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WEINIG GELD?
Wegwijzer voor hulp in Meppel





Leven met weinig geld

Wie te maken krijgt met financiële moeilijkheden, vindt het soms lastig om 
hulp te vragen. Uit angst, schaamte of omdat gewoonweg niet duidelijk is 
wat mogelijk is. Daarom is vorig jaar de allereerste versie van het boekje 
‘Leven met weinig geld? Wegwijzer voor hulp in Meppel’  bij 15.000 
huishoudens in Meppel in de brievenbus gevallen.
 
Miranda de Haas weet als ervaringsdeskundige hoe lastig het kan zijn om 
hulp te vragen. “Ik hoop dat mensen door het lezen van dit boekje over de 
schaamte heen stappen en om hulp durven te vragen! Het boekje bleek 
vorig jaar een groot succes bij inwoners, professionals en organisaties. 
Daarom hebben we het nu bijgewerkt. Het hulpaanbod is verder 
uitgebreid. Het is belangrijk dat mensen daarvan af weten.”
 
Henk ten Hulscher, wethouder: “De eerste editie van dit boekje dateert van 
net voor de coronacrisis. Sindsdien is het aantal mensen met geldzorgen 
gegroeid. Dat heeft vaak een grote impact. Voor de samenleving, maar 
ook op het persoonlijk leven en de gezondheid. Mensen kunnen zich 
somber en eenzaam gaan voelen en bang zijn om hulp te vragen, waardoor 
problemen zich op kunnen stapelen. Het is goed om te weten dat er in 
Meppel veel mensen en organisaties zijn die zich inzetten voor een ander. 
Want in Meppel hebben we oog voor elkaar. Dit is in deze huidige tijd nog 
belangrijker geworden.”
 
Miranda: “Ook bij het maken van dit boekje heeft de coronacrisis 
meegespeeld. Zo is er een apart hoofdstuk voor hulp aan zzp-ers en 
ondernemers die in de problemen zijn gekomen. Hopelijk hebben zij iets 
aan de informatie.”
 
Vanuit de ervaring van Miranda en vanuit de behoefte van veel Meppelers, 
is dit boekje samengesteld. Dit is met zorg gedaan. Mocht je toch nog 
denken dat er iets vergeten is, dan kun je Miranda mailen op: 
m.dhaas@meppel.nl

Ook namens Miranda de Haas, onze ervaringsdeskundige, wens ik u een 
goed gebruik van het boekje.

Henk ten Hulscher
Wethouder Sociaal Domein
Meppel
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INFORMATIE &
ADVIES
Als je in een (moeilijke) situatie zit waar je niet meer alleen 
uit komt, kun je terecht bij Welzijn MensenWerk en op het 
stadhuis van de gemeente Meppel. Hier werken professionele 
medewerkers die je graag verder helpen. Ze zijn op verschillende 
manieren te bereiken. Ook zijn er inloopspreekuren waar je 
zonder afspraak terecht kunt met verschillende vragen. 



Welzijn MensenWerk/VIA-spreekuur
Het leven is soms knap ingewikkeld: formulieren kunnen lastig zijn 
om in te vullen, wetten kunnen ingewikkeld zijn net als de digitale 
wereld. Je situatie kan veranderen, je verliest bijvoorbeeld je baan, je 
gezondheid vraagt meer aandacht, een scheiding, pensioen of er zijn 
vragen over opgroeiende kinderen. Met vragen over deze onderwerpen 
kun je langskomen op het VIA-spreekuur (Voorlichting-Informatie-
Advies). Daar staan getrainde vrijwilligers en professionals klaar om je 
verder te helpen.

Je kunt bij het VIA-spreekuur terecht met bijvoorbeeld vragen 
over de volgende onderwerpen:

DigiD aanvragen of activeren, bijstand of WW aanvragen, toeslagen 
aanvragen of wijzigen. Uitleg brieven, minimavoorzieningen, 
betalingsregelingen treffen of een bezwaarbrief schrijven. Maar ook 
wanneer je wilt weten wat je moet doen als je gaat scheiden, je een 
erfenis krijgt, je schulden hebt, studiefinanciering aan wilt vragen 
of als je de schoolreis of laptop voor je kind niet kunt betalen. 

Een afspraak maken is nu, door de coronamaatregelen, helaas nodig. 
Bel ’s ochtends met Welzijn MensenWerk op nummer 085-2731444 
en we plannen je zo snel mogelijk in. Neem alle papieren, DigiD 
en andere benodigdheden mee. Je wordt dan sneller geholpen.

VIA     spreekuren:
Haveltermade  dinsdagmorgen
 De Poele 09:30u  - 11:30u

Oosterboer/Ezinge donderdagmiddag 
 Osseweide 1b, 7943 GG 15:30u  - 17:00u

Koedijkslanden/Bergiersslanden woensdagmiddag 
 De Koeberg 13:30u  - 15:30u
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Contactpersonen VIA-spreekuur: 
Fonger Ploegstra   06 309 647 42 (Dorpsteam Nijeveen)
Jildou Rozendal   06 226 491 17
    ViaMeppel@welzijnmw.nl

    welzijnmw.nl/gemeente-meppel
    085 273 1444                       
    info@welzijnmw.nl

Gemeente Meppel
De medewerkers van de gemeente helpen je graag. Je kunt er terecht 
met vragen over een uitkering, bijzondere bijstand, minimaregelingen, 
hulp bij schulden en andere regelingen van de gemeente Meppel.

  Stadhuis
  Grote Oever 26, Meppel
  14 0522
  postbus@meppel.nl

Openingstijden loket inkomen, WMO en burgerzaken:
Ma, di, do, vr  09.30u  - 13.30u

Woensdag  09.30u  - 15.00u

Het loket burgerzaken is  
ook geopend op: vrijdag 17.00u  - 20.00u 

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn de loketten tijdelijk gesloten. 
Bel voor het maken van een telefonische afspraak 
met het klantcontactcentrum:     14 0522 
Je kunt ook mailen:       postbus@meppel.nl

2



Informatiepunt Digitale Overheid
Je zaken regelen met de overheid: het gebeurt steeds vaker op de 
computer via internet. Veel mensen vinden dit nog lastig. Wil je iets 
regelen via internet en kun je wel wat hulp gebruiken? Kom langs bij 
het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek.

Meer informatie: 
  bibliotheekmeppel.nl/informatiepunt-digitale-overheid
 
  Marktstraat 27, 7941 KP Meppel 
  088 012 8480

  info@bibliotheekmeppel.nl
  bibliotheekmeppel.nl 
  biebMeppel
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HULP BIJ
EEN LAAG INKOMEN
Misschien verandert er iets in je financiële situatie. Hierdoor kan 
het zijn dat je te weinig inkomen hebt om van rond te kunnen 
komen. De gemeente kan je dan verder helpen. Samen met jou 
kunnen zij bekijken wat er nodig en mogelijk is in jouw situatie.  



