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Voorwoord 

In dit jaarverslag kijken we terug op het jaar 2020, het vierde en laatste uitvoeringsjaar van ons 
meerjarenbeleidsplan 2017-2020: Vertrouwen en ambitie.  
 
2020 was voor Leergeld een zeer uitdagend jaar. Een jaar waarin, naast onze ‘reguliere’ activiteiten, 
extra uitdagingen op ons afkwamen: de ontwikkeling van een nieuw Leergeld registratiesysteem en de 
totstandkoming van een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de komende jaren. En een jaar waarin we 
ineens geconfronteerd werden met een corona pandemie. Dit had grote impact op de samenleving en 
ook op onze landelijke en lokale activiteiten.  
 
Zoals te doen gebruikelijk ontwikkelen wij onze nieuwe plannen in samenspraak met 
vertegenwoordigers van onze stichtingen en organiseren wij landelijke bijeenkomsten om uitwisseling 
van ervaringen en ideeën tussen onze besturen en medewerkers/vrijwilligers te faciliteren. Halverwege 
maart kwam dit op losse schroeven te staan. Onze stichtingen werden voor acute problemen gesteld: 
hoe kunnen we onze werkwijze van het huisbezoek blijven uitvoeren? Hoe leggen we contacten met 
gezinnen wanneer een huisbezoek niet mogelijk is? Hoe behouden wij de contacten tussen en met 
onze vrijwilligers? 
 
Dankzij een enorme flexibiliteit, veerkracht en inzet van velen hielden we de betrokkenheid groot en 
levendig. De deelname aan allerlei online sessies groeide en leidde zelfs tot enthousiasme. Onze 
stichtingen slaagden erin hun werkzaamheden aan te passen en zelfs uit te bouwen. Het was geweldig 
om te zien hoe onze stichtingen zich hebben ingezet om op korte termijn, ter ondersteuning van het 
online thuisonderwijs, duizenden laptops en devices te verstrekken, mede dankzij hun stevige lokale 
netwerk in de Nederlandse gemeenten en binnen het onderwijs. 
 
Ondanks alle beperkingen zijn we er zelfs in geslaagd het aantal geholpen kinderen te laten groeien 
ten opzichte van 2019 naar ruim 131.000 kinderen!  
 
Hieraan zal ongetwijfeld de toegenomen aandacht voor ons werk hebben bijgedragen. We denken 
hierbij aan publiciteitsacties vanuit Leergeld zelf, maar vooral ook via de Sam& campagnes en de 
VriendenLoterij Bingo voor Sam&.  
 
Al met al kijken we dus terug op een succesvol en bewogen jaar. Natuurlijk hopen wij dat 2021 ons 
meer perspectief gaat bieden, onder andere met bijeenkomsten waarbij we elkaar weer persoonlijk 
kunnen ontmoeten.  En hopelijk met een mooie viering van het 25-jarig jubileum in het najaar, waar 
we met elkaar kunnen proosten op onze vereniging en iedereen die er deel van uitmaakt.  
 
Een woord van dank past hier voor Peter van der Velden die na 6 jaar afscheid nam als voorzitter van 
onze Raad van Toezicht. 
 
Tot slot een groot dankjewel aan iedereen die zich het afgelopen jaar voor Leergeld heeft ingezet! 
 
Gaby van den Biggelaar, directeur-bestuurder  
Jacqueline Prins, voorzitter Raad van Toezicht  
 
Den Bosch, april 2021 
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1 Inleiding 
 
In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet 
meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan 
de zijlijn. Sociale uitsluiting door armoede is schrijnend. Kinderen uit gezinnen met minimale financiële 
middelen hebben het vaak al niet gemakkelijk in hun persoonlijke en gezinssituatie. Als zij op school of 
bij de sportvereniging dan ook nog eens niet mee kunnen doen wordt het voor hen nog moeilijker om 
aan te blijven haken bij hun leeftijdsgenootjes. Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de 
participatie en ontwikkeling van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving 
terecht dreigen te komen.  
 

 
 
Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale 
financiële middelen. Leergeld biedt daarom kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te 
kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om meegaan 
op een schoolexcursie of schoolreisje, lid worden van een muziekvereniging of de scouting, maar ook 
om een fiets om naar school te kunnen gaan of een computer of laptop om huiswerk te kunnen maken. 
Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun kennis, hun sociale en emotionele vaardigheden en hun 
talenten zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de 
samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de 
maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. De lange termijn ambitie van Leergeld is dan 
ook dat alle kinderen kunnen meedoen. Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want 
nu meedoen is straks meetellen. 
 
Onze methodiek, de Leergeld formule, is in de ruim 20 jaren van ons bestaan uitgegroeid tot een verfijnd 
en beproefd instrument om kinderen effectief te ondersteunen om mee te doen. De Leergeld formule 
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biedt maatwerk en maakt optimaal gebruik van bestaande voorzieningen. In elke stap van de methode 
staat het individuele kind centraal en is meedoen het doel. Hiernaast levert de methode, via het 
huisbezoek achter de voordeur, veel kennis op van de situatie in de gezinnen en de zaken waar zij 
tegenaan lopen, op basis waarvan Leergeld zaken kan signaleren en agenderen. De Leergeld formule 
bestaat uit de volgende stappen:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
De directe ondersteuning van kinderen uit minimagezinnen gebeurt via onze lokale Leergeld stichtingen. 
Deze lokale stichtingen zijn autonoom. Dat wil zeggen dat zij zelf hun bestuur benoemen, zelf hun 
vrijwilligers- en personeelsbeleid voeren, zelf samenwerkingsrelaties aangaan, zelf fondsen werven en 
ook zelf hun vergoedingenbeleid bepalen. Zij hebben kennis van de lokale situatie (gemeentelijke 
voorzieningen, sportieve en culturele infrastructuur, onderwijsorganisaties) en van de lokale sociale 
kaart, inclusief andere particuliere organisaties, waarmee vaak wordt samengewerkt.  
 
Gemeenschappelijk voor alle lokale Leergeld stichtingen zijn de werkwijze (de Leergeld formule) en de 
organisatiestructuur. Het lokale bestuur leidt de Leergeld stichting en zorgt voor lokale fondsenwerving 
en PR. Een coördinator leidt de dagelijkse operatie en de werkzaamheden van de intermediairs. 
Getrainde intermediairs bezoeken de gezinnen, hebben goede kennis van de lokale sociale kaart, 
kennen de voorliggende voorzieningen van gemeenten en begeleiden het gezin bij de hulpvraag. Via het 
ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst met Leergeld Nederland onderschrijft elke nieuw 
opgerichte lokale stichting de Leergeld werkwijze en organisatiestructuur en mag deze de naam 
‘Leergeld’ voeren. 
 
De lokale Leergeld stichtingen zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland, 
kortweg Leergeld Nederland genoemd. Leergeld Nederland heeft in Den Bosch een klein landelijk 
bureau dat tot taak heeft de lokale stichtingen te ondersteunen en, waar nodig, de brug te slaan naar 

De leergeld formule 
 
Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door 
goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de situatie van 
het gezin besproken en de hulpbehoefte geïnventariseerd. Er wordt bekeken of er ook voor andere 
kinderen hulp nodig is. Waar nodig wordt verwezen naar andere hulpverlenende organisaties zoals een 
juridisch loket, schuldhulpverlening of (school)maatschappelijk werk. Er vindt toetsing plaats van de 
inkomens- en (eventuele) schuldensituatie. 
 
Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn met betrekking 
tot de gevraagde hulp en bij welke bestaande voorzieningen, zoals de bijzondere bijstand van de gemeente 
of andere instanties/organisaties, men terecht kan. Leergeld kan vaak ook ondersteuning bieden bij het 
aanvragen van deze voorzieningen. 
 
Stap 3: Financieel vangnet: Wanneer er geen bestaande voorzieningen zijn voor de betreffende aanvraag 
van het kind, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, biedt Leergeld aanvullende hulp in de 
vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de 
aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het 
bevorderen van “meedoen”. 
 
Stap 4: Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het 
contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een 
telefoontje tot een nieuw huisbezoek. 
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landelijke politiek, financiers en de maatschappij als geheel.   
 
In de combinatie van de methodiek, de organisatiestructuur én het uitgebreide landelijke netwerk zit de 
uniciteit en daarmee de toegevoegde waarde van Leergeld. De laagdrempeligheid van onze werkwijze 
biedt Leergeld de kans veel kinderen uit onze doelgroep te bereiken en te ondersteunen. Het 
huisbezoek, met de inkomenstoets, biedt ons de kans om de hulpvraag met maatwerk te 
beantwoorden. Dit geeft ons tevens inzicht in de problematiek die er in deze gezinnen heerst. De 
signalen vanuit de gezinnen stellen ons in staat om het gemeentelijke armoedebeleid gefundeerd te 
beoordelen en om als goed geïnformeerde gesprekspartner te fungeren voor de lokale overheid om het 
beleid beter aan te laten sluiten op de behoeften van onze doelgroep. Daarnaast slagen veel van onze 
lokale stichtingen erin om bij scholen, verenigingen of leveranciers van diensten/producten 
kwijtschelding of kortingen te realiseren. 
 
Via de monitoring van het gemeentelijke armoedebeleid en het beleid van scholen en de signalering van 
daarmee samenhangende problemen voor onze doelgroep door onze lokale Leergeld stichtingen, 
beschikken wij over een schat aan informatie, waarmee Leergeld Nederland bepaalde zaken kan 
agenderen bij landelijke beleidmakers en onderwijsorganisaties. Hoewel altijd voor verbetering vatbaar, 
is Leergeld ervan overtuigd dat haar lokale werkwijze en organisatievorm enerzijds, gecombineerd met 
de landelijke synergie van de inbreng van lokale stichtingen anderzijds, essentieel zijn voor de unieke 
kracht van Leergeld.  
 
