
Spelregels Mee(r)Doenertjes Wijchen 2020 

Bij het aanvragen en toewijzen van een subsidie gaat MeerVoormekaar uit van de onderstaande 

spelregels.  

• Het initiatief dient door bewoners aangevraagd en uitgevoerd te worden.  

• Professionele instellingen zijn uitgesloten van deelname.  

• Het initiatief past binnen het beleid van de gemeente Wijchen.  

• Het initiatief draagt bij aan de leefbaarheid van een dorp, wijk of buurt en heeft geen commercieel 

belang. 

• Het initiatief draagt bij aan het samenbrengen van inwoners van de gemeente Wijchen.  

• Minstens 3 buurtbewoners ondersteunen het initiatief zodat het met succes uitgevoerd kan 

worden.  

• Het toegekende bedrag mag niet besteed worden aan eten of drinken  

• Bij het toekennen van subsidie wordt een geografische spreiding over de dorpen en wijken 

nagestreefd.  

• Het maximale bedrag wat kan worden toegekend, is € 300,--.  (in uitzonderlijke gevallen kan er een 

2e Meerdoenertje voor dezelfde activiteit worden aangevraagd). 

• Er worden als verantwoording 5 foto’s en een verslag van de activiteit aangeleverd. Het verslag 

mag ook een persbericht zijn. De foto’s mogen worden gebruikt voor publicatie op diverse sociale 

media. Anders dan voorheen beoordeelt een digitaal bewonerspanel, samen met MeerVoormekaar, 

de aanvragen. 

 

 

Mee®doenertjes  
Een Mee®doenertje is een financiële bijdrage voor kleinschalige initiatieven tot € 500. De praktijk 
van de Mee®doenertjes leert dat een bedrag van € 300 in de meeste gevallen voldoet voor een 
kleinschalig initiatief. Vanaf 2020 zal het maximale bedrag voor een Mee®doenertje € 300,- per keer 
zijn. Vanaf 2020 is het ook mogelijk om voor een activiteit 2x een Mee®doenertje aan te vragen. 
Deze mogelijkheid creëren we om initiatieven te honoreren die groter zijn dan een Mee®doenertje, 
maar te klein voor het Buurtfonds.  
 
Voor de Mee(r)doenertjes is € 5000 per jaar beschikbaar. Dit bedrag stelt MeerVoormekaar 
beschikbaar uit haar uitvoeringsbudget. Voor een aanvraag is er een laagdrempelig 
aanvraagformulier ontwikkeld MeerVoormekaar publiceert op haar website. Een Mee®doenertje 
kan niet elk jaar aangevraagd worden voor dezelfde activiteit.  
 
 


