
Bijlage Doe-mee-regeling 

“Alle kinderen doen mee”  

Voor wie is deze regeling bedoeld? 
Het is belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten of mee kunnen doen aan sociaal culturele 
activiteiten. Dus ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Daarom stelt de gemeente 
Diemen in de regeling “Alle kinderen doen mee” geld beschikbaar.  

Hoeveel geld krijgt u voor uw kind? 
De maximale vergoeding per kalenderjaar is € 300,00 voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar en  
€ 420,00 voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar. Wij kijken naar de leeftijd die uw kind heeft op 1 
juli van dit jaar. Als u in een jaar voor meerdere kinderen recht heeft op de vergoeding, kennen wij 
deze in één keer toe voor alle kinderen samen. 

Hoe betalen wij de vergoeding uit? 
U kunt de kosten die u hebt gemaakt bij ons declareren. Daarvoor ontvangt u declaratieformulieren. 
Als u de kosten zelf hebt betaald, moet u daarvan betaalbewijzen meesturen. U krijgt de vergoeding 
dan op uw eigen rekening overgemaakt. U kunt ook een nota inleveren. Dan betalen wij de nota 
voor u.  
 
Wat vergoeden wij bijvoorbeeld? 

• Contributie van sportvereniging;  
• Muzieklessen;  
• Schoolreisjes of schoolkamp (ook in het buitenland); 
• Aanschaf van een fiets (1 keer per 3 jaar); 
• Bioscoopbezoek; 
• Bezoek aan pretpark of dierentuin; 
• Vrij zwemmen; 
• Buitenschoolse activiteiten; 
• Sportkleding (max € 100,00 per kind);  
• Dansles; 
• Kookcursus. 

Maximale bedragen voor fiets en (sport)kleding 
• U kunt 1 keer per 3 jaar een fiets per kind declareren. Daarvoor gelden standaardbedragen. 

In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken. Informeer eerst bij uw consulent voor 
u een fiets koopt. 

• U kunt jaarlijks maximaal € 100,00 declareren voor sportkleding per kind. In bijzondere 
situaties kan hier van worden afgeweken. Informeer dan bij uw consulent.  

Overleg eerst als u iets anders wil 
Heeft uw kind andere hobby’s of heeft u twijfels over een eventuele vergoeding vanuit deze 
regeling? Neem dan eerst even contact op met uw consulent.   

Controle mogelijk 
Wij kunnen bij u thuis komen controleren of u de gedeclareerde spullen heeft gekocht.   

Ontvangt u geen bijstandsuitkering? 
Als u geen bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente Diemen kunt u gebruik maken van het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur. Hieruit worden kosten van sport en/of muziek- of danslessen vergoed. 
Daarom  kunt u geen sport en culturele activiteiten declareren vanuit de ‘Alle kinderen doen mee-
regeling’. De kosten die niet vergoed worden vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunt u wel 
declareren via de ‘doe mee regeling’ 