Via een participatief traject hebben we in 2016 een nieuw meerjarenbeleidsplan voor Leergeld 
ontwikkeld voor de periode 2017-2020: Vertrouwen en ambitie. In dit plan zijn op basis van een analyse 
van onze veranderende omgeving en onze huidige capaciteiten een vijftal kansen/uitdagingen voor 
Leergeld geïdentificeerd, welke zijn vertaald in een vijftal beleidsspeerpunten, via welke we in deze 
periode nóg meer willen betekenen voor kinderen in armoede: 
 

1. Doorgaan met en uitbreiden van de lokale aanpak voor directe ondersteuning van kinderen 
2. Meer nadruk op signaleren en agenderen 
3. Van bescheiden en relatief onbekend naar trots en zichtbaar 
4. Behalve autonomie ook synergie 
5. Van pionieren naar volwassenheid  

 
2020 was het vierde en laatste uitvoeringsjaar van dit meerjarenbeleidsplan. Via dit jaarverslag 
rapporteren wij nu over de resultaten daarvan. Wij beschrijven achtereenvolgens: de uitgevoerde 
activiteiten en behaalde resultaten binnen elk van de vijf beleidsterreinen uit ons meerjarenbeleidsplan, 
onze organisatie, onze financiële positie (aangevuld met de Jaarrekening 2020, voorzien van een 
controleverklaring) en ten slotte onze plannen voor 2021. 
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2 Activiteiten en resultaten in 2020 

2.1 Continuering en uitbreiding van de lokale aanpak voor directe ondersteuning 
In 2020 zijn we, conform ons meerjarenbeleidsplan Vertrouwen en ambitie, verder gegaan met onze 
lokale aanpak voor directe ondersteuning van kinderen en hebben we gewerkt aan de verdere 
uitbreiding daarvan. De focus lag hierbij op de volgende drie aspecten: uitrol van de Leergeld formule 
naar nieuwe gemeenten waar we nog niet actief waren, vergroting van ons bereik (méér kinderen 
helpen) en uitbreiding van het voorzieningenpakket per kind (kinderen beter helpen).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1 Uitrol naar nieuwe gemeenten  
In 2020 heeft Leergeld Nederland op twee manieren ingezet op de verdere uitrol van de Leergeld 
formule naar nieuwe gemeenten: via de begeleiding van initiatieven tot oprichting van een Leergeld 
stichting in nieuwe gemeenten en via uitbreiding van het werkgebied van bestaande Leergeld 
stichtingen. Vanaf maart 2020 is deze aanpak aanzienlijk bemoeilijkt door de uitbraak van de corona 
pandemie. Toch zijn we er met deze aanpak in 2020 in geslaagd om de Leergeld formule in 2020 verder 
uit te rollen naar 3 nieuwe gemeenten. 
 
In één gemeente is dit gebeurd via de oprichting en start van één nieuwe Leergeld stichting:  
 

1. Stichtse Vecht (Stichting Leergeld Stichtse Vecht)  
 
In twee gemeenten is dit gebeurd via de uitbreiding van het werkgebied van twee bestaande Leergeld 
stichtingen:  
 

2. Lisse (Stichting Leergeld Leiden en Omstreken)  
3. Barendrecht (Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden) 

 
Hiernaast is in 2020 het in 2019 gestarte nieuwe partnerschap met de Stichting Meedoen in Rotterdam 
omgezet naar een volwaardig lidmaatschap van de Leergeld vereniging. Wij zijn blij dat we hiermee de 
Stichting Meedoen in Rotterdam met ingang van 1 juli 2020 als volwaardig lid van de Leergeld vereniging 
hebben mogen verwelkomen! Eind 2020 was er één, reeds in 2019 opgerichte, nieuwe Leergeld 
stichting op weg om operationeel te worden in één nieuwe gemeente.  
 
Tenslotte liepen er eind 2020 nog 39 verschillende initiatieven tot een start van Leergeld in 47 nieuwe 
gemeenten. Via het in 2017 opgestarte project Alle Kinderen Doen Mee met subsidie van het Ministerie 

Verhaal van een moeder:  
 
“Door de hulp van Leergeld konden mijn kinderen mee blijven doen. Dat zorgde voor energie in het 
huishouden. Ons sociale netwerk werd groter. Als kinderen tevreden zijn ben je zelf ook tevreden en houd 
je je vechtlust. Als je te vaak “nee!” moet zeggen tegen je kinderen, raken ze terneergeslagen, verdrietig en 
ongelukkig. Dat werkt niet in je huishouden. Ik kan nu tegen mijn kinderen zeggen: “Je mag een sport 
uitkiezen!” Ze zitten niet de hele dag op de bank. Ze zijn zelfverzekerder en hebben contacten met 
kinderen om hen heen. Het is een verrijking, al is het soms heel hectisch als ze alle drie naar sport gaan, 
maar dat geeft mij rust! Jullie hulp gaf ons nieuwe energie en minder zorgen. Op die manier konden wij de 
schuldsanering uit zitten.” 
 
Bron: Jaarverslag 2019 Stichting Leergeld Gemert 
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van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onze Leergeld adviseur in 2020 namens Leergeld 
Nederland 4 begeleidingsbezoeken afgelegd aan 4 van deze potentiële nieuwe gemeenten. Daarnaast 
heeft er - tijdens de corona tijd - met circa 13 van deze gemeenten afstemming plaatsgevonden per 
telefoon en/of e-mail. Hiernaast zijn de verschillende initiatieven ondersteund vanuit het landelijk 
bureau. 
 
Samenvattend zag het ledenbestand van de Leergeld Vereniging er eind 2020 als volgt uit:  
 

• 109 operationele Leergeld stichtingen, actief in 262 van de 355 Nederlandse gemeenten (74%) 

• 1 nieuw opgerichte stichting, nog op weg om operationeel te worden 

• 39 initiatieven tot oprichting van een stichting verspreid over 47 nieuwe gemeenten 
 
Voor een overzicht van alle 109 Leergeld stichtingen, die in 2020 operationeel waren, zie bijlage 1.  
 
2.1.2 Vergroting van het bereik: méér kinderen helpen  
In ons beleidsplan Vertrouwen en ambitie was onze ambitie zo geformuleerd dat we de komende jaren 
nóg meer wilden betekenen voor kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, zonder 
daarbij een specifiek streefcijfer voor het aantal ondersteunde kinderen te noemen. 
 
Echter, eind 2016 diende de kans zich aan om samen met drie collega organisaties (Jeugdfonds Sport & 
Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job) een belangrijke rol te gaan spelen in de 
ambitie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om er in de periode 2017-2020 voor 
te zorgen dat álle kinderen in Nederland uit gezinnen met een krappe beurs in Nederland kunnen 
meedoen met hun leeftijdsgenootjes, ongeacht in welke gemeente zij wonen. Via het ambitieuze 
samenwerkingsverband Sam& (www.samenvoorallekinderen.nl) en de afzonderlijke projecten van elk 
van de vier organisaties daarbinnen (met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) is toen besloten om de gezamenlijke ambitie toch te vertalen naar individuele 
jaarlijkse streefcijfers. In ons eigen Leergeld project hierbinnen, genaamd Alle Kinderen Doen Mee, is als 
streefcijfer voor 2020 opgenomen: het bereiken van 15.500 extra kinderen. In 2019 had de Leergeld 
organisatie in totaal reeds 126.838 kinderen ondersteund. Het totale streefcijfer voor Leergeld 
Nederland voor 2020 kwam daarmee uit op een bereik van 142.338 kinderen.  
 
In 2020 waren er in totaal 109 lokale Leergeld stichtingen actief met de directe ondersteuning van 
kinderen in 262 (74%) van de 355 Nederlandse gemeenten. Gezamenlijk hebben deze Leergeld 
stichtingen in 2020 in totaal 131.203 kinderen ondersteund! Dit betekent een toename van 3% en 4.365 
ondersteunde kinderen ten opzichte van 2019. Een aantal stichtingen groeide in dit aantal, anderen 
daalden. Het hoge streefcijfer voor 2020 hebben we hiermee niet kunnen behalen, maar we zijn trots 
dat we, ondanks de corona pandemie, toch opnieuw méér kinderen hebben weten te ondersteunen. 
Een fantastische prestatie van onze lokale Leergeld stichtingen! 
 

Jaar Totaal aantal ondersteunde kinderen Groei in aantal kinderen Jaarlijkse groeipercentage Groeipercentage t.o.v. 2016

2016 81.852 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

2017 103.602 21.750 27% 27%

2018 111.575 7.973 8% 36%

2019 126.838 15.263 14% 55%

2020 131.203 4.365 3% 60%

Toename aantal door Leergeld ondersteunde kinderen in beleidsperiode 2017 - 2020

 
 
Net als andere jaren hebben wij vanuit Leergeld Nederland ook in 2020 onze lokale Leergeld stichtingen 
via een aantal specifieke projecten in financiële zin kunnen ondersteunen bij het vergroten van hun 
bereik:  

http://www.samenvoorallekinderen.nl/
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• Na een projectcontrole over de bestedingen in het project Alle Kinderen Doen Mee, 
gesubsidieerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is in 2020 vastgesteld 
dat via dit project in 2019 met een subsidiebedrag van € 1.840.570 in totaal 11.332 kinderen zijn 
ondersteund door 36 lokale Leergeld stichtingen. In 2020 heeft Leergeld Nederland vanuit dit 
project opnieuw aan een flink aantal lokale Leergeld stichtingen subsidies toegekend ter 
vergroting en verbetering van hun bereik. Hiernaast heeft Leergeld Nederland vanuit dit project, 
na het uitbreken van de corona pandemie, met toestemming vanuit het Ministerie, aan 27 van 
onze lokale Leergeld stichtingen subsidies toegekend voor laptops/devices, bestemd voor 
kinderen uit gezinnen die zich geen laptop konden veroorloven tijdens de periode van online 
thuisonderwijs. In 2021 zal opnieuw een projectcontrole plaatsvinden over de bestedingen van 
de betrokken lokale Leergeld stichtingen in 2020.  
 

• Via het project Samenwerking Stichting Dorodarte & Leergeld Nederland 2019-2022, 
gefinancierd door Stichting Dorodarte, heeft Leergeld Nederland begin 2020 twee aanvragen 
van lokale Leergeld stichtingen voor een vergoeding van opleiding gerelateerde kosten voor 
minderjarige hbo’ers/wo’ers toegekend, waarmee een totaalbedrag gemoeid was van € 4.193. 
Echter, begin juni werd duidelijk dat het overheidsbeleid dermate was veranderd dat de 
noodzaak voor de uitvoering van het oorspronkelijke projectvoorstel kwam te vervallen. Wij 
hebben daarop een alternatief, nieuw projectvoorstel gedaan aan Stichting Dorodarte, die dit 
ook heeft goedgekeurd. Dit betekent dat ons samenwerkingsproject met Stichting Dorodarte 
voor het resterende deel van 2020 - en voor de jaren 2021 en 2022 - gericht is op de 
ondersteuning van lokale Leergeld stichtingen, die vanwege een beperkt beschikbaar lokaal 
budget het risico lopen om niet het volledige, door hen gewenste, voorzieningenpakket aan te 
kunnen bieden aan kinderen uit onze doelgroep, waardoor kinderen uit hun werkgebied dreigen 
te worden benadeeld. Conform dit nieuwe projectvoorstel heeft Leergeld Nederland in 2020 
twee Leergeld stichtingen ondersteund met een totaalbedrag van € 20.870, waarmee in totaal 
100 kinderen uit minimagezinnen zijn ondersteund, via de verstrekking van laptops en Squla 
abonnementen.   

