
Doe-Mee-Pas 

 

Voor wie? 

Alle kinderen uit gezinnen in de gemeente Coevorden die afhankelijk zijn van een inkomen 

rond het sociaal minimum ontvangen de Doe-Mee-Pas. Heeft u een inkomen rond het sociaal 

minimum en heeft uw kind geen pas ontvangen? U kunt de pas aanvragen via het digitale 

formulier. Inkomensgrens:  

Het voor u geldende sociaal minimum is afhankelijk van uw situatie. Voor ouders gelden de 

volgende bedragen (het gaat om NETTO bedragen per maand): 

Gehuwd € 1.611,58 

Alleenstaande ouder € 1.128,11 

Als u ouder bent dan 65 jaar en heeft u een (gezamenlijk) inkomen van maximaal 110% van 

het sociaal minimum? Dan komt u in aanmerking voor de Doe-Mee-Pas. Deze kunt u via 

het digitale formulier aanvragen. Inkomensgrens:  

Voor 65-plussers gelden de volgende bedragen (het gaat om NETTO bedragen per maand): 

Gehuwd € 1.719,81 

Alleenstaand € 1.262,58 

Bent u tussen de 18 en 64 jaar en heeft u een (gezamenlijk) inkomen van maximaal 110% van 

het sociaal minimum? Dan komt u in aanmerking voor de Doe-Mee-Pas. Deze kunt u 

aanvragen via het online aanmeldformulier. Inkomensgrens: Het voor u geldende sociaal 

minimum is afhankelijk van uw situatie. De volgende bedragen gelden (het gaat om NETTO 

bedragen per maand): 

Gehuwd € 1.611,58 

Alleenstaand/Alleenstaande ouder  € 1.128,11 

Schoonoord  

De Senioor secretaris@desenioor.nl 

https://desenioor.nl/ 

Tennisvereniging De Return info@dereturn.nl en www.dereturn.nl 

 

Voetbalvereniging KSC www.vvksc.nl 

Studio Concrea concrea@online.nl www.concrea.nl 

Schoonoord Fysiotherapie: w.kindermans@kpnplanet.nl www.fysiotherapieschoonoord.nl 

Schoonoord Korfbalvereniging SDO www.kvsdo.nl 

Schoonoord Gymnastiekvereniging Vios www.gvvios.nl/home 

Noord-Sleen  

Stichting Bosbad Noord-Sleen www.bosbadnoordsleen.nl 

Emmen 

Gitaarschool Jeff Zwart Dhr. J. Zwart 06-42172312 jeffzwart@home.nl www.jeffzwart.nl 
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Schoonloo 

HRC Knollegruun Dhr. E.J. Romp 0592-501458 info@knollegruun.nl www.knollegruun.nl 

Stichting Bewust Leven Dhr. J. Gigengack info@jeroengigengack.nl 

info@stichtingbewustleven.nl 

 

Klijndijk 

Klijndijk MK Beats Dansstudio Mevr. M. Kamphuis 0591-223319 mkbeats@outlook.com 

www.mkbeats.nl 

Zweeloo  

Muziekvereniging B.O.M. Zweeloo Dhr. K. Kuipers 0591-362052 

Sleen 

Bij Mjon (creatieve begeleiding voor kinderen: 

Mw. M. Boezen 06-42704650  

info@bijmjon.nl  

www.bijmjon.nl 

Budovereniging Yoshi  

Mevr. J. Scholte 06-23426775  

yoshisleen@hotmail.com 

Gemengde zangvereniging Sleen Mevr. D. Visser 0591-532886 martienendina@kpnmail.nl 

Muziekvereniging Crescendo Mevr. J. Flokstra 0591-553567 janny_corflokstra@hotmail.com 

www.crescendo-sleen.nl 

Goochelscholen Zuid-Oost Drenthe Dhr. L. Weigand 06-12987858 www.laurensweigand.nl 

Handbalvereniging Exito Mevr. M. Hassink 06-23989385 exito@handbal.nl www.hvexito.nl 

LALKENS Medische Fitness Mevr. R. Bolwijn 0591-362995 geertlalkens@hotmail.com 

www.lalkensfysiotherapie.nl 

Tai Budo Dhr. P. Vreven 06-52635373 taibudosleen@gmail.com www.tai-budo.nl 
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