Bijstandsuitkering
Heb je te weinig inkomen om van te leven? En kun je geen werk 
vinden? Dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen. Dat kan via de 
website        werk.nl van het UWV. Je hebt daarvoor een DigiD nodig. 

Let op: je dient na aanvraag bij het UWV, binnen 2 dagen ook 
de gemeente te informeren dat je een bijstandsuitkering hebt 
aangevraagd. De gemeente kijkt vervolgens samen met jou wat 
passend is voor je situatie.

Kijk voor meer informatie op:
  werk.nl
  meppel.nl/uitkering 

Bel, mail of ga naar een van de VIA-spreekuren bij jou in de buurt 
of bezoek het stadhuis.
  14 0522
  postbus@meppel.nl

Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een bijstandsuitkering aanvragen? 
Dan gelden er speciale regels. 

Een aanvraag doe je op        werk.nl
Nadat je een aanvraag hebt gedaan, moet je binnen 2 werkdagen 
bellen met de gemeente Meppel en aangeven dat je een uitkering 
hebt aangevraagd. Daarnaast moet je je ook aanmelden voor een 
voorlichting bij het LeerWerkCentrum.

Voor jongeren geldt een zoekperiode van 4 weken. Dat betekent dat je 
eerst 4 weken actief moet zoeken naar werk en/of scholing. 
Op het LeerWerkCentrum is iedere maandag om        14:00 uur 
een voorlichting voor jongeren. Tijdens deze voorlichting wordt 
meer verteld over de zoekperiode en kun je terecht met al je vragen. 
Ook kunnen wij kijken of er sprake is van een uitzondering op de 
standaardprocedure. Het is belangrijk dat je deze voorlichting bezoekt.

Als gevolg van corona vinden de voorlichtingsbijeenkomsten op dit 
moment niet plaats. Nadat je je hebt aangemeld bij de gemeente 
Meppel, wordt er contact met je opgenomen door de jongerencoach.

Kijk voor meer informatie op:        meppel.nl/uitkeringjongeren 
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Bijzondere bijstand
Heb je een laag inkomen? En moet je opeens kosten maken die 
noodzakelijk zijn maar die je niet kunt betalen? Voorbeelden waarvoor 
je bijzondere bijstand kunt aanvragen:

  Reiskosten in verband met een noodzakelijke 
  medische behandeling in het ziekenhuis

  Kosten kinderopvang voor tienermoeders die een opleiding volgen
  Kosten kinderopvang als beide ouders studeren 

  en Wet op Studie Financiering ontvangen
  Kosten van rechtsbijstand
  Kosten van bewindvoering, mentorschap, curatele. 

  Dit zijn 3 maatregelingen om iemand te beschermen.
  - Bewind: als iemand niet zijn geldzaken kan regelen. 
   De kantonrechter benoemt een bewindvoerder die 
   dit voor hem doet.
   - Mentorschap: als iemand niet kan beslissen over persoonlijke,  
   niet-financiële zaken als verzorging, verpleging, behandeling 
   en begeleiding. De kantonrechter benoemt een mentor die 
   de beslissingen voor hem neemt.
   - Curatele: als iemand zijn geldzaken en persoonlijke zaken 
   niet kan regelen. De kantonrechter benoemt een curator   
   die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat 
   mag zonder toestemming van de curator  zelf geen 
   beslissingen nemen. Bijvoorbeeld over zijn of haar kinderen. 
   Of  besluiten om te trouwen. Of een testament te maken.

Let op: betaal de kosten niet alvast zelf. Stel eerst de gemeente op 
de hoogte van de kosten die je moet maken.

Meer informatie:
  meppel.nl/minima

Voor het aanvragen maak je een afspraak met een inkomensconsulent.
Als gevolg van de coronamaatregelen zijn de loketten tijdelijk 
gesloten. Bel voor het maken van een telefonische afspraak met het 
klantcontactcentrum      14 0522.
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Individuele inkomenstoeslag
Heb je 3 jaar achter elkaar een uitkering van de gemeente Meppel 
gekregen? Of al 3 jaar een laag inkomen gehad? Ben je 21 jaar of ouder 
en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd? Dan heb je misschien 
recht op een extra bedrag. Dit heet de individuele inkomenstoeslag.

Het is een toeslag die je 1 keer per jaar kunt krijgen. Het is de 
bedoeling dat je dit bedrag besteed aan duurzame goederen. 
Hierdoor bestaat dan geen recht meer op vergoeding van duurzame 
goederen vanuit de bijzondere bijstand.

Een aanvraagformulier kun je krijgen bij het loket. Je kunt ook bellen 
met de gemeente, zij sturen het formulier dan naar je toe. 
Bel hiervoor met       14 0522. Of mail met        postbus@meppel.nl.

Het formulier is ook te downloaden, je vindt de link naar het formulier 
onderaan de volgende pagina:        meppel.nl/minima

Minimaregeling voor volwassenen
Fonds Deelname Maatschappelijke activiteiten

Heb je te weinig inkomen en wil je bijvoorbeeld graag sporten, naar het 
theater, of een museum bezoeken? Je kunt hiervoor een vergoeding 
van de gemeente krijgen. Per jaar is dat €150,- per volwassene. 
Voorbeelden van vergoedingen zijn:

  Contributies van (sport)verenigingen
  Abonnement zwembad
  Bezoek aan musea, theater, dierentuin, bioscoop, enzovoort.
  Bibliotheek
  Krantenabonnement
  Dal Voordeel-abonnement

Kijk voor meer informatie en de regels op:
  meppel.nl/fdma
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Het aanvraagformulier kun je downloaden op de pagina. 
Je kunt het ook ophalen bij het gemeentehuis.

Of bel of mail met het klantcontactcentrum: 
  14 0522
  postbus@meppel.nl

Bereken uw recht (kortingen en toeslagen Belastingdienst)
Op welke hulp voor betalingen heb je recht?
Er bestaat allerlei hulp voor betalingen. 

Soms meer dan je denkt. Bereken in een paar stappen op welke 
bedragen je mogelijk recht hebt. Ook zie je waar je deze kunt 
aanvragen.

