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Beste ondernemer, 
 
Dit jaar starten we met het meedoenarrangement voor volwassenen met een minimum inkomen. 
Met deze regeling kunnen we inwoners ondersteunen met activiteiten en producten met een 
cultureel, sociaal, recreatief, educatief of sportief karakter. We zijn op zoek naar ondernemers zoals 
u die deze activiteiten en/of producten willen aanbieden. Doet u mee? 
 
Volwassenen met minimum inkomen kunnen bijdrage van € 300,- per jaar krijgen 
Volwassenen met een minimum inkomen ontvangen via het meedoenarrangement een financiële 
bijdrage voor de activiteiten. Deze bijdrage is € 300,- per inwoner per jaar en wordt betaald door de 
gemeente. Voorbeelden van activiteiten en producten zijn: wandelschoenen, een uitje, kookboeken, 
een workshop fotografie, een abonnement voor de fitness en/of fournituren. De inwoner kan dit 
bedrag alleen uitgeven in de webshop voor het meedoenarrangement. 
 
Als ondernemer bepaalt u zelf wat u aanbiedt  
U kunt zelf bepalen welke activiteiten of producten u aanbiedt en ook voor welk bedrag. Uw aanbod 
wordt dan toegevoegd in de webshop. Inwoners kunnen in de webshop het aanbod zien en een 
keuze maken. Ze kunnen één product of activiteit ter waarde van € 300,- aankopen of verschillende 
producten of activiteiten kiezen van een kleiner bedrag. Het voordeel van de webshop is dat de 
betalingen gemakkelijk geïnd kunnen worden en rechtstreeks aan u worden overgemaakt. Erg 
gebruiksvriendelijk en u bent verzekerd van de inkomsten.   
 
Kansen voor uw onderneming én voor volwassenen met een laag inkomen 
Als uw onderneming deelneemt, zorgt u ervoor dat inwoners met een minimum inkomen meer 
mogelijkheden hebben om mee te doen aan allerlei activiteiten. Het mes snijdt aan twee kanten, 
want het biedt uw onderneming kansen om meer (naams)bekendheid te krijgen, nieuwe klanten te 
werven en uw producten/activiteiten te verkopen. In de webshop kunt u uw logo en (algemene) 
informatie over uw onderneming plaatsen. 
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Interesse? Aanmelden kan bij de SDOA 
Is uw interesse gewekt om uw bijdrage te leveren aan het meedoenarrangement? Wacht dan niet te 
lang en meld u aan bij Bianca Wolf, accountmanager van Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). 
SDOA voert het meedoenarrangement uit voor de gemeente. U kunt contact opnemen met Bianca 
Wolf bij voorkeur per mail: b.wolf@SocialeDienstOostAchterhoek.nl of telefonisch 06 86 81 56 16. U 
krijgt dan aanvullende informatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens burgemeester en wethouders van Berkelland, 
  
 
 
 
 
Gerjan Teselink, 
Wethouder  
 
Kopie aan: 
- Archief 
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