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Inleiding 
 

Gemeentes kunnen een regeling hebben voor mensen met een beperkt inkomen. Als je in 

aanmerking komt voor een regeling kun je deze vaak ook gebruiken in de tegemoetkoming 

lidmaatschapskosten van een vereniging.  

 

Vv Loenermark heeft regelingen uit omliggende gemeentes summier uitgewerkt met een link 

naar de desbetreffende website voor details. 

 

Heb je in vragen of hulp nodig bij de aanvraag neem dan contact op met het bestuur van 

Loenermark. Dat kan via het contactformulier op de Loenermark website:  

Contact - Loenermark (vvloenermark.nl) (kies 'Bestuur') of stuur een mailtje naar 

bestuurskamer@vvLoenermark.nl, er wordt dan zo snel mogelijk contact opgenomen. 

 

 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze publicatie. 

 

 

 

Het bestuur van vv Loenermark 

  

https://www.vvloenermark.nl/439/contact/
mailto:bestuurskamer@vvLoenermark.nl
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Gemeente Apeldoorn 
Voor mensen die moeten rondkomen van een beperkt inkomen, wil de gemeente Apeldoorn 

met het Sociaal Vangnet vooral kinderen, chronisch zieken en gehandicapten tegemoetkomen. 

Gezinnen met kinderen en mensen met een laag inkomen en/of hoge zorgkosten krijgen extra 

financiële ondersteuning. 

 

De gemeente Apeldoorn heeft de inkomensondersteunende regelingen vastgelegd in 

“RegelRecht”. 

Link naar de regeling: https://www.apeldoorn.nl/ter/regelrecht 

 

Gemeente Voorst 
De gemeente Voorst heeft de voorzieningen voor mensen met een beperkt inkomen 

vastgelegd in “Nota Minimabeleid”. Deze nota geldt voor alle inwoners van de gemeente 

Voorst. 

 

Link naar de regeling: https://www.mnvoorst.nl/meedoen-in-de-maatschappij/ 

 

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst 
Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige 

gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor 

kunnen deze kinderen ‘meedoen’ met hun leeftijdgenootjes. 

Leergeld helpt o.a. bij lid worden van een sportvereniging en de aankoop van de 

sportuitrusting. 

 

Voor details zie hun website: http://www.leergeld.nl/apeldoornvoorst/ 

 

Gemeente Brummen 
De gemeente Brummen heeft regelingen voor mensen met een beperkt inkomen. Hoeveel dit 

precies is, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. 

 

Vanaf 2018 treedt de nieuwe minimaregeling “Sporten voor volwassenen” in werking. 

 

Link naar de regeling: https://www.brummen.nl/inwoner-en-ondernemer/werk-en-

inkomen/laag-inkomen-toeslagen.html 

 

Gemeente Zutphen 
Inwoners van de gemeente Zutphen met een beperkt inkomen kunnen de “Meedoen-regeling” 

aanvragen om mee te doen aan sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten. Ook voor 

kinderen kunt u de Meedoen-regeling aanvragen. 

 

Link naar de regeling: 

http://www.hetpleinzutphen.nl/Inwoner_het_plein/Inkomen:3GDdJ67SSP-fy-

Sswm_c0g/Meedoen_regeling 

 

https://www.apeldoorn.nl/ter/regelrecht
https://www.mnvoorst.nl/meedoen-in-de-maatschappij/
http://www.leergeld.nl/apeldoornvoorst/
https://www.brummen.nl/inwoner-en-ondernemer/werk-en-inkomen/laag-inkomen-toeslagen.html
https://www.brummen.nl/inwoner-en-ondernemer/werk-en-inkomen/laag-inkomen-toeslagen.html
http://www.hetpleinzutphen.nl/Inwoner_het_plein/Inkomen:3GDdJ67SSP-fy-Sswm_c0g/Meedoen_regeling
http://www.hetpleinzutphen.nl/Inwoner_het_plein/Inkomen:3GDdJ67SSP-fy-Sswm_c0g/Meedoen_regeling
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Gemeente Rheden 
Via de gemeente Rheden kunnen mensen met een beperkt inkomen de GelrePas aanvragen. 

Met de GelrePas krijg je korting op activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Zo kun je 

de GelrePas bijvoorbeeld gebruiken voor het lidmaatschap bij vv Loenermark.  

 

Informatie over de GelrePas: GelrePas - gemeente Rheden  

Link naar de regeling: Zorg, welzijn, jeugd - gemeente Rheden 

 

Uniek Sporten 
Om te checken wat de mogelijkheden zijn in jouw gemeente kun je contact opnemen met de 

coördinator aangepast sporten van Uniek Sporten in jouw gemeente. 

 

Selecteer je gemeente voor de contactinfo: Home | Uniek Sporten | Sporten met een handicap! 
 

Jeugdsportfonds  
Het Nationale Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar 

onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Jeugdsportfonds is een 

particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit 

gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben 

onder het sociaal minimum. 

 

Link naar de website: https://www.jeugdsportfonds.nl/ 

 

 

##### 

https://www.rheden.nl/Inwoners/Werk_inkomen_schulden/Hulp_bij_laag_inkomen/Gelrepas
https://www.rheden.nl/Inwoners/Zorg_welzijn_onderwijs
https://www.unieksporten.nl/
https://www.jeugdsportfonds.nl/