Kijk voor meer informatie en een berekening op:
  https://berekenuwrecht.nibud.nl

De VoorzieningenWijzer Meppel
Regelingen zijn soms ingewikkeld. Medewerkers van 
De VoorzieningenWijzer (DVW) hebben kennis over enkele financiële 
onderwerpen. In een persoonlijk gesprek laten zij je zien hoe je kunt 
besparen op enkele uitgaven en welke regelingen je kunt aanvragen 
bij de Belastingdienst en bij de gemeente Meppel.

Er wordt gekeken naar:
   de minimaregelingen van de gemeente Meppel
  uw energieleverancier
  uw zorgverzekering
  de toeslagen (huur, zorg, kinderopvang)
  de aangifte inkomstenbelasting

Dat doen ze gewoon bij je thuis, zodat je er niet op uit hoeft.
Vanwege corona kunnen we afspreken om gebruik te maken van 
beeldbellen.
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Medewerkers bij Gemeente, Woonconcept en Welzijn MensenWerk zijn 
goed geïnformeerd over DVW. Ook vrijwilligersorganisaties zijn op de 
hoogte gebracht. 

Als jouw contactpersoon merkt dat je baat kan hebben bij DVW, 
dan kan die je aanmelden bij DVW, uiteraard na overleg met jou.
Deelname aan de VoorzieningenWijzer is gratis. De besparing verschilt 
per huishouden. Bij eerdere resultaten was de gemiddelde besparing 
ruim €500,- op jaarbasis.

Contact of meer informatie.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een afspraak met 
een van onze medewerkers? 

Neem dan contact op met de contactpersoon die u al kent bij 
Gemeente, Woonconcept, Welzijn MensenWerk. 
Of rechtstreeks met De VoorzieningenWijzer bij Welzijn MensenWerk 
via e-mail       voorzieningenwijzer@welzijnmw.nl 
of telefonisch      085 273 1444.



HULP VANUIT DE WET 
MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING (WMO)
De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de 
maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat om 
mensen die voor lange tijd lichamelijke en/of geestelijke 
en/of maatschappelijke problemen hebben. Alle inkomens 
groepen kunnen gebruik maken van de regelingen uit de Wmo. 



Meerkostenregeling chronisch zieken
Heb je een blijvende beperking of geestelijke problemen? Dan heb 
je misschien recht op een extra vergoeding voor kosten die je moet 
maken. De vergoeding bedraagt maximaal €2.000,- per persoon. 
De meerkosten moeten worden gemaakt in relatie met je beperking 
in zelfredzaamheid of participatie. Denk bijvoorbeeld aan maaltijden, 
(rolstoel)kleding of sport. Kosten die door andere instanties vergoed 
worden, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Mensen met een hoger inkomen kunnen de meerkostenregeling 
ook aanvragen.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op: 
  meppel.nl/meerkostenwmo

Een aanvraag kun je doen door contact op te nemen met de gemeente 
Meppel. Je kunt ook het WMO-loket bezoeken. Het loket is momenteel 
door corona gesloten.
  14 0522
  postbus@meppel.nl

Cliëntondersteuning
Heb je hulp of ondersteuning nodig in het dagelijks leven? Schakel dan 
een cliëntondersteuner in. Een cliëntondersteuner kan helpen duidelijk 
maken wat belangrijk is voor jou.

Een cliëntondersteuner denkt graag met je mee. Bijvoorbeeld als je hulp 
of ondersteuning wilt regelen en je niet weet hoe dat moet of waar je 
terecht kunt. 

Hulp van een cliëntondersteuner is gratis en wordt in gemeente Meppel 
uitgevoerd door MEE Drenthe, Thuis in Cliëntondersteuning, Welzijn 
MensenWerk en Zorggroep Noorderboog.
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Bij het regelen van hulp of ondersteuning kan een cliëntondersteuner:
  helpen om je vragen en wensen op een rijtje te zetten
  gesprekken helpen voorbereiden
  meegaan naar gesprekken
  meedenken over afspraken over de hulp die je krijgt
  meedenken als je er niet uit komt met een organisatie

Je kunt ook én een cliëntondersteuner én iemand uit je eigen omgeving 
laten meedenken. Bijvoorbeeld je partner, een familielid, vriend of 
buurtgenoot

Meer informatie vindt u op:        meppel.nl/clientondersteuning





HULP BIJ 
GELDZORGEN
Als je rekeningen niet meer kunt betalen kunnen de problemen 
groter worden. Als je dit teveel wordt kun je om hulp vragen. Er 
zijn mensen, organisaties en websites waar je hiervoor terecht 
kunt. Samen met jou kan er gezocht worden naar een oplossing 
die bij jouw situatie past.



Kwijtschelding
Heb je een laag inkomen en weinig vermogen? En kun je de 
gemeentelijke belasting niet betalen? Misschien heb je recht op 
kwijtschelding. Je hoeft dan minder of soms helemaal niet te betalen.

Met kwijtschelding hoef je minder of geen geld te betalen voor het 
ophalen van je huisvuil en voor rioolrechten. Dit geldt ook voor de 
zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en de watersysteemheffing 
voor inwoners. Zo kun je veel geld besparen.

Je vraagt kwijtschelding aan met een aanvraagformulier. 
Dit formulier is te downloaden op de website: 
  meppel.nl/kwijtschelding

Bel of mail met het klantcontactcentrum: 
  14 0522
  postbus@meppel.nl

Ben je zelfstandig ondernemer en wil je kwijtschelding aanvragen 
voor je privé-belastingen? Neem dan contact op met het 
Klantcontactcentrum via telefoonnummer       14 0522.
Voor deze verzoeken geldt namelijk een andere werkwijze 
en een ander verzoekformulier. 

Consulent Geldzorgen
Heb je moeite om de rekeningen te betalen? 
In Meppel werken Consulenten Geldzorgen. Bij hen kun je terecht 
voor advies en hulp. Ook als je schulden hebt kun je bij hen terecht. 
Zij zoeken samen met jou naar een oplossing die bij je past. 

Waar kunnen de consulenten je zoal bij helpen?
   Het krijgen van overzicht in jouw inkomsten en uitgaven
   Het aanvragen van begeleiding

  voor uw betalingen/administratie
   Het afspreken van een betalingsregeling
   Het aanvragen van een uitkering of gemeentelijke regeling
   Het aanmelden voor schuldhulpverlening
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De consulenten Geldzorgen zijn bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag op telefoonnummer     14 0522 of via        geldzorgen@meppel.nl.  

Je kunt je direct aanmelden voor een intakegesprek via het formulier 
op de website:       meppel.nl/geldzorgen

Schuldhulpmaatje
Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met 
(dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden met 
getrainde vrijwilligers. Zij hebben veel kennis en helpen op een 
persoonlijke manier naar een schuldenvrij leven.

