Wat is de Meedoenregeling

Meedoen aan leuke activiteiten is niet vanzelfsprekend voor iedereen. De gemeente
Tilburg vindt dat onvoldoende geld hebben geen reden mag zijn om niet mee te kunnen doen. Daarom stelt zij jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 100,- per persoon aan
mensen met een minimuminkomen.* Het aanbod van de Meedoenregeling bestaat uit
allerlei activiteiten op het gebied van sport, spel, cultuur, educatie en ontspanning.

Werkwijze

Het budget is ‘online’ beschikbaar en te besteden bij aangesloten aanbieders in de stad.
Kost een activiteit meer dan € 100,-, dan betaalt de betrokkene zelf het verschil bij. Is
het minder, dan kan de betrokkene het restbedrag eventueel bij een andere aanbieder
besteden. Jaarlijks worden er ruim 27.000 budgetten toegekend.

Aanbieders

Clubs, verenigingen, stichtingen en organisaties bieden uiteenlopende activiteiten aan
voor alle inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. Het gaat
om ruim 450 aanbieders. Een overzicht van de activiteiten is te vinden op
www.t-helpt.nl/meedoenregeling.
Hebt u interesse om aan te sluiten met uw aanbod? Neem dan contact met ons
op. Wij controleren vooraf of uw aanbod aansluit bij de uitgangspunten van de
Meedoenregeling.
*Het inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm.

DE MEEDOENREGELING
Informatie voor aanbieders

Uitgangspunten

Uw aanbod moet bijdragen aan onze ambitie om zoveel mogelijk inwoners deel te laten
nemen aan de samenleving. De diensten of activiteiten bevatten een cultureel, sportief
of educatief element en bevorderen de sociale contacten. Een individuele behandeling
of activiteit hoort hier niet bij. Ook is de Meedoenregeling niet bedoeld voor de aanschaf van producten.

Wat verwacht de gemeente van de aanbieder

We hebben een aantal spelregels:
Publiciteit
Het moet voor inwoners duidelijk zijn dat de Meedoenregeling bij u te besteden is.
Een actieve communicatie via uw eigen kanalen draagt bij aan het bereiken van zoveel
mogelijk minima in de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan informatie in uw nieuwsbrief,
een vermelding op uw website. U bent zelf verantwoordelijk voor de promotie.
Gelijke behandeling
Of de klant nu met ‘eigen’ geld betaalt of met budget van de Meedoenregeling, het zijn
allemaal klanten en wij verwachten dan ook een gelijke behandeling. In gedrag én met
eventuele spelregels die uw club/organisatie hanteert.
Budget
Het budget is persoonsgebonden en mag nooit naar contant geld omgezet worden. Is
er sprake van een foute boeking of wil een klant zijn geld terug, neem dan áltijd contact
op met ons op.

U hebt een vast aanspreekpunt binnen de gemeente voor alle vragen over de
Meedoenregeling en u kunt rekenen op:
Budget binnen een paar dagen op uw bankrekening
U krijgt een inlogcode voor het ‘Portaal’. Dat is een beveiligde website waarmee u
budget kunt afboeken bij de klant. Het budget staat dan binnen een paar dagen op uw
rekening. De gemeente zorgt voor een duidelijke handleiding. Als het nodig is, helpt de
gemeente bij het gebruik van het Portaal.
Publiciteit
Inwoners kunnen op www.t-helpt.nl/meedoenregeling het volledig aanbod vinden.
U levert zelf de juiste informatie aan over uw aanbod. De gemeente zorgt ervoor dat
deze informatie op de website komt.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Ingrid Verhoeven
van de gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar via telefoon 013-5429855 en via e-mail
ingrid.verhoeven@tilburg.nl.

20-637-SOC

Wat mag de aanbieder van de gemeente verwachten

