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Heeft u een laag
inkomen? Wilt u of uw 
kinderen bijvoorbeeld 
sporten, op muziekles 
of een internet-
abonnement? Dit kan 
via het Meedoenfonds.  
Ook kunt u een bijdrage 
krijgen voor school-
spullen voor uw
kinderen. 

Veel uitkeringen worden iets hoger vanaf juli. De 
bijstandsnormen zijn ook verhoogd. Hieronder 
staan de meest voorkomende normen. 

Maakt u al gebruik
van het Meedoenfonds?

Wist u dat 
uw norm 
hoger is 
vanaf juli?

Hoe werkt dit? 
Kijk eerst of u in aanmerking komt op 
de website meedoenmiddengroningen.
nl. U kunt ook telefonisch contact met 
ons opnemen. Komt u in aanmerking? 
Vraag dan een account aan via de website. 
Zodra uw deelname is goedgekeurd, kunt 
u inloggen en kijken van welke regeling, 
activiteit of aanbod u gebruik wil maken. U 
krijgt punten toegekend zodat u binnen de 
webshop zelf producten kunt kiezen. Elke 
punt is € 0,50 waard! 

Schoolspullen
Met de start van het nieuwe schooljaar zijn 
er weer allerlei schoolspullen nodig. Wist 
u dat u extra punten kunt krijgen voor uw 
schoolgaande kinderen onder de 18 jaar 
voor deze kosten? Gaat uw kind voor het 
eerst naar het voortgezet onderwijs? Dan 
worden er 1200 punten toegevoegd. Gaat 

uw kind naar het tweede jaar of hoger van 
het voortgezet onderwijs? Dan worden 
er 200 punten toegevoegd. Gaat uw 
kind naar het MBO, HBO of WO en is nog 
geen 18 jaar? Dan worden er 200 punten 
toegevoegd.

Sportabonnementen
Ook voor sportabonnementen kunt u uw 
punten gebruiken van het Meedoen Fonds 
in onze webshop. Staat uw sportclub niet 
in de webshop? Neem dan even contact 
met ons op. U kunt dan waarschijnlijk 
ook uw punten gebruiken om deze 
contributiekosten vergoed te krijgen.  

Internetabonnement
U kunt geld terugvragen voor een internet-, 
telefoon- of krantenabonnement. Hiervoor 
kunt u het factuurbedrag uit laten betalen 
van uw punten.

Krijgt u ook andere uitkeringen van bijvoorbeeld SVB, 
UWV of pensioenfondsen? Lever dan zo snel mogelijk 
de speci� catie van deze uitkering van de maand juli bij 
ons in. 

Normen met vakantiegeld* 1 jan. 2022 1 jul. 2022

Alleenstaanden en alleenstaande ouders 1.091,71 1.101,82

Samenwonende en gehuwden 1.559,58 1.574,03

*  Het vakantiegeld is 5% van de uitkering en wordt in mei aan u uitbetaald.
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MEEDOENFONDS



Studiefonds voor
tegemoetkoming in
reis- en studiekosten.

Kies een club

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien via de 
provincie een tegemoetkoming krijgen voor de (reis)
kosten van uw opleiding of die van uw kinderen. U kunt 
een aanvraag doen voor het schooljaar 2021-2022.

Heeft u niet genoeg geld voor een sportclub of 
creatieve les? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en 
jongeren uit gezinnen met weinig geld. Wil jouw kind 
ook op een club? Bel 088-8 800 888 (ma-vr) of ga naar
https://jeugdfondssportencultuur.nl/kies-een-club
voor meer informatie. 
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Heb ik recht op een tegemoetkoming?
Het Studiefonds is voor leerlingen of
studenten met een laag inkomen:
•  Ouders van leerlingen in het voortgezet 

onderwijs jonger dan 18 jaar kunnen een 
aanvraag indienen voor tegemoetkoming 
in de reiskosten.

•  Ouders van studenten van 16 of 17 
jaar die een MBO-opleiding volgen, 
kunnen een aanvraag indienen voor 
tegemoetkoming in de studiekosten.

•  Studenten op het MBO en boven de 18 
jaar kunnen een aanvraag indienen voor 
tegemoetkoming in de studiekosten (alleen 
met een doorverwijzing van de opleiding).

•  MBO/HBO/WO-studenten ouder dan 30 
jaar kunnen een aanvraag indienen voor 
tegemoetkoming in de reis- en studiekosten

Meer informatie en aanvraag indienen
Kijk voor meer informatie over de
voorwaarden op de website
van de provincie:
www.provinciegroningen.nl/subsidies/
wonen-en-welzijn/studiefonds-2021/2022/
Daar kunt u ook uw aanvraag indienen.
U ontvangt binnen 6 weken na ontvangst 
van de aanvraag (voorzien van de gevraagde
bijlagen) een besluit.
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Heeft u vragen/opmerkingen
over deze nieuwsbrief?
Stuur dan een e-mail naar:
cindy.stooker@bwri.nl

Wilt u op de hoogte blijven? 
Dan kunt u ons volgen op social media.
BWRI staat op facebook en LinkedIn.

Hoewel deze nieuwsbrief met veel zorg 
gemaakt is, kunt u aan de inhoud ervan 
geen rechten ontlenen.
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Dan zijn de documenten ook niet goed leesbaar. Daarom willen 
wij u een aantal tips geven om duidelijke foto’s te maken van uw 
documenten. Wij zien graag uw duidelijke foto’s binnenkomen!

Wij krijgen steeds vaker foto’s van documenten 
binnen. Dit is erg handig voor u en ook voor ons! 
Maar helaas zijn de foto’s niet altijd duidelijk.

Foto’s aanleveren

Leg uw document plat op tafel
Zorg ervoor dat u in een ruimte staat waar er voldoende daglicht is 
Probeer een foto te makenvan het hele document

Let erop dat uw camera scherp staat voordat u de foto maakt
Controleer of de foto scherp is, voordat u de foto verstuurt

Als u de foto via de mail verstuurt, noteer dan uw naam en geboortedatum
Geef in de mail ook aan voor wiede foto bedoeld is of waar het document over gaat