 
2.1.3 Uitbreiding van het voorzieningenpakket per kind: kinderen beter helpen 
Via het samenwerkingsverband Sam& en ons eigen Leergeld deelproject daarbinnen, Alle Kinderen Doen 
Mee, willen we niet alleen méér kinderen bereiken maar willen we kinderen ook beter bereiken. Het 
gaat hierbij zowel om uitbreiding van het voorzieningenpakket per kind dat Leergeld zelf verstrekt, als 
om uitbreiding van het voorzieningenpakket via een betere samenwerking met onze drie Sam& 
partners.  
 
Als we naar het eerste aspect kijken, uitbreiding van het Leergeld voorzieningenpakket per kind, ligt het 
gemiddelde aantal Leergeld voorzieningen per kind in 2020 op 2,4 voorziening per kind1. Na een 
toename van dit gemiddelde aantal voorzieningen in de periode 2016-2019 is dit gemiddelde in 2020 
wat afgenomen. Een verklaring hiervoor ligt in de corona pandemie, waardoor er in 2020 minder 
activiteiten mogelijk waren voor kinderen en er ook voor minder voorzieningen een vergoeding is 
aangevraagd en toegekend.  
 

 
1 Bron hiervoor is het Leergeld registratiesysteem LISY, dat in 2020 door 99 van de 109 Leergeld stichtingen werd gebruikt.  
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Jaar Gemiddeld aantal Leergeld voorzieningen per kind Jaarlijkse groeipercentage Groeipercentage t.o.v. 2016

2016 2,2 n.v.t. n.v.t.

2017 2,3 5% 5%

2018 2,4 4% 9%

2019 2,6 8% 18%

2020 2,4 -8% 9%

Ontwikkeling gemiddeld aantal Leergeld voorzieningen per kind in beleidsperiode 2017 - 2020

 
 
Vanuit Leergeld Nederland hebben wij in 2020 onze lokale stichtingen via twee specifieke projecten ook 
in financiële zin kunnen ondersteunen bij het uitbreiden van hun eigen voorzieningenpakket: via het 
project Alle Kinderen Doen Mee met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en via het project Samenwerking Stichting Dorodarte & Leergeld Nederland 2019-2022, gefinancierd 
door Stichting Dorodarte.  
 
Als we naar het tweede aspect kijken, uitbreiding van het voorzieningenpakket per kind via een betere 
samenwerking met onze drie Sam& partners, hebben we vanuit Leergeld Nederland ook ingezet op 
verdere stimulering van deze samenwerking op lokaal niveau. Dit heeft in 2020 geresulteerd in een 
prachtige verdere toename van het aantal kinderen dat via onze Leergeld Stichtingen is ondersteund 
door Stichting Jarige Job en Jeugdfonds Sport & Cultuur en een stabilisatie van het aantal kinderen dat 
via onze Leergeld stichtingen is ondersteund door Nationaal Fonds Kinderhulp:  
 

• In 2020 heeft Stichting Jarige Job in totaal 80.882 kinderen kunnen voorzien van een 
verjaardagspakket, waarvan maar liefst 46.628 kinderen (58%) via lokale Leergeld stichtingen bij 
Stichting Jarige Job zijn aangemeld. Dat betekent een verdere stijging van 24% ten opzichte van 
de 37.492 kinderen die in 2019 door Leergeld bij Stichting Jarige Job waren aangemeld. 

• In 2020 zijn de aanvragen voor 20.648 (29%) van de in totaal 70.962 kinderen, die het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur in 2020 heeft ondersteund, door onze lokale Leergeld stichtingen 
naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur doorgezet. Dat betekent een verdere stijging van 22% ten 
opzicht van de 16.992 kinderen voor wie in 2019 door Leergeld een aanvraag is doorgezet naar 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur.  

• In 2020 zijn via aanvragen van onze Leergeld stichtingen 5.587 kinderen ondersteund door 
Nationaal Fonds Kinderhulp, waarmee een totaalbedrag van € 1.004.745 gemoeid was. Dit 
betekent een stabilisatie ten opzichte van 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verhaal van een moeder:  
 
Voor een meisje uit Eindhoven wordt al 7 jaar haar waterpolo vergoed door een gezamenlijke bijdrage van 
Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Haar moeder belt op dat zij een laatste factuur gaat 
indienen. Haar dochter wordt 18 jaar en vertrekt in september naar Amerika met een beurs dankzij haar 
deelname aan Jong Oranje van een aantal jaren. Moeder geeft aan dat ze mede dankzij ons deze volledige 
beurs heeft ontvangen, nu een HBO opleiding kan gaan volgen en zichzelf verder kan gaan ontwikkelen in 
waterpolo in Amerika. Moeder is een alleenstaande werkende vrouw, heel trots op de kracht van haar 
dochter, maar had zelf deze sport nooit kunnen betalen.  
 
Bron: Jaarverslag 2019 Stichting Leergeld Eindhoven  
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2.2 Meer nadruk op signaleren en agenderen  
De afgelopen jaren heeft Leergeld een aantal concrete resultaten geboekt op het gebied van signalering 
en agendering. Enerzijds heeft Leergeld dit soort activiteiten op ad hoc basis aangepakt. Anderzijds is 
eraan gewerkt om dit wat meer planmatig aan te pakken. Via deze planmatige aanpak zijn in 2019 twee 
prioritaire thema’s naar voren gekomen voor 2020: werkende armen en schoolkosten. In deze paragraaf 
beschrijven we voor deze twee thema’s welke concrete acties we hierop in 2020 hebben ondernomen.  
 
2.2.1 Werkende armen 
De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de zogenaamde werkende armen. Een algemene 
aanname was dat het netto inkomen voldoende zou moeten opleveren om daarvan noodzakelijke 
uitgaven te betalen en sociaal te participeren. In 2017 constateerde de SER2 dat dit, ondanks het 
gevoerde armoedebeleid, niet altijd het geval is. Werk op zich biedt geen garantie om uit de armoede te 
ontsnappen. Uit een uitgebreide studie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)3 naar de groep 
werkenden, die onder het bestaansminimum leeft, kwam in 2018 naar voren dat het aantal werkende 
armen tussen 2007 en 2014 is gegroeid vanwege met name de economische recessie en de 
veranderingen op de arbeidsmarkt: er is meer flexwerk, meer ZZP’ers en voltijdbanen zijn steeds meer 
opgeknipt in deeltijdbanen. Kim Putters, directeur van het SCP vatte het treffend samen4: “Werkende 
armen zitten in de problemen door achterblijvende loonontwikkeling en door onzekere, vaak tijdelijke 
arbeidscontracten. Het ontbreekt bovendien vaak aan gemeentelijk beleid om werkenden te 
ondersteunen. Mensen zonder werk staan waarschijnlijk vanwege hun uitkerings-afhankelijkheid eerder 
op het netvlies.” Putters omschreef hierbij enkele schrijnende gevolgen, met name voor de kinderen. 
 

 
 

 
2 SER (2017) Opgroeien zonder armoede. Uitgebracht aan de staatsecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid, maart 2017 
3 Zie: https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2018/10/03/als-werk-weinig-opbrengt    
4 Zie: ‘Armoede onder kinderen is onverteerbaar en ook oplosbaar in onze welvarende samenleving’. Column in FD, d.d. 30 november 2018. 
https://fd.nl/opinie/1279843/armoede-onder-kinderen-is-onverteerbaar-en-ook-oplosbaar-in-onze-welvarende-samenleving 

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2018/10/03/als-werk-weinig-opbrengt
https://fd.nl/opinie/1279843/armoede-onder-kinderen-is-onverteerbaar-en-ook-oplosbaar-in-onze-welvarende-samenleving
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Naar aanleiding hiervan heeft Leergeld Nederland in 2019 namens Sam& 
(www.samenvoorallekinderen.nl) het project Werkende armen ontwikkeld, gesubsidieerd door het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel van dit project is het bestaande 
ondersteuningsaanbod (onder andere vanuit gemeentelijke voorzieningen en vanuit de Sam& partners) 
beter toegankelijk maken voor kinderen en jongeren die opgroeien in een huishouden met werkende 
ouder(s) en onder de armoedegrens leven. Aan dit project heeft Leergeld Nederland in 2020 verder 
uitvoering gegeven. De projectuitvoering vond plaats in nauwe samenwerking met Cathelijne 
Akkermans van Bureau Akkermans voor het onderzoekswerk en Isabel Ripmeester van CapaBel voor de 
secretariële en logistieke ondersteuning. Hierbij was er afstemming met de Sam& partners en met de 
SER, Divosa en de Voedselbank.  
 
In 2020 is binnen dit project een onderzoek naar ‘werkende 
armen’ afgerond. Dit onderzoek is grotendeels gebaseerd op 
persoonlijke verhalen van werkende ouders en bevat 
belangrijke en breed toepasbare informatie over het 
bereiken van de groep werkende ouders die moeten leven 
met een krappe beurs en biedt zicht op structurele 
belemmeringen waarmee zij te maken hebben. De 
onderzoeksbevindingen hebben in september 2020 geleid tot 
de publicatie Altijd op een richeltje lopen5, een levendig 
rapport voor iedereen die te maken heeft met gezinnen waar 
te weinig inkomen is ondanks dat zij betaald werk hebben of 
met gezinnen die recentelijk - bijvoorbeeld door de corona 
pandemie - met een inkomensterugval te maken hebben. In 
2021 komt hier nog een vervolg op. Samen met gemeenten, 
het Rijk, maatschappelijke organisaties en andere partners 
worden concrete aanpakken ontwikkeld om ervoor te zorgen 
dat de groep ‘werkende armen’ beter de weg weet te vinden 
naar ondersteuning voor hun kinderen. Dit wordt vertaald 
naar een actieprogramma, dat in maart 2021 gelanceerd zal 
worden tijdens de Week van het geld.   
 
