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Alle Rotterdamse kinderen doen mee
Stichting Meedoen in Rotterdam verleent hulp aan kinderen van 4 tot 18 jaar in Rotterdam, die bij
hun ontplooiing tekort komen, doordat het gezin waartoe zij behoren onvoldoende bestedingsruimte heeft. Vaak is er geen geld voor een fiets of een laptop of ontbreekt de mogelijkheid om
de eigen bijdrage te voldoen die wordt verlangd voor buitenschoolse activiteiten.
Als er nauwelijks geld is om rond te komen, kan het ook lastig zijn om de kosten te betalen van
bijvoorbeeld een sportclub, zwemlessen, kunstzinnige- of recreatieve activiteiten. Wanneer een
gezin in Rotterdam in een dergelijke situatie verkeert, kan het een beroep doen op de
ondersteuning van Stichting Meedoen in Rotterdam.
Doel van de stichting
Het doel van Stichting Meedoen in Rotterdam is het voorkomen van sociaal isolement van kinderen,
onder het motto: “Alle kinderen doen mee”. Participatie in groepen en sociale structuren is van
essentieel belang voor kinderen, in hun groei en ontwikkeling naar volwassenheid. Het is voor kinderen
van groot belang dat zij in voldoende mate kunnen deelnemen aan de activiteiten die in hun milieu
algemeen gangbaar zijn en dat zij daar niet van worden buiten gesloten. Jonge kinderen kunnen
moeilijk begrijpen waarom zij bijvoorbeeld geen nieuwe fiets krijgen of niet naar een sportvereniging
mogen en hun vriendjes of vriendinnetjes wel. En voor pubers is het meedoen met hun leeftijdgenoten
belangrijk voor hun positie binnen de groep en het (zelf)respect dat zij daar (mede) aan ontlenen. Bij
financieel minvermogende huishoudens bestaat een verhoogd risico dat kinderen niet met hun
leeftijdgenootjes kunnen meedoen, waardoor zij dreigen te worden buitengesloten en in sociaal
isolement terecht kunnen komen.
Huishoudens worden geacht de kosten van deelname aan het maatschappelijk verkeer van hun
gezinsleden primair uit eigen financiële middelen te bestrijden. Maar voor sommige groepen, zoals
ouderen en kinderen van wie de ouders deze kosten niet kunnen dragen, zijn er speciale regelingen.
Doelgroep
De doelgroep van St. Meedoen in Rotterdam bestaat uit Rotterdamse kinderen van 4 tot 18 jaar uit
gezinnen die een inkomen hebben tot maximaal 130% van het sociaal minimum. Ook huishoudens met
een hoger inkomen, die zijn toegelaten tot een schuldsaneringstraject van de Kredietbank, kunnen
aanspraak maken op de voorzieningen.
Voorzieningen
Meedoen in Rotterdam wil hulp bieden daar waar dat het hardste nodig is. Ieder jaar weer is het
belangrijk om in te springen op de behoefte. Om die reden hebben we de leeftijd vorig jaar verlaagd
voor de Chromebooks. Toen alle kinderen thuis onderwijs moesten volgen was het hebben van een
Chromebook essentieel.
Inmiddels zijn de scholen (voorlopig) weer open en is de noodzaak om kinderen vanaf groep 5 al een
Chromebook te verstrekken niet meer heel hard nodig. Aangezien we slechts beperkt budget hebben is
daarom de leeftijd inmiddels weer verhoogd. Meedoen in Rotterdam wil met het beschikbare budget de
meeste impact maken.
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Hieronder treft u de voorzieningen aan die ouders op dit moment bij ons aan kunnen vragen:
- Zwemles, vanaf 5 jaar éénmalig per kind voor maximaal € 500.
- Chromebook, éénmalig per kind vanaf 10 jaar à € 280.
- Fiets, éénmalig per kind vanaf middelbaar onderwijs.
