016	  zijn	  er	  tot	  nu	  toe	  slechts	  6	  aanvragen	  
geweest	  die	  door	  deze	  verruiming	  wel	  in	  aanmerking	  kwamen.	  

Het	  surplus	  aan	  uitgaven	  moet	  komen	  van	  incidentele	  sponsorbijdragen.	  	  In	  de	  jaarrekening	  
als	  onderdeel	  van	  dit	  verslag,	  kunt	  u	  zien	  hoeveel	  inkomsten	  tegenover	  deze	  uitgaven	  staan	  
en	  hoeveel	  er	  uiteindelijk	  uit	  de	  reserve	  is	  bijgedragen.	  	  Voor	  een	  totaaloverzicht	  van	  alle	  
gegevens	  van	  2016	  verwijzen	  we	  u	  naar	  de	  bijlage.	  Daarin	  staan	  de	  in	  het	  verslag	  
opgenomen	  tabellen,	  maar	  veelal	  in	  uitgebreidere	  vorm.	  	  
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Bijlage jaarverslag 2016 
 

    2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 
Aantal aanvragen   408 

 
580 

 
534 

 
643 

 
714 

         
waarvan in soorten bijdragen  424 813 848 782 843 
waarvan afgewezen   35 144 190 80 108 

 
    2016 2015 
    aantallen Bedragen Aantallen Bedragen 
aanvragen naar 
soort gevraagd toegekend gevraagd toegekend gevraagd toegekend gevraagd toegekend 

                    
culturele aktiviteit 4 4 1.062 1.062 4 4         1.026          1.026  
dans   76 70 22.586 16.802 80 69       21.233        16.769  
diverse   20 3 2.554 201 33 23         4.982          3.512  
muziek   55 53 33.417 23.241 54 51       29.570        21.766  
schoolaktiviteit 22 18 1.519 1.165 27 23         2.813          2.468  
schoolbijdrage 304 288 31.408 23.061 256 244       21.737        16.838  
schoolreis   134 128 6.883 6.250 141 135         5.627          5.140  
werkweek   112 102 17.813 14.165 111 109       16.705        15.470  
Overige *   18 13 3.529 2651 30 11         4.337            884  
clubdag/-weekend 3 3 565 565 1 1            600            600  
scouting   5 4 1.362 851 10 9         2.248          2.126  
Sport   46 15 9.752 3493 17 5         2.290            827  
Soung & dance 0 0 0 0 6 6         2.160          1.965  
Toneel/Theater 11 11 2.541 2.393 6 6 2.180          2.180  
Huur instrumenten 2 2 925 400 2 2 216            216  
beeldende vorming 5 4 477 441         
zemmen   25 17 6.182        3.737          
geen   1  0 0 4 4               -                 -    

Totaal 
 

843 735     142.575     100.478  782 702     117.724        91.787  
 

reden afwijzingen 2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
       
Ink. boven maximum 2 14 2 6 5 
reeds betaalde aktiviteit 4 10 3 1 2 
niet conform doelstelling/richtlijn 16 74 126 30 56 
dubbel / reeds eerder ingediend    4 2 
onvolledige gegevens 2 18 18 11 15 
sport  10 28 35 22 19 
niet in zwolle woonachtig 1 0 4 1 0 
Ingetrokken /  niet gestart    2 5 7 
Maximum bedrag bereikt      2 
 
Totaal  35 

 
144 

 
190 

 
80 

 
108 

 

Gezinssamenstelling aanvragers   
 
 

   

   2012 2013 2014 2015 2016 
 
echtpaar + kind <18  135 

 
      217 

 
195 

 
250 

 
285 

Alleenstaande ouder  269        357 335 385 410 
Onbekend   2         6 3 2 5 
Alleenst.ouder > 65   1         0 1 2 4 
Jeugdzorginst./voogd      4 10 
       
Totaal   407 580 534 643 714 
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waarvan in soorten bijdragen  424 813 848 782 843 
waarvan afgewezen   35 144 190 80 108 