2.2.2 Schoolkosten  
Vanuit de werkpraktijk van onze Leergeld stichtingen weten wij dat schoolkosten al jaren voor veel 
kinderen een belemmering vormen om op school mee te kunnen doen. Dit is daarom al een aantal jaren 
een prioritair thema voor Leergeld Nederland. In 2020 waren er een aantal zaken die onze aandacht 
vroegen, die overkoepelend waren voor het gehele onderwijs. Hiernaast waren er in 2020 per type 
onderwijs een aantal specifieke zaken die aandacht verdienden. Hieronder geven we allereerst aandacht 
aan de overkoepelende zaken die in 2020 onze aandacht vroegen, en daarna beschrijven we per type 
onderwijs onze belangrijkste activiteiten in 2020. 
 
Overkoepelend voor het gehele onderwijs:  

• Vanwege de periodes met online thuisonderwijs tijdens de corona pandemie zijn in 2020 de 
ongelijke kansen in het onderwijs nog meer zichtbaar geworden. Zoals al eerder vermeld heeft 
Leergeld een actieve rol gespeeld bij de verstrekking van devices voor thuisonderwijs via onze 
Leergeld stichtingen en ook in samenwerking met Sam& partner Nationaal Fonds Kinderhulp. 
Hiernaast heeft Leergeld Nederland ook een adviserende rol gespeeld richting beleidsmakers: 

 
5 De volledige publicatie is te vinden op onze website: https://www.leergeld.nl/wp-content/uploads/2020/09/Altijd-op-een-richeltje-lopen-

RAPPORT-DEF.pdf  

http://www.samenvoorallekinderen.nl/
https://www.leergeld.nl/wp-content/uploads/2020/09/Altijd-op-een-richeltje-lopen-RAPPORT-DEF.pdf
https://www.leergeld.nl/wp-content/uploads/2020/09/Altijd-op-een-richeltje-lopen-RAPPORT-DEF.pdf
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Leergeld Nederland heeft het Ministerie van OCW geadviseerd over de besteding van de 
beschikbare € 2,5 miljoen, heeft bemiddeld tussen vraag en aanbod van landelijke aanbieders en 
heeft input geleverd aan debatten in de Tweede Kamer over het ontbreken van devices en internet, 
hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot een breed gedragen motie, waardoor dit onderwerp duidelijk 
op de politieke agenda is komen staan. Onze insteek hierbij is dat computers onmisbaar zijn voor 
het volgen van regulier onderwijs en dat deze derhalve beschouwd dienen te worden als een  
‘leermiddel’ dat gratis beschikbaar dient te zijn voor alle leerlingen. 

 

 
 

• In 2020 is de Onderwijsraad gestart met een onderzoek naar de vraag hoe gelijke kansen en 
kwaliteit in het onderwijs geborgd kunnen worden, gegeven de toename van verschillende vormen 
van privaat aanbod. Hoe zit het met gelijke kansen als niet alle kinderen en jongeren evenveel 
mogelijkheden hebben om van dit aanbod gebruik te maken? Hoe zit het met de kwaliteit van de 
verschillende soorten aanbod? Hoe is toezicht geregeld? En hebben verschillende vormen van 
privaat aanbod ook invloed op de kwaliteit van het publiek bekostigde onderwijs? De corona 
pandemie laat een uitvergroting zien van ontwikkelingen die zich in de ‘normale’ situatie al 
voordeden. Allerlei private initiatieven vinden hun weg in het publieke onderwijs. De grenzen 
tussen publiek en privaat lijken dunner te worden. Leergeld Nederland is door de Onderwijsraad 
uitgenodigd om vanuit de werkpraktijk en de ervaringen van onze lokale Leergeld stichtingen 
informatie te verstrekken over de manieren waarop scholen financiële bijdragen vragen voor 
verschillende activiteiten en voorzieningen. Publicatie van dit onderzoek is voorzien in september 
2021.  
 

Primair Onderwijs (PO): 

• Hoewel primair onderwijs in Nederland kosteloos is, wordt door bijna alle bassischolen van ouders 
een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Leergeld kijkt al jaren constructief, doch kritisch mee naar 
de manier waarop scholen hiermee omgaan, zo ook in 2020. Op 31 augustus 2020 is de nieuwe wet 
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vrijwillige ouderbijdrage aangenomen. Deze wet beoogt te voorkomen dat basisschool leerlingen 
worden buitengesloten van activiteiten wanneer de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald is. In de 
voorbereiding van deze wet heeft Leergeld herhaaldelijk als ervaringsdeskundige partij inbreng 
geleverd. Leergeld heeft hierbij benadrukt dat zij de motivatie die ten grondslag aan dit 
wetsvoorstel ligt, van harte deelt, namelijk: geen enkel kind mag worden buitengesloten van 
schoolactiviteiten vanwege het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Tegelijkertijd heeft 
Leergeld steeds benadrukt kritisch te zijn op het voorstel om dit wettelijk af te dwingen, omdat 
Leergeld voorziet dat dit onbedoelde gevolgen zou kunnen hebben, zoals verschraling van het 
aanbod dat juist zo nodig is voor de kinderen uit onze doelgroep. Met ingang van augustus 2021 zal 
de nieuwe wet formeel in werking treden. Leergeld Nederland is inmiddels in gesprek met de lokale 
Leergeld stichtingen om te bezien hoe we vanuit Leergeld het beste om kunnen gaan met deze wet. 
Hoe gaan we hierover het gesprek aan met basisscholen, en in hoeverre blijven we de vrijwillige 
ouderbijdrage nog vergoeden? Uiteraard steeds vanuit het uitgangspunt dat álle kinderen mogen 
meedoen.  

 
Voortgezet Onderwijs (VO): 

• Ook het voortgezet onderwijs in Nederland is kosteloos. Echter, Leergeld maakt zich al jaren zorgen 
over een tweedeling in het voortgezet onderwijs, omdat er in toenemende mate financiële 
bijdragen gevraagd worden van ouders. Met name de digitalisering van het voortgezet onderwijs 
lijkt daarin een grote rol te spelen. Er worden aanzienlijke bijdragen gevraagd van ouders voor de 
aanschaf van devices, zoals laptops en tablets. In 2019 heeft Minister Slob aangegeven dat in de 
volgende schoolkostenmonitor de kosten voor laptops en tablets expliciet zouden worden 
meegenomen en dat in 2020 de Wet Gratis Schoolboeken zou worden geëvalueerd met specifieke 
aandacht voor de digitalisering van het onderwijs en wat dit voor leermiddelen en de daarvoor 
benodigde randvoorwaarden betekent. Deze evaluatie is nu voorzien in de eerste helft van 2021. In 
2020 is Leergeld Nederland aandacht blijven vragen voor het risico van tweedeling. Op 9 september 
publiceerde De Volkskrant het artikel: Een tablet of laptop eisen van leerlingen, het mag niet, maar 
scholen komen ermee weg6. Naar aanleiding van dit artikel is onze directeur Gaby van den Biggelaar 
op 11 september bij het EO radio programma Dit is De Dag op NPO Radio 1 in gesprek gegaan met 
de voorzitter van VO-Raad, Paul Rosenmöller7. 
  

 
6 Zie: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-tablet-of-laptop-eisen-van-leerlingen-het-mag-niet-maar-scholen-komen-ermee-weg 

7 Terug te luisteren via: https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/64676-2020-09-11-moeten-laptops-in-de-klas-worden-vergoed-

door-de-overheid 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-tablet-of-laptop-eisen-van-leerlingen-het-mag-niet-maar-scholen-komen-ermee-weg~b7b3b812/
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Hiernaast zijn naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant schriftelijke vragen ingediend door 
Tweede Kamerleden Westerveld (GL) en Kwint (SP). De beantwoording daarvan was teleurstellend: 
op dit moment zijn computers geen ‘leermiddel’ in de zin van de wet en dus hoeft de school daarin 
niet te voorzien, waarbij werd verwezen naar een wet uit 2008. Leergeld Nederland blijft dit 
onderwerp ook in 2021 kritisch volgen.  

 
Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO): 

• Net als de afgelopen jaren heeft Leergeld ook in 2020 een constructieve bijdrage kunnen leveren 
aan de waarborging van de toegankelijkheid van het MBO voor leerplichtige kinderen uit 
minimagezinnen.  De tijdelijke regeling die voorziet in een tegemoetkoming in de schoolkosten voor 
minderjarige mbo-ers uit minimagezinnen, en die in 2016, mede op aandringen van Leergeld 
Nederland, tot stand is gekomen, is in juni 2020 opgenomen in de wet Versterken positie MBO-
studenten en daarmee wettelijk verankerd. De oorspronkelijke planning voor de invoering van het 
bij deze wet behorende MBO Studentenfonds was 1 augustus 2020. Echter, wegens een te krappe 
voorbereidingstijd voor de scholen is deze invoering met een jaar uitgesteld, tot 1 augustus 2021, 
en is de tijdelijke regeling opnieuw met een jaar verlengd8. Onze Leergeld stichtingen hebben in 
2020 opnieuw MBO instellingen geholpen bij de uitvoering van deze verlengde regeling via het 
doen van inkomenstoetsen voor de betrokken mbo’ers. En vanuit Leergeld Nederland is weer een 
bijdrage geleverd in de vorm van informatieverstrekking aan ouders, mbo’ers zelf, MBO 
opleidingen en lokale Leergeld stichtingen. De ervaringen van onze Leergeld stichtingen met de 
MBO regeling zijn inmiddels overwegend positief. Leergeld Nederland zal in 2021 de invoering van 
het MBO Studentenfonds blijven volgen.  
 

Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en Wetenschappelijk Onderwijs (WO): 

• In 2018 kwam vanuit onze Leergeld stichtingen het volgende signaal naar boven over een 
belemmering voor kinderen uit minimagezinnen om een HBO of WO studie te gaan volgen: 
minderjarige kinderen van 16 of 17 jaar, die willen starten met een HBO of WO studie, hadden 
weliswaar recht op studiefinanciering, maar met dit recht op studiefinanciering verviel tegelijkertijd 
het recht op kinderbijslag en kind gebonden budget. Het maakte hierbij niet uit of de 
studiefinanciering wel of niet werd aangevraagd. Voor ouders en kinderen uit minimagezinnen 
betekende dit dat het aanvullende inkomen van de kinderbijslag en het kind gebonden budget voor 
het gezin wegviel, juist op het moment dat er veel extra kosten gemaakt moesten worden voordat 
het kind met de gewenste opleiding van start zou kunnen. Het kind kon weliswaar 
studiefinanciering aanvragen, maar omdat deze op dat moment geheel in de vorm van een lening 
werd verstrekt, zou het kind dan meteen met het opbouwen van een studieschuld beginnen, wat 
juist in minimagezinnen tot extra stress zou kunnen leiden en daarmee vaak niet de meest 
wenselijke situatie was. Leergeld Nederland vond dit een oneerlijke en onacceptabele situatie voor 
16/17 jarige HBO en WO studenten uit minimagezinnen, en is daarom vanaf 2019, met financiële 
steun van Stichting Dorodarte, van start gegaan met een speciaal project om het HBO en WO 
toegankelijk te houden voor kinderen uit minimagezinnen. Binnen dit project wilden we enerzijds 
directe ondersteuning bieden aan deze groep minderjarige hbo’ers en wo’ers uit minimagezinnen 
en wilden we anderzijds dit issue via signalerings- en agenderingsactiviteiten onder de aandacht 
van het Ministerie van OCW brengen zodat voor deze groep een structurele oplossing ontwikkeld 
zou kunnen worden. Nadat een eerdere poging van Kamerleden (Kwint en Stoffers) in februari 2019 
was gestrand, is in november 2019 opnieuw een poging om de situatie recht te zetten door de 
Tweede Kamer weggestemd, met 76 stemmen tegen en 73 stemmen voor. Die informatie was voor 
Leergeld Nederland reden om aan te nemen dat de zaken voor minderjarige hbo'ers en wo'ers nog 

 
8 Zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0038600/2020-07-08 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0038600/2020-07-08
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steeds niet goed geregeld waren en dat er daarmee nog steeds een noodzaak was om ons 
samenwerkingsproject met Stichting Dorodarte in 2020 voort te zetten. Echter, in mei 2020 bleek 
dat er in november 2019 naast het amendement van kamerlid Kwint, nóg een amendement over 
ditzelfde onderwerp was ingediend, namelijk door kamerlid Nijkerken - De Haan. De strekking van 
dit amendement was gelijk aan dat van Kwint, maar verschilde slechts van dat van Kwint met 
betrekking tot de vraag waaruit de dekking hiervoor gevonden zou worden. Dit amendement is wél 
aangenomen9 met ingang van 1 januari 2020. Dit betekent dat ouders van minderjarige hbo'ers en 
wo'ers vanaf 1 januari 2020 weer wel kinderbijslag en eventueel ook kindgebonden budget 
ontvangen. Geweldig nieuws dus voor deze groep ouders! Voor het samenwerkingsproject van 
Stichting Dorodarte en Leergeld Nederland is in 2020 een nieuwe bestemming overeengekomen 
(zie paragraaf 2.1.2 van dit jaarverslag).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z22319&did=2019D46368   

Verhaal van een moeder:  
 
“Afgelopen woensdag ben ik gaan winkelen met mijn meiden en merkte ik dat ik dankzij de passen, welke 
ik van jullie heb ontvangen, mijn meiden kon geven wat ze nodig hebben. Gisteren werden de fietsen 
bezorgd en ik kon mijn ogen niet geloven. Er stonden gewoon 2 nieuwe fietsen!!! Wat ben ik jullie 
dankbaar. Mijn oudste dochter kon haar tranen van blijdschap niet bedwingen. Ik heb een fiets van mijn 
buurman geleend en we zijn gisteravond een stuk gaan fietsen, zelfs de regen kon ons humeur niet 
verpesten.”  
 
Bron: Jaarverslag 2019 Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z22319&did=2019D46368
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2.3 Van bescheiden en relatief onbekend naar trots en zichtbaar 
Tijdens het strategietraject richting ons beleidsplan Vertrouwen en ambitie kwam duidelijk naar voren 
dat wij, als wij als Leergeld organisatie onze impact willen vergroten, nog flinke stappen zouden moeten 
zetten op het gebied van onze zichtbaarheid en dat onze ingebakken bescheidenheid daarbij plaats zou 
moeten maken voor gepaste trots, weliswaar altijd vanuit de inhoud en vanuit de kwaliteit die we echt 
waar kunnen maken. In 2017 en 2018 hebben we daarom een zichtbaarheidstraject uitgevoerd, waaruit 
een aantal mooie initiatieven zijn geboren: de Regel het met Leergeld campagne, de jaarlijkse 
organisatie van een Landelijke Leergeld Dag en de productie van een Leergeld schoolmusical in 
samenwerking met Paul van Loon. In deze paragraaf beschrijven we welke activiteiten we in 2020 
hebben ondernomen binnen deze drie initiatieven. Hiernaast beschrijven we nog kort de belangrijkste 
media aandacht die we in 2020  hebben weten te genereren.  
 
2.3.1 Inzet Regel het met Leergeld campagne 
Leergeld Nederland heeft in 2020 een aantal keren verschillende 
materialen van de eerder ontwikkelde Regel het met Leergeld 
campagne ingezet in haar communicatie, met name op sociale 
media. Alle materialen van deze campagne zijn via het intranet ook 
weer het gehele jaar digitaal beschikbaar geweest voor onze lokale 
Leergeld stichtingen.  
 
In onze nieuwe beleidsperiode 2021-2024 gaan we opnieuw 
bekijken hoe we de inzet van deze campagne verder kunnen 
optimaliseren.  
 
2.3.2 Organisatie Landelijke Leergeld Dag 2020 
In 2019 hebben we de eerste Landelijke Leergeld Dag op locatie gevierd in Den Bosch. Het was ons plan 
om in 2020, naar het voorbeeld van 2019, de tweede Landelijke Leergeld Dag op locatie te vieren. 
Echter, vanwege de corona pandemie en de daaraan gerelateerde maatregelen was het helaas niet 
mogelijk om de Landelijke Leergeld Dag 2020 via een fysieke bijeenkomst te organiseren. In plaats 
daarvan hebben wij de Landelijke Leergeld Dag 2020 op en rondom 1 juni 2020 in digitale vorm gevierd, 
met als thema: Stichting Leergeld harder nodig dan ooit door Corona crisis.  
 
In aanloop naar de Landelijke Leergeld Dag hebben wij op 28, 29, 30 en 31 mei vanuit Leergeld 
Nederland deze dag alvast aangekondigd op onze sociale media (facebook, linkedIn en twitter), waarbij 
we elke dag één aflevering van de speciale Leergeld editie van het televisieprogramma Praatjesmakers 
met Jochem van Gelder hebben gedeeld. Veel van onze lokale Leergeld stichtingen hebben deze 
berichten gedeeld.  
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Op de Landelijke Leergeld Dag 2020 zelf, 1 juni, hebben we vanuit Leergeld Nederland een landelijk 
persbericht uitgestuurd, dat we ook op onze website hebben geplaatst en hebben gedeeld op onze 
sociale media. Veel van onze lokale stichtingen hebben een lokale versie van ons persbericht 
uitgestuurd, dat goed is opgepikt door lokale en regionale media.  
 
2.3.3 Lancering Leergeld schoolmusical in samenwerking met Paul van Loon: Grumor in groep 8  
In 2020 is het, ondanks de corona pandemie, gelukt om Grumor in groep 8 te lanceren: een spetterende 
groep 8 musical met een maatschappelijke boodschap, gemaakt door Leergeld en Paul van Loon! Vanuit 
Leergeld willen wij via deze aansprekende schoolmusical onze boodschap over sociale uitsluiting en het 
voorkomen of opheffen daarvan uitdragen aan ouders en aan basisscholen. Enerzijds willen we er 
hiermee voor zorgen dat zoveel mogelijk ouders de weg naar Stichting Leergeld weten te vinden als dat 
nodig is. Anderzijds willen we hiermee directies en leerkrachten van basisscholen stimuleren om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen voor het feit dat álle leerlingen mee kunnen doen aan de activiteiten 
binnen hun school, óók de kinderen uit gezinnen, die weinig te besteden hebben. 
Het eerste idee voor deze groep 8 musical kwam van reclamebureau Funkel, dat voor Stichting Leergeld 
een aantal campagne ideeën heeft ontwikkeld. Stichting Leergeld heeft, met ondersteuning van Buro 
FrisseBlik, vervolgens het initiatief genomen om dit idee ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Onze 
ambassadeur, kinderboekenschrijver Paul van Loon, werd daarbij bereid gevonden om een verhaal voor 
de musical te schrijven. Paul’s uitgeverij Leopold heeft meegedacht met de promotie en distributie van 
de musical. Tv- en theaterproductiebedrijf Fablefactory heeft, onder leiding van Jerry Rijstenbil, de 
productie van de musical op zich genomen. 
 

 



            

Jaarverslag 2020 Leergeld Nederland 19                                                              7 april 2020  

 
Onder de bezielende leiding van Jerry is in de eerste helft van 2020 gewerkt aan een try-out voorstelling 
met groep 8 leerlingen van Basisschool Schreuder uit Amsterdam. Vanwege de corona maatregelen is de 
try-out voorstelling zonder publiek gefilmd en op 1 juli als film vertoond op de betrokken school. Hierna 
is een compleet musicalpakket samengesteld bestaande uit onder andere een introductie voor de 
leerkracht, het script, de rolbeschrijving, de liedjes, een video met regieaanwijzingen, een kostuumplan, 
decorplan en make-up plan, posters én een speciale videoboodschap van Paul van Loon.   

Op 9 september is Grumor in groep 8 gelanceerd, via het live gaan 
van de speciale website www.leergeld.nl/groep8musical, waarop de 
musical besteld kan worden door alle basisscholen van Nederland én 
via het televisieprogramma Koffietijd op RTL410, waar onze 
directeur-bestuurder Gaby van den Biggelaar en een leerkracht van 
Basisschool Schreuder te gast waren om over het belang van de 
musical te vertellen.   
 