- Schoolreis/werkweek, eenmaal per schooljaar per kind voor maximaal € 225 tot en met schooljaar
2021-2022. Hierna vervalt deze vergoeding in verband met de nieuwe wet Vrijwillige Ouderbijdrage.
Hierdoor wordt de bijdrage echt vrijwillig en heeft dit geen consequenties voor deelname van de
kinderen.
- Squla lidmaatschap, jaarlijks per kind aan te vragen voor kinderen op basis onderwijs à € 29.
- Vanaf 1 augustus 2022 WRTS Premium. Een oefenprogramma en oefenen van toetsen voor
kinderen van 1 t/m 4 HAVO/VWO en 1 en 2 VMBO-tl.
- Jarige Job verjaardagsbox, jaarlijks aan te vragen voor kinderen van 4 t/m 18e verjaardag*).
- Sport of cultuurlessen, als intermediair voor Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam verzorgen wij
deze aanvragen voor ouders. Eenmaal per 12 maanden*).
*) De doorverwijzingen naar Jeugdfonds Sport en Cultuur, Jarige Job Verjaardagsbox en afwijzingen
kosten ons geen geld, wij verzorgen alleen de afhandeling.
Doelstelling
Wij hopen in 2022 ca. 8400 gehonoreerde aanvragen te kunnen honoreren voor eigen rekening. De
gemiddelde toekenning per aanvraag over de eerste 8 maanden van 2021 was € 255,- per aanvraag.
De meeste aanvragen betreffen zwemlessen en Chromebooks (elk ca. 1/3 van de aanvragen); daarna
komen de fietsen en Squla abonnementen (elk ca. 13%) en tot slot zijn er altijd nog eens ca. 9%
aanvragen voor eigen bijdragen schoolreizen en werkweken. Daarnaast willen we nog 1500
doorverwijzingen doen. Dit zijn aanvragen die wij niet zelf betalen maar die wij voor de ouders indienen
bij Jeugfonds Sport en Cultuur en Stichting Jarige Job.
Organisatie
St. Meedoen in Rotterdam is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie met een bestuur,
professionele staf en vrijwilligers. Het 3-koppige bestuur vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe
en stelt het beleid vast. Het bestuur werkt onbezoldigd. De coördinator is hoofd van het stichtingsbureau
en verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de dagelijkse gang van zaken.
Zij geeft leiding aan 5 medewerkers (samen incl. coördinator 5,2 fte) en ca. 20 vrijwilligers. Het bijdragebeleid van is aanvullend op het Jeugd-tegoed van de gemeente en op de voorzieningen van
Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam.
Algemeen Nut Beogende Instelling
Stichting Meedoen in Rotterdam staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), waardoor over de ontvangen schenkingen en verstrekte bijdragen geen
schenkingsrechten of inkomstenbelasting behoeft te worden afgedragen.
Samenwerking
Stichting Meedoen in Rotterdam is intermediair voor aanvragen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Rotterdam en Stichting Jarige Job. Daarnaast werkt Stichting Meedoen in Rotterdam nauw samen met
onder meer Sam&, Werk en Inkomen, de Kledingbank en de Voedselbank.
Leergeld Nederland
St. Meedoen in Rotterdam is lid van Leergeld NL. Dit heeft o.a. als voordeel dat wij van een vernieuwd
registratiesysteem gebruik kunnen maken. Sinds 2014 is Stichting Meedoen in Rotterdam met 115%
gegroeid. De laatste jaren is onze stichting dan ook druk bezig om maatregelen te treffen om aan deze
groei te kunnen voldoen. Digitalisering is een noodzaak, zoals de Covid-19 crisis wel heeft aangetoond.
Door over te stappen op een nieuw systeem kunnen wij de continuïteit van onze dienstverlening
waarborgen.
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Meer informatie
Wilt u meer informatie ontvangen? Laat ons gerust weten waar u behoefte aan heeft; wij sturen u deze
informatie dan zo spoedig mogelijk toe. Verder verwijzen wij u naar onze website
www.meedoeninrotterdam.nl.
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