Begeleiding in gedragsverandering en mensen die zich zelf weer 
financieel kunnen redden, staan daarbij centraal.

Een maatje ondersteunt en leert iemand hoe hij/zij in de toekomst 
weer zelf de controle over zijn geldzaken kan nemen.

Een aparte coronapagina biedt een overzicht van nieuws over corona 
en schulden:
  schuldhulpmaatje.nl/nieuwsoverzicht-corona-en-schulden

Meer informatie over Stichting Schuldhulp Meppel kun je vinden op:  
  schuldhulpmaatje.nl/meppel
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Leenfonds Meppel
Het Leenfonds Meppel wil u in een vroegtijdig stadium helpen bij een 
onverwachte rekening of nota’s, door middel van een kleine renteloze 
lening.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hoge energie- of tandartsrekening, 
het eigen risico van de zorgverzekering of 1 of 2 maanden huur. 

Dit om te voorkomen dat u een grotere schuld opbouwt 
U kunt dit aanvragen en onder bepaalde voorwaarden o.a. naar 
draagkracht en rekening houdend met de beslagvrije voet kan die 
worden verleend.

Een aanvraag kunt u per email aanvragen       info@leenfondsmeppel.nl 
of telefonisch via     06 1300 17 71 waarbij u uw telefoonnummer 
inspreekt in een antwoordapparaat. U wordt dan binnen 24 uur 
teruggebeld voor het maken van een afspraak.

Meer informatie vindt u op: 
  leenfondsmeppel.nl
  met daarop een aanvraagformulier

Humanitas
De thuisadministratie van Humanitas helpt je je financiën en 
administratie op orde te brengen en te houden. Blijf dus niet 
rondtobben, als je door welke reden dan ook het overzicht bent 
kwijtgeraakt. Een vrijwilliger van Humanitas helpt je weer op weg.

Voor meer informatie kijk op:  
  humanitas.nl/afdeling/meppel-e.o
Je kunt ook bellen of mailen: 
  0522 261 828 
  meppel@humanitas.nl 
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Geldfit
Geldfit.nl biedt met behulp van een test snel en eenvoudig inzicht in 
hoe je er financieel voor staat. De resultaten laten zien of je wel of 
geen hulp nodig hebt bij je geldzaken. Je krijgt een persoonlijk advies 
met tips voor jouw financiële situatie.

  geldfit.nl

Er is een aparte coronapagina met aandacht voor de invloed van 
corona op werk, zorgverzekering, energie en hypotheek en huur.
  geldfit.nl/corona

0800-115 - Hulp bij geldzorgen
0800-8115 is het gratis telefoonnummer van de Nederlandse 
Schuldhulproute.

Heb je geldzorgen? Bel dan naar het telefoonnummer     0800-8115. 
Medewerkers zitten klaar om te luisteren naar jouw verhaal en denken 
met je mee. Zij kunnen je ook in contact brengen met hulp bij jou in de 
buurt. 

  nederlandseschuldhulproute.nl
   0800-8115

Nibud
Voor veel huishoudens heeft de coronacrisis grote financiële gevolgen. 
Het Nibud helpt met tips en hulpmiddelen om grip op je geld te 
houden en biedt informatie over hulpregelingen.

  nibud.nl

Er is een aparte coronapagina met onder meer een geldwijzer aan 
de hand van een 7-stappenplan.
  nibud.nl/special/geldwijzer-corona
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Wijzer in geldzaken
De website Wijzer in Geldzaken geeft je informatie voor het omgaan 
met geld in bijna elke levenssituatie – van net 18 geworden tot met 
pensioen, van ontslag tot scheiding.

  wijzeringeldzaken.nl

Er is een aparte coronapagina met tips om je inkomsten 
en uitgaven in tijden van corona op een rij te zetten:
  wijzeringeldzaken.nl/Coronacrisis-en-je-geldzaken

Er is ook een aparte pagina voor jongeren tijdens de crisis:
  wijzeringeldzaken.nl/Coronacrisis-en-je-geldzaken/
  coronacrisis-geldzaken-en-jongeren

MoneyFit
Moneyfit helpt jongeren op een ‘fitte’ manier om te gaan met geld en 
adviseert over o.a. geld en wonen en studeren, maar ook over gamen 
en gokken. 

  moneyfit.nl

Er is een aparte coronapagina die jongeren op hun rechten wijst als ze 
geen werk meer hebben door corona.
  moneyfit.nl/?s=CORONA

Rijksoverheid
De Rijksoverheid biedt op deze site belangrijke informatie over corona. 
Voor werkgevers en werknemers.

  rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
  
  rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/
  ondernemen-en-werken-in-coronatijd
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VOOR 
ONDERNEMERS 
EN ZZP’ERS      
Ondernemers en zzp’ers die informatie, voorlichting en onder-
steuning zoeken, kunnen terecht bij de gemeente Meppel, de 
Kamer van Koophandel en andere organisaties



Ondersteuning van de gemeente Meppel 
  
  meppel.nl/ondernemer 
  meppel.nl/tijdelijkeregelingondernemers

Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel biedt informatie, voorlichting en 
ondersteuning aan ondernemers en zet vol in op aan corona 
gerelateerde vragen.

  kvk.nl

Een aparte coronapagina biedt adviseurs aan die persoonlijk en gericht 
advies geven, onder meer over de financiering of levensvatbaarheid 
van je onderneming. Plus informatie over bijvoorbeeld protocollen, 
subsidies en regelingen.

  kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona

Belastingdienst
De Belastingdienst neemt maatregelen en past regelingen aan om de 
belastingbetaler meer lucht te geven.  

Een aparte coronapagina Coronamaatregelen Belastingdienst zet o.m. 
op een rij wat je moet doen om uitstel van betaling aan te vragen en 
welke aan corona gerelateerde aanpassingen er zijn op het gebied van 
loonheffingen, inkomsten- en vennootschapsbelasting en btw.

	 	 belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/coronavirus
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FiKKs
Voor werknemers en werkgevers

FiKks helpt ook werkgevers om hun werknemers met geldzorgen een 
oplossing te bieden. Met een financieel dashboard in de fiKks-app en 
een stappenplan kunnen werknemers grip op hun geldzaken krijgen. 
Ze kunnen ook een persoonlijke buddy krijgen.

  wijgaanhetfikksen.nl/samenmetfikks

Een aparte coronapagina gaat gerichter in op de problemen die corona 
kan opleveren en biedt ook een persoonlijke buddy aan.

  wijgaanhetfikksen.nl/de-coronacrisis-hoe-ga-je-om-met-je-zorgen

Financieel fitte werknemers
Deze wegwijzer helpt primair werkgevers om vroegtijdig geldzorgen 
bij medewerkers te ontdekken en helpt verder met tools, checklists, 
doorverwijzingen en een helpdesk.

