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"Jongeren kunnen meedoen" 

"Onze inzet is om samen met de gemeente, andere fondsen en lokale sponsoren te 
zorgen dat er voldoende middelen zijn, dit zodat alle kinderen mee kunnen doen 
ongeacht de financiële middelen van hun thuissituatie. Elk kind moet zich kunnen 
ontwikkelen en opbloeien en mee doen in hun omgeving; onze samenleving". 

Kinderen van ouders met een inkomen dat net boven of op de bijstandsnorm ligt moeten 
zonder financiële belemmeringen kunnen meedoen aan binnen-en buitenschoolse 
activiteiten, zoals excursies van school, scouting, dans -of muziekles. Daarom wil 
Stichting Meedoen de ouder(s) helpen door bij te springen in de betaling van 
schoolactiviteiten , het lidmaatschap van een vereniging of de kosten voor excursies. 
Wij behandelen aanvragen voor jongeren van 4 tot 18 jaar. Ook kunnen wij een bijdrage 
geven voor Kunst en Cultuur voor jongeren. Hieronder vallen de dans- en muziekscholen, 
maar ook andere vormen van kunstzinnige uitingen, zoals bijvoorbeeld theater en film. 

De aanvragen worden door ons eigen bureau afgehandeld en rechtstreeks aan de school, 
vereniging of organisatie betaald. 

Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met het voorbereiden van het zgn. 
Kindloket in Zwolle. We hopen in de toekomst er voor zorgen dat op een plek alle 
aanvragen voor de verschillende kind-benodigdheden op een plek te vinden zijn. Samen 
met het Jeugdsportfonds en het Noodfonds Zwolle hebben we de nieuwe website " 
Kind loket" ontwikkeld. De eerste resultaten hiervan zijn zeer positief. 

Als bestuur voelen wij ons erg gesteund door de wethouder, deze stimuleert ons de 
samenwerking met andere stichtingen te activeren. Zo zijn willen we in 2019 naast het 
verder ontwikkelen van het Kindloket een digitale nieuwsbrief ontwikkelen om de 
communicatie met onze achterban te verbeteren, dit in samenwerking met andere 
stichtingen in Zwolle . 

Ik wil graag afsluiten met een woord van dank aan de medewerkers van het bureau. Wij 
voelen ons zeer gesteund door hen zij doen hun werk met grote gedrevenheid. 
Onze speciale dank gaat uit naar onze vrijwi/Uger die dit jaar zijn jubiieutn bij ons 
viert. Gedurende ruim 5 jaar heeft Leo Bos vele duizenden mutaties verzorgd zodat 
scbootbijdroges, contributies enz. accuraat worden betaald; Leo bedankt ! 

Jennifer Dresscher 
Voorzitter stichting Meedoen Zwolle 
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Jaarverslag 

Om inzicht te geven te geven in onze werkzaamheden willen we allereerst de aantallen 
aanvragen presenteren van de activiteitenregeling en de regeling voor Kunst en Cultuur 
voor Jongeren. Per aanvraag kunnen verschillende bijdragen worden gevraagd. Een 
totaalbeeld: 

2018 

Aanvragen 

Waarvan in Bijdragen 

waarvan toegekend 

aantal 

813 

828 

717 

bedrag 

€ 152.484 

{116.299 

2017 

aantal 

754 

839 

710 

bedrag 

€ 139.730 

{102.510 

De 717 toekenningen betreffen 1.031 kindbijdragen. 

We zien dat het aantal aanvragen is gestegen en daarmee de uitgaven ook. De uitgaven 
zijn onder te verdelen in: 
Activiteitenbijdragen 
Kunst en Cultuur voor jongeren 
totaal 

€ 60.975, 
{ 55.324, 
{ 116.299,- 

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling in de aanvragen weergegeven. 
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-- soorten bijdragen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Wat meteen opvalt is dat er in 2018 meer aantallen aanvragen waren. Er kan echter per 
aanvraag voor meerdere kinderen en voor meerdere activiteiten worden gevraagd. Per 
saldo zijn er iets minder bijdragen gevraagd. Dit komt met name door de invoering van 
het digitaal aanvragen via de web-site. We denken dat dit mensen er sneller toe aanzet 
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bij ons een bijdrage aan te vragen, omdat het aanvraagproces (met de uitleg) 
laagdrempeliger is geworden. Men gaat daardoor waarschijnlijk sneller per kind of per 
activiteit aanvragen. (bijv. zodra de nota van de schoolreis binnen is) Bovendien 
ontvangt men relatief sneller bericht. Dit werkt stimulerend. We kunnen verder 
'inzoomen' door te kijken naar de redenen van de aanvragen. 

