
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.  

Voor wie
De Meedoenregeling is bedoeld voor Tilburgers met een inkomen lager dan 130% van de bij-
standsnorm (sociaal minimum). Naast een inkomensgrens geldt een grens voor het spaargeld dat 
iemand mag bezitten
 
Werkwijze
Het budget is “digitaal” beschikbaar en te besteden bij de aangesloten aanbieders in de stad.
Kost een activiteit meer dan € 100,-, dan moet de betrokkene zelf het verschil bijbetalen. Is het 
minder, dan kan de betrokkene het restbedrag eventueel bij een andere aanbieder besteden.

Alle Tilburgers met een minimum inkomen die bekend zijn bij de gemeente, ontvangen jaarlijks in 
januari automatisch een budget van € 100 met het nieuwe aanbod van de Meedoenregeling.
Overige Tilburgers met een minimum inkomen moeten de meedoenregeling zelf aanvragen.
Jaarlijks worden er ruim 16.000 budgetten automatisch toegekend.

DE MEEDOENREGELING
 



Aanbieders meedoenregeling
Clubs, verenigingen, stichtingen en organi-
saties bieden uiteenlopende activiteiten aan 
voor jong en oud en mensen met een beper-
king. Het gaat inmiddels om ruim honderdvijf-
tig aanbieders. Een overzicht is te vinden op 
www.tilburg.nl/meedoenregeling.

Het initiatief om mee te doen ligt meestal 
bij de aanbieder zelf. Vooraf vindt altijd een 
beoordeling plaats of het aanbod aansluit bij 
de uitgangspunten van de Meedoenregeling. 

Wat verwacht de gemeente van de 
aanbieder
De aanbieders spelen een belangrijke rol in 
de ambitie om zoveel mogelijk burgers deel 
te laten nemen aan de samenleving. Hiervoor 
gelden een aantal spelregels. 

Gereduceerd tarief
Een aantrekkelijk aanbod tegen een vriende-
lijke prijs geldt als voorwaarde. Daarbij moe-
ten Tilburgse minima tegen een gereduceerde 
prijs kunnen meedoen. Bij voorkeur zonder 
bijbetalen met het budget van € 100. 

Publiciteit
Het moet voor Tilburgers duidelijk zijn dat het 
budget bij u te besteden is. Een actieve com-
municatie via uw eigen kanalen draagt bij aan 
het bereiken van zoveel mogelijk minima in 
Tilburg. Denk bijvoorbeeld aan informatie in 
uw nieuwsbrief, het ophangen van een poster 
en vermelding op uw website.

Wat mag de aanbieder van de 
gemeente verwachten
De aanbieders van de meedoenregeling 
hebben een vast aanspreekpunt binnen de 
gemeente voor alle vragen over de meedoen-
regeling. Als aanbieder kunt u rekenen op 
onderstaande regelingen. 

Budget binnen paar dagen op uw 
bankrekening. 
U krijgt toegang tot de beveiligde website. 
Hiermee staat het budget van de gebruiker 
binnen een paar dagen op uw bankrekening. 
De gemeente geeft een duidelijke gebruikers-
handleiding en ondersteunt, indien nodig, in 
het gebruik van deze webapplicatie. 

Promotiemateriaal
De gemeente stelt promotiemateriaal beschik-
baar. Zo kunt u posters bestellen met daarop 
ruimte voor uw eigen aanbod. Ook zijn logo’s 
beschikbaar voor uw eigen website. Hiermee 
kan de bezoeker eventueel ook doorlinken 
naar de website van de meedoenregeling.

Publiciteit
De gemeente informeert burgers een aantal 
keer per jaar over de meedoenregeling en 
zorgt dat het overzicht van aanbieders op de 
website www.tilburg.nl/meedoenregeling 
actueel en volledig is.
De gemeente informeert aanbieders regelma-
tig over de stand van zaken  en over publici-
teitsacties rondom de meedoenregeling.

Meer informatie
Hebt u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Clemens van Roosmalen 
van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via telefoon 013-542 8237 en via e-mail 
clemens.van.roosmalen@tilburg.nl.