  financieelfittewerknemers.nl/

Een aparte coronapagina verwijst merendeels door naar Wijzer in 
geldzaken

  financieelfittewerknemers.nl/Tips-voor-uw-organisatie/  
  voorkomen-van-geldproblemen
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Geldfit zakelijk
  
Op Geldfit Zakelijk kun jij als ondernemer gratis terecht voor hulp 
bij jouw financiële situatie. Via een online test krijg je direct inzicht 
hoe jij er met je onderneming financieel voor staat. Ook krijg je gelijk 
een overzicht waar je terecht kunt voor hulp. Denk aan websites met 
handige tips, online begeleiding of hulp voor ondernemers bij jou in de 
buurt. Zo helpen wij jou om je onderneming financieel fit te houden.

  geldfit.nl/zakelijk

Ondernemersklankbord MKB (Landelijk) OKB

Stichting Ondernemersklankbord biedt ondersteuning aan 
ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Dit kan advies zijn of 
begeleiding van ondernemers. Bovendien staan wij ondernemers bij 
die failliet dreigen te gaan. Onze adviseurs zijn werkzaam geweest 
in uiteenlopende sectoren en branches en kennen als geen ander de 
uitdagingen van het ondernemerschap.

  ondernemersklankbord.nl
 
Een afspraak is gratis en verplicht tot niets. 

Bel of mail:
  088 1717950
  gerard.pit@ondernemersklankbord.nl
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KIND & 
OPGROEIEN
Omgaan met weinig inkomen is lastig. Er moeten keuzes gemaakt 
worden die kinderen kunnen raken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat 
je de kosten voor hobby’s, schoolreis, of zwemlessen niet kan 
betalen. Weet dan dat er hulp is zodat je kinderen mee kunnen 
blijven doen.



Kinderopvangtoeslag Belastingdienst
Werk je of volg je een weg naar werk of een studie? Is je inkomen te 
laag om de kinderopvang van je kinderen te betalen? Vraag dan de 
kinderopvangtoeslag aan bij de belastingdienst.

Hoeveel geld/toeslag je krijgt hangt af van je inkomen. 

Meer informatie en de voorwaarden vind je op: 
  belastingdienst.nl 

Of bezoek een van de VIA-spreekuren bij jou in de buurt. 
Informatie over de plaatsen en tijden vind je voorin dit boekje.

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor je kinderen 
tot 18 jaar. Die krijg je naast de kinderbijslag. Heb je al een toeslag? 
Dan krijg je vanzelf kindgebonden budget als je er recht op hebt.

Ontvang je geen andere toeslag en voldoe je aan de voorwaarden 
voor het kindgebonden budget? Vraag de toeslag dan zelf aan. 
De ouder op wiens naam de kinderbijslag 
staat, moet dit doen.

Voor meer informatie kijk op: 
  belastingdienst.nl
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Minimaregeling voor kinderen
Heb je een laag inkomen? De gemeente heeft regelingen voor 
vergoeding van kosten voor je kind(eren).

Fonds Deelname Maatschappelijke activiteiten
Wil je kind graag meedoen aan activiteiten zoals bijvoorbeeld een 
bezoek aan de bioscoop, dierentuin of  theater? Maar lukt dit niet door 
te weinig geld? De gemeente kan je met een vergoeding helpen. 
Per kind tot 18 jaar is dit €100,-

Kijk voor meer informatie en de regels op: 
  meppel.nl/fdma 
Op deze pagina kun je ook een aanvraagformulier downloaden. 
Of je kunt het ophalen bij het gemeentehuis.

Of bel of mail:
  14 0522 
  postbus@meppel.nl

Regeling participatie schoolgaande kinderen
Je kunt voor kosten van schoolactiviteiten zoals bijvoorbeeld een 
excursie of schoolreisje, één keer per jaar een extra tegemoetkoming 
krijgen van €200,- (basisonderwijs) of €250,- (voortgezet onderwijs). 

Kijk voor meer informatie en de regels op: 
  meppel.nl/schoolgaandkind
Op deze pagina kun je ook een aanvraagformulier downloaden. 
Of je kunt het ophalen bij het gemeentehuis.

Of bel of mail:
  14 0522 
  postbus@meppel.nl
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Laptopregeling schoolgaande kinderen
Voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar op het voortgezet 
onderwijs en een minimum inkomen is het mogelijk een vergoeding 
aan te vragen voor de kosten van aanschaf van een laptop van 
maximaal €400,- 

Een aanvraag kun je doen door te bellen met        14 0522. 
Vraag dan naar een inkomensconsulent. 
Je kunt ook het loket inkomen van het gemeentehuis bezoeken. 

Voor meer informatie en de regels kijk op: 
  meppel.nl/laptopregeling

Kindsupport Meppel (0-21 jaar)
Wil je kind graag op zwemles, muziekles volgen, sporten bij een 
vereniging, meedoen aan theater of misschien dansen of tekenen? 
Wil je kind graag trakteren op zijn of haar verjaardag of heeft je kind 
bijvoorbeeld een laptop voor school nodig (vanaf 12 jaar) maar heb je 
daar zelf geen geld voor? Dan kun je hiervoor een aanvraag indienen 
bij Kindsupport Meppel.

Kindsupport Meppel is een samenwerkingsverband tussen 
Stichting Leergeld Meppel, Jeugdfonds Sport & Cultuur, 
Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Jarige Job 
en de gemeente Meppel. Daarnaast wordt er 
samengewerkt met WelzijnMensenwerk.

Voor meer informatie en aanvragen kijk op: 
  kindsupportmeppel.nl

Wil je hulp bij het aanvragen? 
Loop dan binnen bij een 
van de VIA-spreekuren. 
Plaatsen en tijden vind je voorin 
dit boekje.
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Schoolkosten MBO leerlingen van 16 en 17 jaar
MBO leerlingen van 16 en 17 jaar waarvan de ouders een laag inkomen 
hebben, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de 
schoolkosten. Veel scholen laten de uitvoering van deze regeling over 
aan Stichting Leergeld.

Meer informatie kun je krijgen bij de school die je zoon of dochter 
bezoekt. 

Een aanvraag voor vergoeding kun je doen via:
  kindsupportmeppel.nl 

Bibliotheek
Gratis lid worden van de bibliotheek? Dat kan tot 19 jaar. Je kan gratis 
boeken, tijdschriften, films, e-books, en muziek lenen en gebruik 
maken van andere voordelen. Daarnaast zijn er activiteiten die gratis 
zijn. Je kunt er bijvoorbeeld internetten, kranten en tijdschriften lezen, 
juridisch advies krijgen en je kunt computercursussen volgen. Ook zijn 
er veel activiteiten voor kinderen: voorlezen, leren programmeren, 
technisch knutselen en het ouder-kindcafé. 