Op 1 november is tijdens het televisieprogramma Shownieuws op 
SBS6 ook nog een mooi item uitgezonden over Grumor in groep 8, 
waarin Wolter Kroes langs ging bij Basisschool Schreuder in 
Amsterdam en in gesprek gaat met een aantal kinderen en een 
leerkracht die betrokken waren bij de try-out voorstelling11. En op 28 
november is Paul van Loon door twee lokale radiostations 
geïnterviewd over Grumor in groep 8: voor het radioprogramma Kijk 
op Krimpen van Lokale Omroep Krimpen12 en voor Radio Capelle13. 

Er zijn in 2020 helaas veel minder musical bestellingen binnengekomen dan gehoopt. Dit is te wijten aan 
de corona pandemie. Een flink aantal scholen geeft aan vanwege de corona pandemie in schooljaar 
2019/2020 geen musical opgevoerd te hebben, en daarom van plan te zijn om dit schooljaar 
(2020/2021) de musical van vorig schooljaar alsnog op te voeren. Vanwege de aanhoudende corona 
pandemie lijken de scholen ook veel te druk te zijn met de zorg voor voldoende leerkrachten én de zorg 
voor online thuisonderwijs. Tenslotte is er op dit moment helaas ook nog weinig perspectief om dit 
schooljaar (2020/2021) een musical op te voeren.  
 
Voor dit eerste schooljaar (2020-2021) hadden we een speciale winactie gepland, waarbij scholen die 
vóór 1 januari 2021 de musical zouden bestellen kans maakten op de feestelijke premièrevoorstelling 
met een professionele regisseur van Fablefactory én de aanwezigheid van Paul van Loon. Vanwege de 
corona pandemie is het helaas ook niet haalbaar gebleken om ook daadwerkelijk in 2021 deze 
feestelijke premièrevoorstelling te realiseren. We hebben daarom besloten om deze speciale winactie, 
en daarmee dus ook de feestelijke premièrevoorstelling, een jaar uit te stellen.  
 
2.3.4 Media aandacht 
We zijn er in 2020 in geslaagd om vanuit Leergeld Nederland zelf de nodige media aandacht te 
genereren, zowel in de schrijvende pers als op radio en tv. Via verschillende publicaties in landelijke 
dagbladen, zoals het AD en de Volkskrant, in regionale dagbladen en lokale weekbladen en via items in 
de televisieprogramma’s Koffietijd en Shownieuws en het radioprogramma Dit is de Dag heeft een 

 
10 Zie: https://koffietijd.nl/videos/50406/fragmenten/stichting-leergeld-helpt-ouder-en-kind 
11 Zie: https://www.shownieuws.nl/entertainment/wolter-kroes-zet-zich-in-voor-kinderen-die-opgroeien-in-armoede 
12Zie: https://www.lokaleomroepkrimpen.nl/rel4/news.asp?command=read&id=18161&menuid=53  
13 http://radiocapelle.nl/podcasts/4388-paul-van-loon/ 

http://www.leergeld.nl/groep8musical
https://koffietijd.nl/videos/50406/fragmenten/stichting-leergeld-helpt-ouder-en-kind
https://www.shownieuws.nl/entertainment/wolter-kroes-zet-zich-in-voor-kinderen-die-opgroeien-in-armoede
https://www.lokaleomroepkrimpen.nl/rel4/news.asp?command=read&id=18161&menuid=53
http://radiocapelle.nl/podcasts/4388-paul-van-loon/
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groot publiek kennis kunnen nemen van de problematiek van kinderen in armoede en het werk van 
Leergeld.  
 
Hiernaast hebben we in 2020 ontzettend veel media aandacht weten te genereren via onze actieve 
deelname aan Sam&.  

• De twee campagnes van Sam& hebben publicaties opgeleverd in het AD en de Telegraaf, 
televisie optredens in het NOS Journaal, het Jeugdjournaal, Op1 en Hart van Nederland en een 
radio optreden bij BNR Radio (voor meer informatie hierover, zie paragraaf 2.4.1).  

• De VriendenLoterij Bingo voor Sam& heeft publicaties opgeleverd in het NRC, de Telegraaf, 
regionale TGM dagbladen, de Margriet en de Viva, en volop aandacht in de 
televisieprogramma’s BINGO! De 100.000 euro Quiz, De Eretribune, Shownieuws en Koffietijd 
(voor meer informatie hierover, zie paragraaf 2.4.2).  

  
Tenslotte heeft Leergeld Nederland in 2020 in haar communicatie opnieuw structureel sociale media 
ingezet (facebook, LinkedIn en Twitter), met positieve effecten op haar bereik. Op alle ingezette sociale 
media is het aantal volgers in 2020 opnieuw verder toegenomen ten opzichte van eerdere jaren. 
 
 



            

Jaarverslag 2020 Leergeld Nederland 21                                                              7 april 2020  

2.4 Behalve autonomie ook synergie 
In ons beleidsplan Vertrouwen en ambitie had Leergeld Nederland de intentie geformuleerd om de 
komende jaren in gesprek te blijven met de andere grote particuliere organisaties en te blijven 
onderzoeken op welke manieren er strategisch samengewerkt kan worden om samen de doelgroep 
beter te kunnen bereiken en te ondersteunen. Hiernaast wilde Leergeld proactief blijven zoeken naar 
mogelijkheden om de eenheid in de vereniging te bevorderen door de leden op de meest effectieve en 
efficiënte manier hun kennis en ervaring te laten delen.  
 
2.4.1 Samenwerking binnen Sam&  
Leergeld Nederland is onderdeel van Samen voor alle kinderen (Sam&). Sam& is het 
samenwerkingsverband tussen Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Jarige 
Job en Leergeld Nederland. Binnen Sam& hebben wij de handen ineen geslagen om er samen voor te 
zorgen dat nóg meer kinderen uit gezinnen met weinig geld nóg beter ondersteund worden! We doen 
dit door het combineren van ons voorzieningenaanbod en onze verschillende methodieken. We werken 
hierbij laagdrempelig en snel en kunnen maatwerk bieden om te zorgen dat ieder kind kan meedoen! 
 
We bieden één online platform waar ouders en intermediairs (zoals leerkrachten, huisartsen, wijkteams 
etc.) een aanvraag kunnen doen voor de hulp die de vier organisaties bieden. Hulp op het gebied van 
school, sport, cultuur, verjaardag, vrije tijd en overige zaken. Zo maken we samen het verschil!  
 

 
 
In 2020 heeft Leergeld Nederland verder geïnvesteerd in Sam& via structurele deelname aan het Sam& 
bestuur, aan een werkgroep voor het Sam& online platform en een Sam& communicatiewerkgroep.  
 
Eind 2019 was voor al onze lokale Leergeld stichtingen reeds een passieve relatie met het Sam& online 
platform gerealiseerd. Dit betekent dat aanmeldingen voor ondersteuning via het Sam& online platform 
per e-mail bij de lokale Leergeld stichtingen terecht komen en daarna verder opgevolgd worden door de 
betreffende Leergeld stichting. In 2020 hebben we, met financiële steun van de Rabobank Foundation, 
proactief ingezet op het realiseren van actieve aansluiting van zoveel mogelijk van onze lokale Leergeld 
stichtingen op het Sam& online platform. Actieve aansluiting houdt in dat het exacte lokale 
voorzieningenaanbod zichtbaar is op het Sam& online platform en dat aanvragen voor ondersteuning 
via het Sam& online platform automatisch in het registratiesysteem van de betreffende lokale stichting 
terecht komen. Eind 2020 was er voor 35 lokale Leergeld stichtingen en in totaal 76 gemeenten een 
actieve aansluiting gerealiseerd. In 2021 blijven we inzetten op actieve aansluiting! 
 
In 2020 is er vanuit Leergeld Nederland actief meegewerkt aan de uitvoering van twee Sam& 
campagnes. De eerste Sam& campagne ging op 16 januari 2020 van start en was erop gericht om het 
gezamenlijke Sam& online platform, waarop aanvragen gedaan kunnen worden, onder de aandacht te 
brengen. Onze directeur-bestuurder Gaby van den Biggelaar trad namens het Sam& bestuur als 
woordvoerder op, onder andere via: 
 

• een televisieoptreden in de talkshow Op1 op NPO114 op 16 januari, samen met twee 
ervaringsdeskundigen; 

 
14 Zie: https://www.npostart.nl/desiree-brinkhorst-en-domingos-muanza-over-armoede-bij-kinderen/16-01-2020/POMS_BV_15833298 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/
http://www.kinderhulp.nl/
https://www.stichtingjarigejob.nl/
https://www.stichtingjarigejob.nl/
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• een interview voor het televisieprogramma Hart van Nederland op SBS615 op 16 januari, samen 
met een ervaringsdeskundige; 

• en een interview voor BNR Radio16 op 20 januari. 
 

De tweede, kleinere, Sam& campagne is op 19 juni van start gegaan en was specifiek gericht op de 
gevolgen van de corona pandemie en op ‘werkende armen’. Ook bij deze campagne trad onze directeur-
bestuurder Gaby van den Biggelaar namens het Sam& bestuur op als woordvoerder, onder andere via:  
 

• een interview voor het televisieprogramma Hart van Nederland op SBS6 op 19 juni17, samen 
met een ervaringsdeskundige;  

• een publicatie in de Telegraaf op 19 juni18; 

• een interview met het AD voor een publicatie op 23 juni19; 

• Een interview met de NOS op 26 juni, voor uitzending op 27 juni op het NOS Journaal20 en het 
Jeugdjournaal.  

 

 
 
Tenslotte heeft Leergeld Nederland in het najaar van 2020 proactief meegewerkt aan de VriendenLoterij 
Bingo voor Sam&. Hierover kunt u meer lezen in de volgende paragraaf.   
 
2.4.2 Samenwerking met de VriendenLoterij 
De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of 
mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een 
volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de 
maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en 

 
15 Deze aflevering van Hart van Nederland is op dit moment helaas niet meer beschikbaar om nog terug te kijken  
16 Zie: https://www.bnr.nl/nieuws/financieel/10400336/kinderarmoede-groot-taboe-in-ondernemersgezinnen 
17 Zie: https://www.hartvannederland.nl/nieuws/kinderen-corona-geld-hulp 
18 Zie: https://www.telegraaf.nl/financieel/865640423/kinderen-financieel-dupe-van-coronacrisis 
19 Zie: https://www.ad.nl/binnenland/gezinnen-vragen-meer-hulp-voor-aanschaf-kinderkleding-en-vieren-verjaardag~a9c7377c/ 
20 Zie: https://www.youtube.com/watch?v=qq_GULDmTOk 

https://www.bnr.nl/nieuws/financieel/10400336/kinderarmoede-groot-taboe-in-ondernemersgezinnen
https://www.ad.nl/binnenland/gezinnen-vragen-meer-hulp-voor-aanschaf-kinderkleding-en-vieren-verjaardag~a9c7377c/
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welzijn en geeft bekendheid aan hun werk. 
 
