Meedoenarrangement
Zodat u kunt meedoen aan sportieve, culturele en
maatschappelijke activiteiten

Land van Jan Klaasen

Sporten bij een sportvereniging, zwemlessen, muzieklessen, cursussen en schoolactiviteiten.
Natuurlijk wilt u daar als inwoner van de gemeente Doetinchem aan meedoen! Wanneer u een laag
inkomen hebt, kan dat soms lastig zijn. Daarom is er het Meedoenarrangement.
Het Meedoenarrangement laat u meedoen aan de samenleving.
Wat houdt het Meedoenarrangement in?

Heeft u of uw gezin een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm?
Dan krijgt u een persoonlijk budget van het Meedoenarrangement.
Via de website www.meedoenarrangement.nl kunt u met dit
budget kiezen voor activiteiten. Zo stelt u zelf uw arrangement
samen.

Hoe vraagt u het Meedoenarrangement aan?

Het aanvragen van het Meedoenarrangement is eenvoudig:
•
•
•
•

Het Meedoenarrangement betaalt voor u de organisaties waarvan
u gebruik maakt. U krijgt dus geen geld op uw rekening gestort.

Waaruit kunt u kiezen?

Het Meedoenarrangement heeft een gevarieerd aanbod aan
activiteiten voor u om mee te doen aan de samenleving.
Het aanbod is onderverdeeld in drie onderdelen:
•
•
•

Sport en cultuur (bijvoorbeeld zw emles of bezoek aan een
theater)
Educatie (bijvoorbeeld schoolmateriaal of een workshop
gezond koken)
Welbevinden (bijvoorbeeld een dagje uit)

Per onderdeel kunt u kiezen uit activiteiten van deelnemende
aanbieders. Het kan zijn dat uw (sport)vereniging (nog) niet
meedoet aan het Meedoenarrangement. U kunt uw vereniging
dan wijzen op het Meedoenarrangement. Dan kan de vereniging
aanbieder worden.

•
•
•
•
•

Ga naar de website www.meedoenarrangement.nl.
Op deze website kunt u uw persoonlijke gegevens invoeren.
Als u alles hebt ingevuld, bekijkt het Meedoenarrangement
of u in aanmerking komt voor het Meedoenarrangement.
Als u in aanmerking komt, krijgt u binnen vier weken een
inlogcode. Deze krijgt u via de e-mail.
Met deze inlogcode kunt u een account voor uw hele
huishouden aanmaken.
Op dit account wordt automatisch uw budget gezet.
U kiest activiteiten uit het aanbod.
U neemt deel aan de door u gekozen activiteiten.
Het Meedoenarrangement betaalt de aanbieder van uw
activiteiten.

Heeft u geen computer?

Als u geen computer heeft, kan misschien iemand uit uw familie
u helpen. Of iemand bij u uit de buurt of uit uw kennissenkring.
Er zijn verschillende openbare plekken in gemeente Doetinchem
waar u gebruik kunt maken van een computer. Op de achterzijde
van deze folder leest u hier meer over.
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Openbare plekken waar u gebruik kunt maken van een computer:
•
•
•
•
•

Het Zorgplein van gemeente Doetinchem (Terborgseweg 21, Doetinchem)
Bibliotheek Doetinchem (IJsselkade 13, Doetinchem)
Bibliotheek Wehl (Kerkplein 6, Wehl)
Het Werkplein gemeente Doetinchem (Terborgseweg 136, Doetinchem)
De Trefkuul in Gaanderen (Pelgrimstraat 59a, Gaanderen)

Komt u er zelf niet uit?

Lukt het u zelf niet om het Meedoenarrangement aan te vragen? Ook niet met hulp vanuit uw
netwerk? Dan kunnen de Sociaal Raadslieden u helpen. Zij houden spreekuur op:
Dinsdag

14.00 tot 15.30 uur

Wijkcentrum De Zonneboom (Zonneplein 4, Doetinchem)

Dinsdag

16.30 tot 18.30 uur

Wijkcentrum ’t Trefpunt (Nieuweweg 143, Doetinchem)

Woensdag

10.00 tot 11.30 uur

Wijkcentrum de Zuwe (De Bongerd 2, Doetinchem)

Donderdag

10.00 tot 11.30 uur

Wijkcentrum ’t Trefpunt (Nieuweweg 143, Doetinchem)

Vrijdag

10.00 tot 11.30 uur

Wijkcentrum de Daele (Stevinlaan 9, Doetinchem)

Meer weten?

Meer informatie over het Meedoenarrangement vindt u op www.meedoenarrangement.nl.
Ook kunt u voor meer informatie bellen met Het Meedoenarrangement: (0314) 377 377.