  Marktstraat 27   info@bibliotheekmeppel.nl
  7941 KP Meppel   bibliotheekmeppel.nl
  088 012 8480   biebMeppel

Bijna 18...check kwikstart.nl
Als je 18 jaar wordt, moet je heel wat zaken zelf regelen. Alle 
verzekeringen moeten geregeld worden, studiefinanciering aanvragen, 
je gaat op jezelf wonen en je moet overzicht houden over je eigen 
inkomsten en uitgaven. In Kwikstart vind je alle te regelen zaken op een 
rijtje. Daarnaast kan je veel informatie vinden over jeugdzorg, allerlei 
vormen van hulp, je gezondheid en allerlei andere praktische tips. 

Voor meer informatie kijk op: 
  kwikstart.nl/informatie  
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Logeerkring Drenthe
Logeerkring Drenthe koppelt thuiswonende kinderen en (jong) 
volwassenen met een lichte beperking, broertjes/zusjes en jonge 
mantelzorgers aan een vrijwillig gastgezin of een maatje. Maar ook 
(alleenstaande) ouders zonder of met een klein netwerk kunnen 
gebruik maken van de logeerkring.

Logeerkring Drenthe heeft logés van alle leeftijden, maar de meeste 
zijn tussen 5 en 15 jaar oud. Sommige logés hebben zelf een beperking, 
zoals ADHD, autisme of een lichamelijke of licht verstandelijke 
beperking. En soms komen ze uit gezinnen waar bijvoorbeeld een 
broer, zus of een ouder een beperking of chronische aandoening heeft. 

Het logeren gebeurt bij hele ‘gewone’ gezinnen, daarom moet de 
zorgvraag niet te zwaar zijn. Elke ‘logé’ wordt gekoppeld aan een 
‘eigen’ gezin of maatje, zodat het zich daar ook thuis kan gaan voelen. 
Gemiddeld komt een loge eens per maand bij een gastgezin. De meeste 
logés vinden het leuk om te blijven slapen, maar dat hoeft niet. Soms is 
het fijn om er alleen af en toe een dagje uit te zijn en sommige ‘logés’ 
zoeken geen gezin, maar een maatje.

Voor meer informatie kijk op: 
  meevoormij.nl/logeerkring-drenthe

Aanmelden kan via de website of via het algemene telefoonnummer:  
  0592 30 39 99

Coördinator Logeerkring:    
Tabitha Roosenbrand    06 462 351 86

36



HULP DOOR &
VOOR MEPPELERS
Mensen uit Meppel hebben zelf ideeën tot stand gebracht. 
Zij hebben allemaal het doel om mensen in een moeilijke situatie 
verder te helpen. Dit doen zij door bijvoorbeeld het delen 
van voedsel, kleding, een helpende hand of door het delen 
van informatie. 



Arme kant van Meppel
De Arme kant van Meppel zorgt ervoor dat mensen met een uitkering 
of minimaal inkomen mee kunnen doen. Er zijn acties rondom 
kerst, mensen kunnen tegen een kleine vergoeding een voorstelling 
bezoeken, zwemmen, een dagje uit of op vakantie. 

Voor meer informatie kijk op:  
  armekantmeppel.nl 
  Armekantmeppel
Aanmelden kan via het aanmeldformulier achterin in dit boekje of mail: 
   armekantmeppel.acties@gmail.com

Voedselbank
Heb je te weinig geld voor de dagelijkse boodschappen? 
Bij de Voedselbank kun je gratis eten krijgen. Zoals brood 
en verse groenten of vlees. Dit is bedoeld als noodhulp. 
De Voedselbank kijkt of je inkomen niet te hoog is.

Voor meer informatie kijk op:   
  voedselbankzuidwestdrenthe.nl
  Stichting Voedselbank Meppel

MensA
De MensA activeringscentrum is een plek in Meppel
waar mensen voor, door en met elkaar allerlei activiteiten doen. Ook 
kun je er terecht voor een kop koffie of thee, een lach en een traan en 
gezelligheid zonder verwachting. Jong, oud, groot, klein iedere volwassene 
uit Meppel mag hier zijn. Verder wordt er internationaal eetcafé 
georganiseerd  en wordt De MensA gebruikt als vraagbaak en wegwijzer. 

Openingstijden:
Maandag   13.00u  - 16.00u
Dinsdag t/m donderdag  09.00u  - 16.00u
Vrijdag   09.00u  - 12.00u 

  Witte de Withstraat 2a (0522) 244 151
  7942 AG MEPPEL   06 468 571 34
     info@demensa.nl
     demensa.nl
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Stichting Present Meppel
Heb je een praktische klus, maar geen sociaal netwerk dat hierbij kan 
helpen? Stichting Present Meppel gelooft dat mensen best bereid 
zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. Een groep 
vrijwilligers komt een dag(deel) in actie om de klus uit te voeren. Dit 
kan gaan om bijvoorbeeld het opruimen van een verwilderde tuin of 
het opknappen van een woning.
 
Laat je hulpverlener een aanvraag indienen op       presentmeppel.nl.
Heb je geen contact met een hulpverlener? 
Neem dan contact op met Welzijn MensenWerk:  
  085 273 1444   Fonger Ploegstra
 
Contact:
  presentmeppel.nl
  info@presentmeppel.nl

De Geweldige Wijk
Loop je in het dagelijks leven tegen dingen aan die je zelf niet 
kan oplossen, zoals het repareren van een wasmachine, nieuwe 
voetbalschoenen of huiswerkbegeleiding voor je kind? Dan kan De 
Geweldige Wijk app misschien de oplossing bieden. Stel je vraag op de 
app en misschien is er dan iemand die je kan helpen. 

Voor meer informatie en het downloaden van de app kijk op:
  geweldigewijk.nl
  Geweldige Wijk Meppel
  Geweldige Wijk Meppel

Stichting Grote Broer
Elk kind heeft recht op geluk. Soms is daarvoor extra hulp nodig. 
Stichting Grote Broer wil graag een bijdrage leveren aan dit geluk! 
Iedereen in de regio Meppel kan een aanvraag doen voor extra 
ondersteuning van een kind met een droom, talent of beperking.

Voor meer informatie of aanvragen kijk op:
  stichtinggrotebroer.nl
  Stichting Grote Broer
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Weggeefschuur Meppel
De weggeefschuur geeft tweedehands kleding aan mensen die van 
weinig moeten zien rond te komen. Naast kleding kun je ook gratis 
speelgoed uitkiezen. 