Activiteiten regeling 
2018 

Aantallen Bedraqen 
soort 

Overige. Schoolactiviteiten 10 1.723 

Schoolbijdrage 320 28.026 

Schoolreis 104 10.666 

Werkweek / schoolkamp 52 9.354 

Overige* 6 2.065 

Clubdag / vakantie 6 1.500 

Scouting 5 887 

Sport 26 3.424 

Zwemmen 29 2.330 

Totaal 558 60.975 

2017 
Aantallen Bedraqen 

16 1.780 

273 20.330 

147 8.180 

65 10.380 

7 1.290 

6 1.230 

30 6.610 

18 3.750 

569 54.310 

We zien de volgende ontwikkelingen in de aanvragen: 

Schoolbijdrage 

Schoolreis en 
Werkweek 

Sport 

Zwemmen 

De aanvragen voor schoolbijdragen zijn fors gestegen. De gemiddelde 
schoolbijdrage is gestegen van 75 naar 90 euro. Sommige scholen 
maken ouders attent op onze mogelijkheden. Er is zelfs een 
basisschool die e.e.a. coördineert om zo ouders te helpen .. 

Er zijn opvallend minder aanvragen voor schoolreisjes geweest. Toch 
is er meer uitgegeven. Dit komt m.n. omdat er meer schoolreizen 
voor het Voortgezet Onderwijs zijn aangevraagd. Deze zijn relatief 
duur. 

We werken samen met Jeugdsportfonds. We dienen aanvragen voor 
onze klanten bij hen in en soms vullen we bedragen aan, bijv. voor de 
aanschaf van sportschoenen. Verder dragen we bij wanneer zij dat 
volgens de landelijke richtlijnen niet kunnen. Meestal gaat het dan 
om kinderen met bepaalde persoonlijke omstandigheden die wel wat 
extra aandacht voor hun gezonde ontwikkeling kunnen gebruiken. 

Dit jaar hebben we veel aanvragen gekregen voor seizoenkaarten van 
het Openluchtbad. Vorig jaar hebben we vnl. bijgedragen voor 
zwemles, hetgeen veel duurder is. 
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We hebben plm.€ 6.600,- meer uitgegeven dan vorig jaar. Er is voor€ 1.350, 
bijgedragen door Nationaal Fonds Kinderhulp. Dit is m.n. gedaan wanneer we niet of 
niet voldoende konden bijdragen volgens onze richtlijnen, terwijl dit voor het 
betreffende kind zeer nodig was, bijv. ten behoeve van zwemles voor een kind dat geen 
gebruik kan maken van de Vangnetregeling zwemmen. 

Kunst en Cultuur voor Jongeren 
Bij deze regeling gaat het om kinderen die graag willen dansen, bij een 
muziekvereniging willen of met een andere vorm van kunst en cultuur bezig zijn. 

2018 2017 

soort 
Aantallen Bedragen Aantallen Bedragen 

culturele activiteit 

Dans 

Muziek 

Toneel/ 
Theater 

Huur 
instrument 

Beeldende 
vorming 

83 

64 

4 

21.036 

32.059 

943 

79 

52 

50 

22.460 

25.060 

100 2 230 

7 1.185 6 400 

Totaal 159 55.324 140 48.200 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de met name de aantallen aanvragen en uitgaven 
voor Muziek zijn gestegen. Met de 159 aanvragen hebben we 240 kinderen weten te 
bereiken. Daarbij hebben we de kinderen die we mee hebben laten doen aan het 
Speelland van Travers inbegrepen. 