 
    2016 2015 
    aantallen Bedragen Aantallen Bedragen 
aanvragen naar 
soort gevraagd toegekend gevraagd toegekend gevraagd toegekend gevraagd toegekend 

                    
culturele aktiviteit 4 4 1.062 1.062 4 4         1.026          1.026  
dans   76 70 22.586 16.802 80 69       21.233        16.769  
diverse   20 3 2.554 201 33 23         4.982          3.512  
muziek   55 53 33.417 23.241 54 51       29.570        21.766  
schoolaktiviteit 22 18 1.519 1.165 27 23         2.813          2.468  
schoolbijdrage 304 288 31.408 23.061 256 244       21.737        16.838  
schoolreis   134 128 6.883 6.250 141 135         5.627          5.140  
werkweek   112 102 17.813 14.165 111 109       16.705        15.470  
Overige *   18 13 3.529 2651 30 11         4.337            884  
clubdag/-weekend 3 3 565 565 1 1            600            600  
scouting   5 4 1.362 851 10 9         2.248          2.126  
Sport   46 15 9.752 3493 17 5         2.290            827  
Soung & dance 0 0 0 0 6 6         2.160          1.965  
Toneel/Theater 11 11 2.541 2.393 6 6 2.180          2.180  
Huur instrumenten 2 2 925 400 2 2 216            216  
beeldende vorming 5 4 477 441         
zemmen   25 17 6.182        3.737          
geen   1  0 0 4 4               -                 -    

Totaal 
 

843 735     142.575     100.478  782 702     117.724        91.787  
 

reden afwijzingen 2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
       
Ink. boven maximum 2 14 2 6 5 
reeds betaalde aktiviteit 4 10 3 1 2 
niet conform doelstelling/richtlijn 16 74 126 30 56 
dubbel / reeds eerder ingediend    4 2 
onvolledige gegevens 2 18 18 11 15 
sport  10 28 35 22 19 
niet in zwolle woonachtig 1 0 4 1 0 
Ingetrokken /  niet gestart    2 5 7 
Maximum bedrag bereikt      2 
 
Totaal  35 

 
144 

 
190 

 
80 

 
108 

 

Gezinssamenstelling aanvragers   
 
 

   

   2012 2013 2014 2015 2016 
 
echtpaar + kind <18  135 

 
      217 

 
195 

 
250 

 
285 

Alleenstaande ouder  269        357 335 385 410 
Onbekend   2         6 3 2 5 
Alleenst.ouder > 65   1         0 1 2 4 
Jeugdzorginst./voogd      4 10 
       
Totaal   407 580 534 643 714 
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JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen en
overlopende activa 1 6.400 15.981

6.400 15.981

Liquide middelen 2 127.115 101.666

Totaal activa 133.515 117.647

31 december 2016 31 december 2015

Pagina 3



16 Jaarverslag 2016 | Stichting Meedoen Zwolle

STICHTING MEEDOEN ZWOLLE

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 3

4 35.696       26.113

5 1.287         2.426
Overige reserve 6 35.479 50.598

72.462 79.137

Kortlopende schulden
Overige schulden en

overlopende passiva 7 61.053 38.510
61.053 38.510

Totaal Passiva 133.515 117.647

31 december 2016 31 december 2015

Bestemmingsreserve
    Cultureel Stimuleringsfonds
Bestemmingsreserve
   suppletieregeling talenten
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STICHTING MEEDOEN ZWOLLE

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

realisatie realisatie
2016 2015

Opbrengst 8 122.037       128.139

Bijdrage jeugdhulp 9 126.816       122.293

-4.779          5.846

Overige lasten 10 1.896           2.098

Som der lasten 1.896           2.098

Resultaat -6.675         3.748

Bestemming van saldo van baten en lasten

Resultaat -6.675         3.748

Bestemmingsreserve Cultureel Stimuleringsfonds -9.583         216
Bestemmingsreserve suppletieregeling Talenten 1.139           -2.426

Resultaat na mutatie bestemmingsreserve -15.119        1.538
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STICHTING MEEDOEN ZWOLLE

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Activiteiten

Boekjaar

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Overige activa en passiva

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Donaties
Donaties en giften worden verwerkt in het jaar van ontvangst.

Financiële baten en lasten
Deze worden berekend op basis van historische bedragen.

Deze worden gewaardeerd op basis van historische bedragen.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of nominale waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze 
gerealiseerd zijn.

Het boekjaar loopt van 1 januari  tot en met 31 december.

