
Gratis meedoen aan sport  
of cultuur? Dat kan!
Kijk op meedoenzaanstad.nl

Meedoen Zaanstad



Wat wil uw kind proberen?
Dol op paarden? Of op zwemmen?  
Nieuwsgierig om geluid uit een saxofoon te 
krijgen? Wil uw kind liedjes leren spelen op de 
gitaar? Of lekker stoeien met andere kinderen 
op de judomat? Met Meedoen Zaanstad kan 
uw kind aan allemaal leuke dingen meedoen, 
zoals zwemmen, paardrijden, judo, turnen, 
muziekles, voetbal, dansen, tennis, weten-
schap en techniek, en nog veel meer.

Geen geld? Toch iets leuks doen! 
Nu kan het zijn dat u te weinig geld hebt voor 
sportclubs of muzieklessen. Met de regeling 
Meedoen Zaanstad kan uw kind toch meedoen! 
Neem een kijkje op www.meedoenzaanstad.nl.

Hoe werkt dat dan?
Op deze website kunt u uw kind tot 18 jaar 
opgeven voor Meedoen Zaanstad. Daarna kunt 
u via een webwinkel één leuke gratis activiteit 
uitkiezen bij een vereniging in Zaanstad.  
De gemeente betaalt de lessen. Voor oudere 
kinderen is vergoeding mogelijk als zij wél 
onderwijs volgen, maar géén startkwalificatie 
hebben (een havo, vwo of mbo-2 diploma).  
U leest hier meer over op de website.

Al 1.200 kinderen doen mee! uw kind ook?
Vorig jaar deden 1.200 kinderen aan sport,  
muziek of dans met Meedoen Zaanstad.  
Zoals Sterre, die bezig is voor haar A-diploma 
zwemmen. Of Kelt, die later drummer wil  
worden bij een rockband.

Vragen?
Wilt u nog wat weten over Meedoen Zaanstad?  
Op www.meedoenzaanstad.nl staat een lijst  
met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet  
bij? Dan kunt u bellen met gemeente Zaanstad, 
nummer 14075. Heeft u hulp nodig bij het  
aanvragen van Meedoen Zaanstad? Ga dan  
naar het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt.  
Kijk op www.swtzaanstad.nl voor het Wijkteam  
bij u in de buurt.

Andere regelingen
Wist u dat er nog heel veel andere regelingen  
zijn voor kinderen uit gezinnen met een krappe 
beurs? Zoals een bijdrage aan kosten voor  
school, zoals schoolreis, uitstapjes, de aankoop  
van een (tweedehands) fiets of computer.  
Of kosten voor een verjaardagsfeestje.  
Op www.samenvoorallekinderen.nl vindt u  
ze allemaal bij elkaar. Kijk ook eens op  
www.geldwijzer.zaanstad.nl.

Gratis meedoen aan sport of cultuur? Dat kan!
Uw kind kan toch iets leuks doen na school met  
Meedoen Zaanstad!
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