Op het Goed Geld Gala 2020, op 6 februari, mocht Leergeld Nederland een geweldige cheque voor een 
bijdrage van  € 200.000 in ontvangst nemen in het kader van haar vaste beneficiëntschap van de 
VriendenLoterij. Hiermee is de continuïteit van ons werk voor de komende vier jaren gegarandeerd en 
kunnen we er, samen met onze Sam& partners (allen vaste beneficiënt van de VriendenLoterij) voor 
zorgen dat ook die kinderen die opgroeien in gezinnen met een krappe portemonnee gewoon kunnen 
meedoen! 
 
Onze Raad van Toezicht, directeur-bestuurder, medewerkers en leden zijn dankbaar voor en trots op de 
erkenning van de VriendenLoterij. Deze erkenning is vooral het resultaat van de geweldige inzet van alle 
vrijwilligers, medewerkers en bestuurders van onze lokale Leergeld stichtingen, waardoor er jaarlijks 
inmiddels ruim 130.000 kinderen ondersteund worden in 74% van de Nederlandse gemeenten!  

In het najaar van 2020 heeft de VriendenLoterij het samenwerkingsverband Sam&, waarvan Leergeld 
Nederland deel uitmaakt, gekozen als hét goede doel voor de VriendenLoterij Bingo. Via de 
VriendenLoterij Bingo voor Sam&, een speciale campagne die de VriendenLoterij van eind september tot 
en met eind november voor ons heeft gevoerd, werd aandacht gevraagd voor kinderarmoede, om 
samen het bewustzijn te vergroten, het taboe en schaamte rondom kinderarmoede te verminderen en 
meer kinderen te bereiken die opgroeien in een gezin waar thuis weinig geld is. Hiernaast riep de 
VriendenLoterij mensen op om mee te spelen met de wekelijkse Bingo voor Sam&. Minimaal 40% van 
ieder geoormerkt lot ging en gaat naar Sam&.  

 

Het is een geweldige campagne geworden waarin onder het motto ‘Een eerlijke kans voor alle kinderen 
in Nederland. Daar gaan we voor!’ onder andere de volgende activiteiten hebben plaats gevonden:  

• Er is een speciale infographic over het werk van Sam& gemaakt, die eind september als aftrap 
van de campagne is gepubliceerd op de websites van de VriendenLoterij, Sam& en alle Sam& 
partners. 

• Gedurende de campagneperiode zijn in diverse tijdschriften en op online media veel artikelen 
verschenen. Twee mooie voorbeelden hiervan zijn het indrukwekkende verhaal van Anette, een 
werkende moeder van twee tieners, in de Margriet: “Anette kwam in financiële problemen: m’n 
kinderen zijn er onbedoeld de dupe van”21, en het artikel “Waarom is het toch zo lastig om 

 
21 Zie: https://www.margriet.nl/branded/financiele-problemen-anette-de-jong/  

http://www.samenvoorallekinderen.nl/
https://www.margriet.nl/branded/financiele-problemen-anette-de-jong/
https://www.margriet.nl/branded/financiele-problemen-anette-de-jong/
https://www.viva.nl/samenwerking/taboe-financiele-hulp/
https://www.margriet.nl/branded/financiele-problemen-anette-de-jong/
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financiële hulp te vragen” in de Viva22, waarin Hiske van den Heuvel van onze Stichting Leergeld 
Apeldoorn-Voorst vertelt over de verschillende drempels die ouders ervaren bij het vragen van 
hulp.  

• Vanaf 17 oktober is op SBS6 de nieuwe kennisquiz BINGO! De 100.000 euro Quiz uitgezonden, 
onder leiding van VriendenLoterij ambassadeur Jan Versteegh en waarin Martien Meiland elke 
week winnaars van de VriendenLoterij Bingo met mooie geldprijzen verraste. In de periode van 
17 oktober tot en met 28 november was er tijdens deze quiz elke week ruimte voor een mooi tv-
portret van iemand die te maken heeft gehad met kinderarmoede en daarbij hulp van Sam& 
heeft gekregen. Twee voorbeelden hiervan zijn de prachtige tv-portretten van Sontje Hanssen23, 
als kind geholpen door Stichting Leergeld West-Friesland en nu profvoetballer bij Jong Ajax, en 
Domingos Muanza24, als kind geholpen door Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen en nu 
topatleet en personal trainer. 

 

• Op 17 oktober, de Dag van de Armoede, vond een event plaats op sociale media (facebook en 
Instagram): een sociale activatie ketting, gestart door Bekende Nederlanders die vertelden over 
hun leukste jeugdherinnering en daarbij een koppeling maakten naar de Dag van de Armoede 
en de VriendenLoterij Bingo voor Sam& en twee andere personen uitnodigden om dit ook te 
doen. Onder andere Wolter Kroes en Dirk Kuyt, Irene Moors en Dennis van de Geest hebben 
hieraan meegewerkt.  

• Op 17 en 18 oktober was er tijdens het Maatschappelijk Weekend van de Eredivisie volop 
aandacht voor de VriendenLoterij Bingo voor Sam& bij alle thuiswedstrijden. 

• Op 17 oktober zijn bij het Fox Sport televisieprogramma De Eretribune Kees Jansma, voorzitter 
Raad van Toezicht van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, en Said Bouzambou, 
zaalvoetbalinternational, ervaringsdeskundige en intermediair voor Jeugdfonds Sport & Cultuur, 
te gast geweest, waarbij zij hebben gesproken over kinderarmoede, Sam& en het effect van 
mee kunnen doen.  

 
22 Zie: https://www.viva.nl/samenwerking/taboe-financiele-hulp/  
23 Zie: https://www.leergeld.nl/vriendenloterij-bingo/ 
24 Zie: Zie: https://www.leergeld.nl/vriendenloterij-bingo/ 

https://www.viva.nl/samenwerking/taboe-financiele-hulp/
https://www.viva.nl/samenwerking/taboe-financiele-hulp/
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• Vanaf 18 oktober heeft televisieprogramma Shownieuws op SBS6 heeft elke zondag aandacht 
besteed aan één van de Sam& partners. Leergeld was aan de beurt op zondag 1 november via 
een mooi item met Wolter Kroes over onze groep 8 musical met Paul van Loon: Grumor in groep 
8. Zie ook paragraaf 2.3.3.   

• Ook het televisieprogramma Koffietijd op RTL4 heeft in deze periode aandacht besteed aan elk 
van de Sam& partners. Leergeld was aan de beurt op vrijdag 13 november via een sterk 
inhoudelijk gesprek met Barbara Bakker, coördinator van onze Stichting Leergeld Haarlem en 
Zandvoort over de hoge kosten van laptops/tablets in het voortgezet onderwijs25. 

• Er zijn in deze periode advertorials en advertenties geplaatst in het NRC, de Telegraaf en 
regionale TGM dagbladen.  Een mooi voorbeeld hiervan de advertorial met een kort interview 
met Stella, een alleenstaande moeder van twee kinderen, die geholpen is door onze Stichting 
Leergeld Amsterdam en Stichting Jarige Job. 

 

Voor meer informatie over de VriendenLoterij Bingo voor Sam&, ga naar de speciale actiepagina op onze 
website: www.leergeld.nl/vriendenloterij-bingo.  
 
2.4.3 Versterking synergie binnen de Leergeld vereniging  
In het kader van versterking van de synergie binnen de vereniging hebben wij in, naast twee Algemene 
Ledenvergaderingen in juni en november, in het najaar van 2020 ook een tweetal regionale 
bijeenkomsten voor de bestuurders van de lokale Leergeld stichtingen georganiseerd. Vanwege de 
corona pandemie zijn zowel de Algemene Ledenvergaderingen als de regionale bijeenkomsten dit jaar 
voor de eerste keer online georganiseerd.  

 
25 Zie: https://www.koffietijd.nl/videos/51073/fragmenten/een-laptop-voor-ieder-kind-niet-vanzelfs 

http://www.leergeld.nl/vriendenloterij-bingo
https://www.koffietijd.nl/videos/51073/fragmenten/een-laptop-voor-ieder-kind-niet-vanzelfs
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Zoals al beschreven in paragraaf 2.2.4 is helaas besloten om, vanwege de corona pandemie, in 2020 
geen landelijk coördinatorenoverleg te organiseren.   
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2.5 Van pionieren naar volwassenheid 
Vanuit ons beleidsplan Vertrouwen en ambitie wilden we de komende jaren meer inzicht verkrijgen in 
de resultaten die we bereiken. Zo wilden we er onder andere voor zorgen dat onze systemen 
toekomstbestendig zijn en voldoen aan de eisen van de huidige tijd op het gebied van privacy en dat we 
beschikken over een actueel trainingsaanbod voor onze lokale stichtingen op diverse gebieden. In 2020 
zijn op dit vlak mooie resultaten behaald, waaronder met name de ontwikkeling van een nieuw Leergeld 
registratiesysteem.   
 
2.5.1 Ontwikkeling nieuw Leergeld registratiesysteem LISY 2021 
Eind 2019 was reeds een overeenkomst afgesloten met de gekozen leverancier voor het nieuwe 
Leergeld registratiesysteem LISY 2021: Referit. Begin 2020 is het proces van ontwikkeling van start 
gegaan en is Leergeld Nederland op zoek gegaan naar additionele financiering voor dit proces.  
 
Additionele financiering is gevonden via de toekenning van een extra bijdrage van € 50.000 door het  
Oranje Fonds en via de toestemming van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om 
binnen de bestaande projectsubsidie voor het project Organisatiekosten een bedrag van € 140.000 te 
her alloceren voor de realisatie van het nieuwe Leergeld registratiesysteem.  
 