Informatie over aanvragers 
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. 
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Gezinssamenstelling per aanvraag 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(Echt)paar + kind <18 

Alleenstaande ouder 

Onbekend 

Alleenstaande ouder> 65 

Jeugdzorginst./voogd 

75 

231 

2 

135 

269 

6 

1 

217 

357 

2 

250 

385 

2 

3 

4 

285 

410 

5 

4 

10 

323 

418 

5 

1 

7 

339 

461 

6 

5 

2 

Totaal 407 580 534 643 714 754 813 

Meestal gaat het om alleenstaande (moeders) met een (bijstands-)uitkering (Dit 
kwam plm. 510 keer voor ). Daarnaast zijn er mensen met een 
arbeidsongeschiktheids-, een WW- of een Ziektewet-uitkering; In totaal zijn er 
plm.140 aanvragen geweest van uitkeringsgerechtigden van het UWV. Ook zijn er 
aanvragen van mensen die werk hebben of werk hebben en een aanvulling vanuit 
de bijstand (plm.110 keer). 
In 2018 hebben we 32 aanvragen geregistreerd van gezinnen met een inkomen 
tussen 110 en 130 % van de bijstand(snorm) en iets aanvragen voor een kind dat 
ouder is dan 12 jaar. Met deze ontwikkeling zijn we erg blij, want zij missen vaak 
toeslagen en andere vormen van ondersteuning. 
Wat verder opvalt wanneer we kijken naar de aantallen kinderen per gezin, is dat 
er relatief meer aanvragen zijn van gezinnen met meer dan 2 kinderen. 
Daarnaast is er al geruime tijd een ontwikkeling van toename in aanvragen voor 
nieuwkomers . 
Niet alle aanvragen kunnen worden toegekend. Dit geeft ook een beeld van onze 
werkwijze, maar ook inzicht in de mate waarin klanten bij ons 'terecht kunnen'. 

reden afwijzingen 2016 2017 2018 

lnk. boven maximum 5 17 18 

reeds betaalde aktiviteit 2 1 1 

niet conform doelstelling/richtlijn 56 67 37 

dubbel / reeds eerder ingediend 2 0 0 

onvolledige gegevens 15 23 24 

sport 19 15 23 

niet in zwolle woonachtig 0 0 1 

Ingetrokken / niet gestart 7 4 2 

Maximum bedrag bereikt 2 2 5 

Totaal 108 129 111 
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Inkomen 
boven 
maximum 

Niet conform 
doelstelling 

Onvolledige 
Gegevens 

Sport 

Wij toetsen de aanvragen cfm. de afspraken met de gemeente en het 
geldende minimabeleid. Gelukkig komt het weinig voor dat ouders een 
beroep op ons proberen doen, terwijl dat dan toch qua inkomen niet 
nodig zou moeten zijn en daarom ook niet kan. 

Een opvallende daling. Conclusie kan zijn dat de informatie via onze 
web-site, en de wijze van aanvragen voorkomt dat men iets aanvraagt 
wat niet beantwoord aan onze doelstelling, bijv. schoolbenodigdheden 
of een bijdrage voor specifieke extra vakken. 

Soms reageert men niet meer op een verzoek om aanvullende 
informatie, bijv. om het bankrekeningnummer waar het geld naartoe 
moet worden over gemaakt. Uiteindelijk moeten we de aanvraag dan 
afwijzen. Gelukkig komt dat relatief weinig voor. 

Sinds medio 2017 kunnen wij voor onze klanten aanvragen bij 
JeugdSportFonds indienen. De aanvraag wordt dan gebruikt om dat te 
doen, maar wordt door JSF afgehandeld. Voor st. Meedoen wordt de 
aanvraag als niet toegekend gerekend. 

