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Criteria voor Meedoen 
 
Een jongere komt in aanmerking voor een ondersteuning vanuit het Stichting Sterren Stralen fonds 
voor Meedoen, als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
 
 

1.     Het betreft een jongere tussen 12 en 18 jaar. 
2.     Die behoort tot een gezin in het gebied van de Rotaryclubs Haaksbergen, Eibergen, Neede (HEN)*. 

3.     Die onderwijs voortgezet onderwijs volgt in de genoemde plaatsen.  

4.     Die door armoede** niet in staat is deel te nemen aan het normale sociale verkeer of andere  
maatschappelijke activiteiten die onder jongere gebruikelijk zijn. Degene die de jongere voordraagt 
kan dit aannemelijk maken, eventueel met hulp van de Commissie.  

5.     Die door een professional van de school of andere maatschappelijke organisatie waarmee een   
professionele relatie bestaat, wordt voorgedragen voor ondersteuning bij de commissie. 

6.     Bij de voordracht wordt een concreet voorstel gedaan voor het middel dat of de ondersteuning die 
deze jongere zou kunnen helpen beter deel te nemen aan het sociale verkeer tussen jongeren  

7.     De voorgestelde ondersteuning betreft niet een middel dat door een school of de gemeente of 
anderen verplicht of ter beschikking wordt gesteld. 

8.  Aangetoond moet worden dat de voorgestelde ondersteuning niet vanuit bestaande fondsen 
verzorgd kan worden, zoals het sport- en cultuurfonds van de gemeente/provincie en fondsen van 
sport- en cultuurverenigingen, kerken en dergelijke.  

9.  Collectieve aanvragen voor groepen jongeren moeten ook aan bovenstaande criteria voldoen. 

10.  Voor het toekennen en accepteren van ondersteuning dienen ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk 
toestemming te geven middels een (bruikleen-)overeenkomst ( zie bijlage 3). 
 
*Jongeren die niet in het HEN gebied wonen, maar wel op een deelnemende school zitten, komen 
ook in aanmerking. Jongeren uit het HEN-gebied die niet op een van de deelnemende scholen zitten, 
maar wel elders voortgezet onderwijs volgen, kunnen zelf of via ouders of maatschappelijk werk een 
aanvraag indienen voor ondersteuning.  
 
** Onder armoede wordt verstaan  

a. Het gezin leeft van 1 bijstandsuitkering. 

b. Het gezin leeft onder omstandigheden waarbij het leefgeld onder de normen voor het sociaal 
minimum van het NIBUD ligt.  

c. Het gezin heeft toegang tot de voedselbank of heeft een leefgeld dat aan de normen voor de 
voedselbank voldoet. 

d. Het gezin wordt door instellingen voor maatschappelijk werk als arm gekwalificeerd.  
 