  Witte de Withstraat, ingang Jufferenpad 
  De weggeefschuur Meppel

Openingstijden:
Dinsdagmiddag 13.00u  - 16.00u
1 e en 3e zaterdag van de maand 10.00u  - 14.00u
In de schoolvakanties is de Weggeefschuur gesloten.

De Budgeteers: Samen Sterk!
De Budgeteers is een besloten Facebookgroep waarin je samen kunt 
leren hoe je op een maximale manier kunt leven van een minimaal 
inkomen. Budgetcoach en Minima Inge van der Elst, geeft elke dag, 
samen met andere leden van de groep, mooie en goede voorbeelden 
en tips. 

  De Budgeteers: Samen Sterk!

Meppelvoorelkaar
Iedereen kan wel eens een handje extra gebruiken. Een klusje in huis 
of tuin, hulp met de boodschappen of vervoer, samen een gezellig uitje 
maken, of sportief bezig zijn met een maatje. Eenmalig of voor langere 
tijd. Er zijn in Meppel en omgeving veel mensen die iets voor een ander 
willen doen. Op de website van Meppel voor elkaar kunnen inwoners 
een hulpvraag plaatsen of zelf hulp aanbieden. 

Voor meer informatie kijk op:   
  meppelvoorelkaar.nl   

  meppelvoorelkaar   info@meppelvoorelkaar.nl
  meppelvoorelkaar   085 273 14 44
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Buurtgezinnen
Buurtgezinnen is een initiatief waarbij gezinnen die om wat voor reden 
dan ook overbelast zijn, worden gekoppeld aan een gezin in de buurt. 
Een ander gezin dat af en toe de zorg voor je kind(eren) over kan nemen, 
zodat je als ouder even op adem kunt komen en de kinderen wat extra 
liefde en aandacht krijgen.

Voor meer informatie kijk op:   
  buurtgezinnen.nl 
  Buurtgezinnen in Meppel

  Contactpersoon in de gemeente Meppel
  Geke Maes
  geke@buurtgezinnen.nl

Meppel Actief & Gezond
Meppel Actief & Gezond organiseert laagdrempelige sport en beweeg-
activiteiten in de gemeente Meppel. Voor jong en oud worden er gratis 
activiteiten voor gezonde leefstijl aangeboden. Naast bewegen zijn dat 
ook voedingsadviezen, gezonde traktaties maken en gratis spel ideetjes 
voor kinderen en senioren. 

De buurtsportcoaches zijn te herkennen aan de oranje trainingspakken. 
Voor vragen kun je altijd bij één van hen terecht. 

Voor meer informatie kijk op:
  meppelactief.nl
  info@meppelactief.nl
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Repaircafé Meppel
Bij het repair café repareren vrijwilligers wat stuk is gegaan. Alles wat je 
zelf mee kan nemen proberen zij te maken. Van een knoop aanzetten, 
afgebroken handvat of kleine elektrische apparaten. Ze doen dit op 
basis van een vrijwillige bijdrage. Nieuwe onderdelen zijn voor eigen 
rekening. Heeft u iets wat een tweede leven verdient? Wil je meedoen 
als vrijwilliger? Neem dan contact op. U hoort dan van ons wat de 
mogelijkheden zijn.    

  Contactpersoon
  W. van Schilfgaarde
  repaircafemeppel@gmail.com

Meer info, data en openingstijden, kijk op:        Repaircafé Meppel
En de agenda van Bewust Meppel:       bewustmeppel.nl

Weggeefhoeken op Facebook
Er zijn verschillende weggeefhoeken op Facebook waar inwoners 
onder andere gratis spullen aanbieden:

  Weggeef en Verkoophoek 0522

  Vraag en Aanbod 0522

  Verkoop & Weggeefhoek 0522

  Weggeefhoek 0522

  Weggeefhoek de Meppeler Mug

  Verkoop/weggeefhoek alles mag!! 0522-0521

  Weggeefhoek Nijeveen
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FONDSEN
Een fonds is meestal een stichting met een bepaald doel. 
Ze helpen mensen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door 
financiële hulp, op vakantie kunnen, cadeaukaarten of met het 
betalen van een cursus.

Alle fondsen hebben eigen regels en een eigen manier van 
aanvragen. Vaak kan alleen een professionele hulpverlener een 
aanvraag voor je doen. Heb je geen contact met een hulpverlener. 
dan kun je altijd binnen lopen bij een van de VIA-spreekuren 
van Welzijn MensenWerk. Zij kijken samen met jou of een 
aanvraag mogelijk is bij een van de fondsen. De plaatsen 
en tijden van het VIA-spreekuur vind je voorin dit boekje.



Stichting Pape-fonds
Het Pape-fonds is er voor mensen die in een moeilijke situatie zitten. 
Mogelijk kun je 1 keer financiële hulp  krijgen voor spullen die je echt 
nodig hebt. Maar het geeft ook financiële hulp aan mensen 
die schulden hebben. Alleen professionele hulpverleners kunnen 
een aanvraag opsturen.

Voor meer informatie en de regels kijk op:   
  papefonds.nl 

Hazewinkelfonds
Dit is een sociaal noodfonds. Zij zijn er voor mensen die (plotselinge) 
geldproblemen hebben en die geen gebruik kunnen maken van 
(wettelijke) regelingen of andere hulp. Of als die niet voldoende 
blijken te zijn. Het Hazewinkelfonds kan dan misschien helpen met een 
eenmalige gift.

Het kan bijdragen in de aankoop van bijvoorbeeld een koelkast, fornuis, 
meubels, computer of laptop. Ook een bijdrage in de verhuiskosten is 
mogelijk. Op medische indicatie kan het fonds bijdragen met de kosten 
van een rolstoel, een elektrische fiets of een traplift. Een bijdrage in 
tandartskosten is eveneens mogelijk. 

Alleen professionele hulpverleners kunnen een aanvraag voor hulp 
opsturen.

Voor meer informatie en/of aanvragen kijk op:   
  hazewinkelfonds.nl
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Krijg een kans
Dit fonds heeft als doel om vrouwen aan te moedigen weer mee te 
doen in de wereld om hen heen. Het fonds kiest ervoor om vrouwen 
te steunen die een laag inkomen hebben, weinig opleiding hebben 
gevolgd, eenzaam zijn en/of chronisch ziek. 

Het fonds biedt de mogelijkheid van een vergoeding tot maximaal 
€500,-. Bijvoorbeeld om een cursus te doen, materialen/
gereedschappen te kopen/huren, of om lid te worden van bijvoorbeeld 
de bibliotheek of een gymnastiekvereniging. 