Gezondheidsknelpunten 
In 2018 heeft st. Meedoen Zwolle de regeling Armoede en Gezondheid van Kinderen voor 
de gemeente uitgevoerd. Dit is een samenwerking met de GGD, waarbij aan armoede 
gerelateerde gezondheidsknelpunten van kinderen worden opgelost. Klanten (minima) 
worden dan tevens geattendeerd op de mogelijkheden voor vergoeding van st. Meedoen 
en andere vormen van financiële ondersteuning. De ervaring is dat we door middel van 
deze concrete vorm van hulp de klant motiveren om gebruik te maken van de 
mogelijkheden. Het gaat om basale behoeften, zoals seizoensgebonden kleding of een 
goede matras, waarbij we met een geringe bijdrage (max. 150 per kind per jaar) in de 
kosten kunnen voorzien. 
Aanvragen worden vanuit de GGD of de SWT ingediend. Er is dus sprake van een 
deskundige contact waarbij de noodzaak kon worden vastgesteld; allereerst een 
totaaloverzicht. 

2016 2017 2018 

Aantal Aanvragen 

Waarvan toegekend 

Totaal bijdragen 

160 

158 

€ 24.656 

188 

180 

€ 25.751 

174 

145 

€23.161 

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 2017 is voor € 3.720,- ontvangen voor kinderknelpunten. 
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Per gezin kan voor meerdere kinderen tegelijk worden gevraagd. Hieronder zijn de 
toegekende aanvragen gespecificeerd naar de verschillende soorten waarvoor is 
bijdragen. 

Overzicht toegekende aanvragen 
2017 2018 

aant Bedra aantal Bedrag al g 

bed / matras / linnen 12 1.665 12 1.925 

educatief speelgoed 4 450 3 175 

fiets / vervoermiddel 74 9.364 62 8.886 

kleding / schoeisel 53 9.275 52 8.966 

kolfapp/babyhulpm. 3 177 3 364 

overige zorg 19 2.502 12 2.006 

Wandelwagen/buggy/ 8 1.350 3 400 kinderzitje 

Bril/lenzen 7 968 1 439 

180 25.751 145 23.161 

We zien een daling in aanvragen vergeleken met het topjaar 2017. Toen hadden we veel 
aanvragen voor nieuwkomers, waarbij er met name fietsen nodig waren. We hebben 
klanten ook moeten wijzen op de mogelijkheid voor bijzondere bijstand, bijv. wanneer 
het gaat om een zgn. babyuitzet. 

Zoals gezegd gaat het om basale kinderbenodigdheden, bijv. om een winterjas, 
schoenen of een fiets voor een kind dat van de lagere school naar het voortgezet 
onderwijs moet . 

We zien dat de GGD-medewerkers in gaan op de knelpunten en zorgvragen van de klant. 
De intentie is om alleen bij te dragen wanneer men niet op een andere wijze in het 
benodigde kan voorzien. Het kan ook zijn dat er meer speelt en dat er hulp geboden 
moet worden. Dan wordt de klant verwezen naar de SWT of specifieke hulpverlening. 
Deze kunnen dan bijv. een beroep doen op het Noodfonds Zwolle. 
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Totaal verantwoording 
Voor de activiteitenregeling en de regeling Kunst en Cultuur ontvangen wij subsidie van 
de gemeente. Daarnaast ontvangen wij ook geld van andere fondsen, bijv. Nationaal 
Fonds Kinderhulp (NFK) voor extra benodigdheden die liggen op het gebied van de 
(gezonde) ontwikkeling van het kind. Het gaat daarbij steevast om maatwerk, d.w.z. 
waarin niet via reguliere voorzieningen kan worden voorzien, bijv. paardrijles voor een 
kind met autisme. Hieronder willen wij de verschillende bedragen in totalen weergeven. 
Hieronder geven we het totaal van de uitgaven weer: 
Totaal Activiteitenbijdragen € 60.975,- 
Kunst en Cultuur voor jongeren € 55.324,- 
Sub-totaal Uitgaven regelingen 
Minus bijdragen NFK 
Minus bijdragen reserve Cultureel Stimuleringsfonds* 
Totaal Subsidiabele Regelingen 

Gezondheidsknelpunten van Kinderen € 23. 161, - 
Minus bijdragen NFK " 1.816, - 
Sub-totaal reeds gedeclareerde bijdragen 
Totaal 