Stichting Meedoen Zwolle is statutair gevestigd te Zwolle en houdt kantoor te Zwolle. De stichting is een fonds dat
in de gemeente Zwolle steun verleent aan kinderen die zich in de greep van armoede bevinden. Middels financiele 
hulp bevordert de stichting dat ook deze kinderen kunnen deelnemen aan het sociale leven binnen en buiten 
school.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor 
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De jaarrekening van Stichting Meedoen Zwolle is zover mogelijk ingericht conform "ontwerp RJk C2 Kleine 
fondsenwervende organisaties'.
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STICHTING MEEDOEN ZWOLLE

TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA

(in euro's) 31-12-2016 31-12-2015

1. Overige vorderingen en overlopende activa

Rente spaarrekening 507              1.130
Nog te ontvangen declaraties Gemeente Zwolle 5.578           9.271
Toezegging stichting Jongleer -                  4.000
Nog te ontvangen declaraties Nationaal Fonds Kinderhulp 315              1.580
Overige -                  -

6.400           15.981

Rabobank Bank Bedrijfsspaarrekening 122.398       101.000
Rabobank Bank rekening courant 38               99
Rabobank Bank rekening courant 4.679           567

127.115 101.666

PASSIVA

3. Eigen vermogen

4. Bestemmingsreserve Cultureel Stimuleringsfonds 2016 2015

Stand per 1 januari 26.113         26.329
Resultaat boekjaar 9.583           -216

Stand per 31 december 35.696          26.113

5. Bestemmingsreserve Suppletieregeling Talenten 2016 2015

Stand per 1 januari 2.426           -
Resultaat boekjaar -1.139         2.426

Stand per 31 december 1.287           2.426

De bestemmingsreserve wordt aangehouden voor het deel van de donatie van stichting Jongleer
welke nog niet besteed is in het boekjaar. Conform afspraken met de stichting mogen de 

De liquide middelen staan verder ter vrije beschikking van de stichting.

ontvangen gelden uitsluitend besteedt worden aan de stimulering van talenten.

De bestemmingsreserve Cultureel Stimuleringsfonds (v.h. Bestemmingsreserve instrumenten) 
heeft op basis van een bestuursbesluit een breder karakter gekregen. Naast muziekinstrumenten 
wordt dit fonds aangewend voor uitgaven gericht op stimulering van culturele activiteiten voor 
jongeren. In het boekjaar is €400 besteed aan dit doel. 
De ontvangen donaties in het boekjaar (2016: €9.983) worden toegevoegd aan deze reserve.
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STICHTING MEEDOEN ZWOLLE

6. Overige reserve 2016 2015

Stand per 1 januari 50.598         49.060
Resultaat boekjaar -15.119        1.538

Stand per 31 december 35.479          50.598          

31-12-2016 31-12-2015
KORTLOPENDE SCHULDEN

7. Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen bijdragen 5.114           14.622
Subsidie aanvulling 35.000         -
Nog te betalen kosten 1.545           1.815
Gemeente Zwolle 19.394         22.073

61.053         38.510

Op 29 februari 2016 is een aanvulllende subsidie verkregen ad. €35.000 specifiek gericht op 
bijdragen t.b.v. schoolactiviteiten voor kinderen uit huishoudens met een inkomen tussen
110% en 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.
In het afgelopen boekjaar is nog geen gebruik gemaakt van deze subsidie. 

OVERIGE INFORMATIE
De stichting heeft een overeenkomst met de Gemeente Zwolle voor het ter beschikking stellen
van facilteiten voor uitvoering van de activiteiten van de stichting. Onder andere personele
inzet, huisvesting en bureaufacliteiten. De stichting is hiervoor geen vergoeding verschuldigd.
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STICHTING MEEDOEN ZWOLLE

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

realisatie realisatie
2016 2015

8. Opbrengst

Subsidie gemeente Zwolle uitgaven budget activiteiten 45.000 45.000
Subsidie gemeente Zwolle Kunst & Cultuur voor Jongeren 35.000 38.000
Subsidie gemeente Zwolle Vicentiusvergoeding -                      -
Suppletie-regeling talenten st. Jongleer -                      4.000
Declaraties inzake Armoede Gezondheid en Kinderen 22.516 24.480
Bijdragen vanuit Nationaal fonds Kinderhulp 9.031               5.430
Ontvangen donaties 9.983               10.098
Rente spaarrekening 507                  1.131

122.037 128.139

De ontvangen subsidie van de gemeente Zwolle is gebaseerd op de toegezegde bedragen.
De definitieve subsidievaststelling kan afwijken van de toegezegde bedragen.
Op 30 juni 2016 is de subsidie 2015 door de Gemeente Zwolle definitief vastgesteld op € 83.000.