Gezonder en gelukkiger leven door mee te doen, te leren en ook de 
kans op (betaald)werk te vergroten.

Er wordt geen geld gegeven, maar de rekening van de gekozen activiteit 
en/of middelen wordt meteen vanuit het fonds betaald. Je kunt zelf 
een aanvraag doen of samen met een professionele hulpverlener. 

Voor meer informatie kijk op:
  krijgeenkans.nl 
  Krijg een Kans

T-Fonds
Het fonds geeft financiële hulp aan mensen die een  chronische ziekte 
of beperking hebben en die in een moeilijke financiële situatie zitten. 
Het fonds helpt met de aanpassing of inrichting van een woning. Maar 
kan ook financieel helpen met de aanschaf van passend vervoer. 

Een aanvraag kan alleen door een professionele hulpverlener worden 
gedaan. Bijvoorbeeld iemand van stichting MEE, ergotherapeuten, 
revalidatiecentra of iemand van Welzijn MensenWerk. 

Voor meer informatie en aanvragen kijk op:
  tfonds.org 

Je kunt ook langskomen op een van de VIA-spreekuren van Welzijn 
MensenWerk. De plaatsen en tijden van de spreekuren vind je 
voorin dit boekje.
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Wensstichting Drenthe
De wensstichting vervult de allerliefste wensen van kinderen van 
4 t/m 17 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij zijn 
er voor kinderen die ziek zijn, voor kinderen die opgroeien in moeilijke 
omstandigheden maar ook voor kinderen die al jong mantelzorger 
zijn. Het doel is om deze kinderen, vaak samen met papa en/of 
mama, broertjes en/of zusjes, weer een dag te laten stralen en ze een 
herinnering mee te geven waar ze nog lang op terug kunnen kijken.

De wensstichting is actief in heel Drenthe.

Voor meer informatie, regels en het aanmelden van een wens kijk op:   
  wensstichtingdrenthe.nl

Stichting Blijdesteyn
De stichting verloot jaarlijks beurzen voor een vakantie aan 
alleenstaande vrouwen in de leeftijd van 21 t/m 40 jaar die van 
weinig geld moeten rondkomen (rond bijstandsniveau).

De beurs bedraagt maximaal €750,-.

Voor meer informatie, regels en aanvragen kijk op:   
  stichtingblijdesteyn.nl
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De vakantiebank
Stichting De Vakantiebank heeft als doel om gezinnen met een inkomen 
rond bijstandsnorm, een onbezorgde vakantieweek aan te bieden op 
een mooie plek in Nederland. Om even los te zijn van de situatie thuis 
en om nieuwe energie op te doen. 

Kijk voor meer informatie, regels en aanvragen op: 
  devakantiebank.nl  
  devakantiebank
  @de_vakantiebank
  linkedin.com/company/de-vakantiebank

LINDA.foundation
De Linda.foundation heeft als doel om cadeaukaarten te geven aan 
gezinnen met kinderen die in een moeilijke financiële situatie zitten. 

Kijk voor meer informatie, regels en aanvragen op:
  lindafoundation.nl
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Voor de Minima Nederland
‘Voor de minima’ is een besloten groep op Facebook waar je nog meer 
fondsen, stichtingen en organisaties kunt vinden. Zij bieden hulp aan 
mensen die in een moeilijke financiële situatie zitten.

Voor meer informatie kijk op:   
  Voor de Minima Nederland

(Huis)dieren Voor de Minima Nederland
Dit is een besloten pagina op Facebook. Hier vindt je stichtingen en 
andere organisaties die zich inzetten om ook de dieren van minima 
in Nederland te helpen als er weinig geld voor is. Je kunt hulpvragen 
stellen voor dierenvoeding en verzorgingsproducten.

Kijk voor meer informatie, regels en aanvragen op:   
  (huis)dieren VDM Nederland
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OPGAVEFORMULIER 
Activiteiten St. Werkgroep Arme Kant van Meppel 2021

De Stichting Arme Kant van Meppel wil mensen met een laag 
inkomen* graag een extraatje bieden.

* Inkomen rond het sociaal minimum: 
 alleenstaande(ouders) € 1.125,00 
 gehuwden € 1.605,00
 Personen met AOW: 
 alleenstaande € 1250,00 
 gehuwden € 1.695,00
 (Bedragen zijn exclusief vakantiegeld)

Ook mensen met een laag besteedbaar inkomen vanwege hoge 
woonlasten en cliënten van gemeentelijke schuldhulp, Leenfonds 
Meppel, GKB Assen of Voedselbank kunnen zich aanmelden. 
U moet wel in de gemeente Meppel wonen.

Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet kunt u dit formulier invullen.
U komt dan in aanmerking voor onze kerstactie en andere acties zoals 
entreekaartjes voor Zwembad Hesselingen en Attractiepark Slagharen, 
voorstellingen in Schouwburg Ogterop enz.

Voorletters:........................ Achternaam:...............................................

Straat:..................................................................... Huisnr:...................

Postcode:............................Plaats:.........................................................

Telefoonnummer: 06-................................ of 0522-...............................

E-mailadres:...........................................................................................

Let op! Vergeet niet de achterkant van het formulier in te vullen.



OPGAVEFORMULIER 
Activiteiten St. Werkgroep Arme Kant van Meppel 2021

Alleenstaand: JA / NEE   Naam partner:............................

Indien van toepassing: Aantal thuiswonende kinderen t/m 17 jaar:...... 

Leeftijd van deze kinderen:......|......|......|......|......|......|......|..... jaar

Dit formulier inleveren bij:
De Plataan   (In een envelop voor de Arme Kant. 
    Brievenbus zit aan de buitenkant van het hek 
    van het schoolplein aan de Vledderstraat)

of opsturen naar:   De Plataan
    t.a.v. Stichting Arme Kant van Meppel
    Vledderstraat 3, 7941 LC Meppel

of via mail:   armekantmeppel.acties@gmail.com

Let op: U moet zich elk jaar opnieuw aanmelden.

Privacy verklaring:
U geeft met de opgave toestemming tot verwerking van uw gegevens in het 
bestand van de Stichting ArmeKant van Meppel. Uw gegevens staan alleen 
ter beschikking van de Stichting en worden nooit gedeeld met derden.Het is 
mogelijk dat wij meer gegevens van u opvragen om na te gaan of u tot onze 
doelgroep behoort.

Datum:..................................... Handtekening:.....................................
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Dit boekje heeft als doel je te informeren, je kunt er geen rechten aan ontlenen | Eerste druk, februari 2021