€116.299,- 
" 2.100, - 

" 1.050,- 
€ 113.149,- 

€ 21.345, 
€ 134.494,- 

Wij hebben in totaal dus € 3. 916,-aan individuele bijdragen van het Nationaal Fonds 
Kinderhulp ontvangen. Verder hebben we€ 1.049,80 aan extra bijdragen verstrekt voor 
hulpmiddelen. Dan gaat het o.a. om huur van instrumenten, aanschaf van speciale 
danspakjes voor uitvoeringen e.d. of schoeisel. Hiervoor hebben we een speciaal fonds* 
ingesteld, waarvan we deze extra bijdragen kunnen financieren. 
De bijdragen voor de gezondheidsknelpunten van kinderen worden rechtstreeks 
gedeclareerd bij de gemeente. 
In het totaal van Subsidiabele Regelingen is€ 2.308,- begrepen aan talentenbijdragen. 

Het is vanuit onze doelstelling en de veelheid van vragen die op ons af komen 
noodzakelijk om via incidentele sponsorbijdragen het uitgaven budget aan te vullen. 
Ook in 2018 hebben we een extra budget van de Leo Club Zwolle mogen ontvangen om 
daarmee in te kunnen gaan op bijzondere aanvragen die we "niet zomaar aan ons 
voorbij kunnen laten gaan". Zo hebben we in 2018 diverse bijdragen gegeven voor 
zwemles, waarbij het kind niet via de reguliere weg geholpen kon worden. Ook voor de 
talentenbijdragen hebben we aparte sponsoring gevonden via Stichting Jongleer, 
waarmee we al jaren samenwerken. 
Tezamen met de eerder genoemde bijdragen van Nationaal Fonds Kinderhulp en de 
bijdrage uit de reserve Cultureel Stimuleringsfonds (gevormd door sponsorbijdragen van 
voorgaande jaren) hebben we in 2018 totaal€€ 9.281,- aan extra sponsoring kunnen 
'inboeken'. 

Voor een totaaloverzicht van alle gegevens van 2018 verwijzen we u naar de 
bijlage. 
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Bijlage jaarverslag 2018 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal aanvragen 408 580 534 643 714 754 813 

waarvan in soorten bijdragen 424 813 848 782 843 839 828 

waarvan afgewezen 35 144 190 80 108 129 111 

2018 2017 

aantallen Bedragen Aantallen Bedragen 

aanvragen naar gevraagd toegekend gevraagd toegekend gevraagd toegekend gevraagd toegekend 
soort 

culturele aktiviteit 1 1 50 50 

dans 96 83 24.324 21.036 94 79 28.877 22.455 

muziek 70 654 39.800 32.059 61 54 31.602 25.290 

schoolaktiviteit 13 10 2.439 1.723 19 16 2.803 1.779 

schoolbijdrage 337 320 40.621 29.026 300 273 28.030 20.332 

schoolreis 110 104 13.716 10.666 153 147 9.262 8.179 

werkweek 61 52 11.783 9.354 72 65 13.207 10.384 

Overige* 13 6 4.606 2.065 27 7 4.686 1289 

Stadscamping 6 6 1.500 1.500 

scouting 5 5 927 887 6 6 1.637 1.232 

Sport 59 26 6.745 3.424 54 30 10.261 6.611 

Toneel/Theater 5 4 1.327 943 1 1 220 0 

Ov.beeldende 7 7 1.223 1.186 6 6 520 400 
vorming 

Zwemmen 46 29 3.473 2.330 32 18 7.006 3.745 

Overage akt. 13 7 1.113 758 

Totaal 828 717 152.484 116.299 839 710 139.054 102.504 
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reden afwijzingen 2017 2018 

lnk. boven maximum 17 18 

reeds betaalde aktiviteit 1 1 

niet conform doelstelling/richtlijn 67 37 

onvolledige gegevens 23 24 

sport 15 23 

niet in zwolle woonachtig 0 1 

Ingetrokken / niet gestart 4 2 

Maximum bedrag bereikt 2 5 

Totaal 129 111 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(Echt)paar + kind <18 75 135 217 250 285 323 339 

Alleenstaande ouder 231 269 357 385 410 418 461 

Onbekend 2 6 2 2 5 5 6 

Alleenstaande > 65 1 3 4 1 5 

Jeugdzorginst./voogd 4 10 7 2 

Totaal 407 580 534 643 714 754 813 