9. Bijdragen

Bijdrage activiteiten 55.739 47.491
Bijdrage Kunst en Cultuur 43.600 42.722
Suppletie-regeling talenten 1.139               1.574

100.478 91.787
Bijdrage Armoede gezondheid en kinderen 24.656 25.490
Bijdrage vangnet MBO-studenten 1.682               2.579
Bijdrage vanuit Nationaal fonds kinderhulp -                      2.437
overige -                      -

126.816 122.293

In het boekjaar 2016 zijn 735 (2015: 702) aanvragen gehonoreerd voor de reguliere aanvragen.
In het boekjaar 2016 zijn 158 (2015: 168) aanvragen gehonoreerd voor de armoede gezondheid
en kinderen.

10. Overige lasten

Deze kunnen als volgt worden samengevat:

Bankkosten 286                  283
Accountantskosten 1.545               1.815
Diversen 65                    -

1.896               2.098
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STICHTING MEEDOEN ZWOLLE

OVERIGE GEGEVENS

Voorstel resultaatbestemming

 €          9.583 
 €        -1.139 
 €      -15.119 

 €        -6.675 

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

J.F. Dresscher-Elzinga A. van Drie
(voorzitter) (penningmeester)

A. van der Werf A. Dunnink
(bestuurder) (Secretaris)

H. Klaseboer E.R. Helder
(bestuurder) (bestuurder)

Er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening over het 
boekjaar 2016

Vooruitlopend op het besluit van het bestuur van de Stichting meedoen Zwolle is het resultaat als 
volgt bestemd:

mutatie aan de overige reserve:

mutatie aan de bestemmingsreserve Cultureel Stimuleringsfonds:
mutatie aan de bestemmingsreserve suppletieregeling talenten:
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VERTROUWELIJK 

Stichting Meedoen Zwolle 
Postbus 30002 
8003 CA  ZWOLLE 

SAMENSTELVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

Aan het bestuur van Stichting Meedoen Zwolle, 

De jaarrekening van Stichting Meedoen Zwolle te Zwolle is door ons samengesteld op basis van de 
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst-
en-verliesrekening over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere 
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. De 
jaarrekening sluit met een eigen vermogen per 31 december 2016 van € 72.462 en een resultaat over 
boekjaar 2016 van negatief € 6.675. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening, 
voor zover mogelijk  in overeenstemming met ontwerp RJk C2 kleine fondswervende organisaties. Wij 
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële 
verslaggeving toegepast.  

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen 
van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze 
kennis van Stichting Meedoen Zwolle.  

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.  

Zwolle, 5 april 2017 

LENS accountants 

  WAS GETEKEND 

Ch.F.M. Fakkert AA 



Stichting Meedoen Zwolle helpt
Stichting Meedoen Zwolle is een onafhankelijke stichting 
die in de gemeente Zwolle steun verleent aan kinderen van 
die huishoudens met een minimum inkomen of wanneer 
er sprake is van een lopende Schuldregeling of Schulds-
anering .Via financiële hulp willen wij bevorderen dat ook 
deze kinderen kunnen deelnemen aan het sociale leven 
binnen en buiten school. Door bijvoorbeeld bij te springen 
in de kosten van schoolreisjes en andere schoolactiviteiten. 
Ook helpen wij kinderen die graag willen dansen of bij een 
muziekvereniging willen of met een andere vorm van kunst 
en cultuur bezig zijn. Van belang is dat de activiteit bijdraagt 
aan de ontwikkeling van het kind en dat het kind in sociaal 
opzicht kan deelnemen, kortom meedoen met anderen.
Met ingang van 2015 gaan we ons speciaal richten op 
Kunst en Cultuur. We nodigen daarom partijen uit om te 
zoeken naar mogelijkheden voor onze doelgroep. Dat kun-
nen dus ook éénmalige of kortdurende projecten zijn.

Stichting Meedoen Zwolle
Postbus 30002,
8003 CA Zwolle

Bezoekadres: Lubeckplein 2, Zwolle

Voor aanvragen kunt u contact opnemen via telefoonnum-
mer (038) 498 44 32. Onze vaste medewerker is aanwezig 
op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. Indien u 
geen gehoor krijgt kunt u bellen naar (038) 498 31 34 of 
mailen naar: meedoen@zwolle.nl  

Stichting Meedoen Zwolle is ingeschreven  
bij de KVK te Zwolle onder nummer: H050771780000
RSIN-fiscaal nummer: ANBI 814011032