De ontwikkeling van het nieuwe Leergeld registratiesysteem LISY 2021 is uitgevoerd door leverancier 
Referit en begeleid door projectleider Joost Reijnen, die daarbij gedeeltelijke ondersteuning heeft 
gekregen van  Jos Rikers, bestuurslid van Stichting Leergeld Beesel. Een projectgroep, bestaande uit 
coördinatoren van een aantal lokale Leergeld stichtingen - de eindgebruikers van het uiteindelijke 
systeem - heeft een belangrijke rol gespeeld bij het beoordelen en testen van de verschillende 
deelontwerpen. Gedurende het proces is nog een klankbordgroep van bestuursleden van een aantal 
Leergeld stichtingen samengesteld, die samen met de directeur-bestuurder van Leergeld Nederland, 
constructief heeft meegedacht over bijsturing van het proces, wanneer dat nodig werd geacht.  
 
Het nieuwe systeem is via 4 verschillende fases tot stand gekomen:  
 

• Fase 1: Ontwerpen en bouwen: Het nieuwe systeem is op basis van het Programma van Eisen in 
verschillende gedeeltes ontworpen en gebouwd. Elk deelontwerp is steeds kritisch beoordeeld 
door de projectgroep.  

• Fase 2: Testen: Het nieuwe Leergeld registratiesysteem is via verschillende testfases 
geïmplementeerd, waarbij de ontwerp/bouwfase en testfase van de verschillende 
deelontwerpen elkaar hebben overlapt. Bij het testen heeft de projectgroep ook weer een grote 
rol gespeeld.  

• Fase 3: Conversie: De conversie van data vanuit het huidige registratiesysteem (LISY) naar het 
nieuwe Leergeld registratie systeem (LISY 2021) is voorbereid en uitgevoerd door een conversie-
specialist, die speciaal voor deze opdracht is aangetrokken: Ruud Koorneef van Koorneef DMS 
B.V.  

▪ Fase 4: Training: Vanwege de corona pandemie is naar een alternatief gezocht voor het 
oorspronkelijke trainingsplan dat zou bestaan uit train-the-trainers bijeenkomsten en een reeks 
van eindgebruikers- en beheerderstrainingen op locatie. Er is hierbij gekozen voor een 
gebruikerstraining in de vorm van drie online webinars in oktober en een beheerderstraining in 
de vorm van één online webinar in december. Hiernaast is een gebruikershandleiding 
ontwikkeld en zijn instructievideo’s gemaakt, die via het Leergeld intranet en het Leergeld 
Nederland youtube kanaal beschikbaar zijn gesteld voor alle lokale Leergeld stichtingen.  

 
Via bovengenoemd proces is met ingang van 12 januari 2021 het nieuwe Leergeld registratiesysteem 
LISY 2021 succesvol live is gegaan. Al onze Leergeld stichtingen konden vanaf die datum aan de slag met 
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de registratie van aanvragen in hun eigen LISY 2021 administratie. 
 
Begin 2021 zullen nog een aantal zaken moeten worden ontwikkeld, zoals de rapportagemodule. 
Daarvoor is nog budget beschikbaar.  
 
2.5.2 Actueel intern trainingsaanbod  
In 2020 is opnieuw gewerkt aan een actueel en gericht trainingsaanbod voor onze Leergeld stichtingen 
op het gebied van onze specifieke Leergeld methodiek, ons registratiesysteem LISY en ons financieel-
administratieve systeem Twinfield.  
 
In januari 2020 heeft de jaarlijkse evaluatie van de Leergeld training in onze specifieke Leergeld 
methodiek en de hercertificering van de bijbehorende trainers plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan 
is het trainingsmateriaal op het online Leergeld trainingsplatform geactualiseerd en aangevuld. 
Vanwege de corona pandemie hebben in 2020 wat minder Leergeld trainingen plaatsgevonden. In de 
periode 2018 tot en met 2020 heeft Leergeld Nederland de lokale stichtingen de mogelijkheid geboden 
om voor de kosten van de Leergeld training bij Leergeld Nederland een maximale vergoeding van € 900 
aan te vragen. In 2020 hebben 6 lokale stichtingen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 
 
De ondersteuning bij het gebruik van ons registratiesysteem LISY en ons financieel-administratief 
systeem Twinfield lag in 2020 in handen van de medewerker helpdesk, training en doorontwikkeling 
Leergeld systemen, Joost Reijnen. Wat betreft ons registratiesysteem LISY lag de nadruk in 2020 
logischerwijs niet zozeer op de ondersteuning bij het gebruik van dat systeem, maar veel meer op de 
ontwikkeling van het nieuwe Leergeld registratiesysteem LISY 2021 en van een bijbehorende 
gebruikershandleiding en instructievideo’s voor dit nieuwe systeem. Wat betreft ons financieel-
administratief systeem Twinfield zijn begin 2020 vier trainingen in het gebruik van Twinfield 
georganiseerd, waarop medewerkers van lokale Leergeld stichtingen  konden inschrijven. 

 
2.5.3 Verdere professionalisering op organisatorisch vlak  
Het toenemende bereik van onze Leergeld stichtingen legt steeds meer druk op de interne organisatie 
van onze stichtingen. Om onze stichtingen te ondersteunen bij de noodzakelijke verdere 
professionalisering op organisatorisch vlak, heeft Leergeld Nederland in de periode 2018 t/m 2020 alle 
lokale Leergeld stichtingen de mogelijkheid geboden om een vergoeding aan te vragen voor 
noodzakelijke incidentele organisatorische kosten tot een maximale vergoeding van € 2.500 per 
stichting per jaar. In 2020 hebben 8 stichtingen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Gezamenlijk is 
aan deze stichtingen voor een totaalbedrag van € 11.738 aan vergoedingen toegekend.  
 
Hiernaast heeft Leergeld Nederland in 2020 vanuit het project Organisatiekosten, gesubsidieerd door 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor een totaalbedrag van € 494.143 aan subsidie 
kunnen toekennen aan 19 Leergeld stichtingen, bestemd voor organisatiekosten (coördinatie, 
administratie en PR & communicatie). In 2021 zal een projectcontrole plaatsvinden over de bestedingen 
van deze betrokken lokale Leergeld stichtingen in 2020. 
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2.6 Ontwikkeling nieuw meerjarenbeleidsplan 2021-2024 
Aangezien 2020 het laatste uitvoeringsjaar was van ons meerjarenbeleidsplan 2017-2020: Vertrouwen 
en ambitie, hebben we in 2020 gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw meerjarenbeleidsplan dat 
helderheid geeft over onze ambities en prioriteiten voor de periode 2021-2024. 
 
Op basis van een participatief proces - met inbreng van de medewerkers van het bureau van Leergeld 
Nederland, van een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van 7 Leergeld stichtingen, van onze 
overige Leergeld stichtingen en van onze Raad van Toezicht – en met de professionele ondersteuning 
van Nanneke van der Heijden van SMEE is een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periode 2021-2024 
tot stand gekomen, dat tijdens de ALV van 21 november 2020 is door de leden is vastgesteld: Naar 
gelijke kansen voor alle kinderen: verdiepen en versterken. 
 
Onze missie is na 25 jaar onveranderd: gelijke kansen voor alle 
kinderen, want alle kinderen mogen meedoen! Wij zijn 
overtuigd van de belangrijke rol van Leergeld binnen het 
werkveld van ondersteuning bij armoede. Basis van onze 
werkwijze is de kenmerkende Leergeld formule. Daarin ligt 
onze toegevoegde waarde! We werken laagdrempelig, we 
kijken naar de positie van het kind, we bieden maatwerk, 
zonder met het vingertje te wijzen of verwijten te maken.  We 
ondersteunen de kinderen en daarmee de gezinnen. De 
menselijke benadering van Leergeld blijkt regelmatig in schril 
contrast te staan met de ervaringen van gezinnen met publieke 
instanties. Zij waarderen het huisbezoek vanwege de 
betrokkenheid en persoonlijke benadering van de Leergeld 
vrijwilligers. 
 
Idealiter zou Leergeld niet (langer) nodig zijn. Echter, gezien de voortdurende noden in de gezinnen 
waardoor kinderen ongelijke kansen hebben en het risico lopen te worden buitengesloten, moeten we 
constateren dat van onszelf opheffen geen sprake kan zijn. We zien een groeiende kloof tussen arm en 
rijk, we verwachten verdere toename en differentiatie van de doelgroep en ervaren nog steeds 
toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs. Hoewel de effecten van de corona pandemie onzeker 
zijn, zullen deze invloed hebben op bovenstaande ontwikkelingen waardoor meer gezinnen te maken 
zullen krijgen met financiële problemen. 
 
Met dit nieuwe meerjarenbeleidsplan gaan we nieuwe uitdagingen aan. Daarmee is het nieuwe plan 
uitdrukkelijk geen ‘breuk’ met het verleden. Het gaat ons om verdieping en versterking van ons verhaal 
en onze aanpak, bijvoorbeeld door het versterken van de professionaliteit van de vrijwilligersorganisatie 
of door optimalisering van de werkwijze, ook in corona tijd. Hiermee willen we de slagkracht van onze 
organisatie voor de toekomst borgen. Zodat we ook in de toekomst invulling kunnen geven aan ons 
motto van de afgelopen 25 jaar: alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen! 

Dit nieuwe meerjarenbeleidsplan is in februari 2021 gepubliceerd op onze website. Zie: 
https://www.leergeld.nl/dit-is-leergeld/missiebeleid/ 

 

 

 

https://www.leergeld.nl/dit-is-leergeld/missiebeleid/


            

Jaarverslag 2020 Leergeld Nederland 30                                                              7 april 2020  

3 De Leergeld organisatie in 2020 

3.1 De leden  
In 2020 vonden twee Algemene Ledenvergaderingen plaats: op 13 juni 2020 en op 21 november 2020.  
Vanwege de corona pandemie zijn deze online georganiseerd.  

 
3.2 De Raad van Toezicht  
Met ingang van 1 januari 2020 is de nieuwe governance structuur van Leergeld Nederland ingegaan. Er 
is afscheid genomen van een directeur en bestuur en er is gekozen voor een Raad van Bestuur (bij 
Leergeld een directeur-bestuurder) en een Raad van Toezicht. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) van 24 november 2019 hebben de leden hiermee ingestemd.  
 
Begin januari werd de formele benoeming en inschaling van de directeur-bestuurder afgerond door de 
renumeratiecommissie, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht. Ook werd vanaf dit 
verslagjaar gewerkt met een Auditcommissie en een Commissie Kwaliteit, samengesteld uit leden van 
de Raad van Toezicht. Bij relevante onderwerpen worden deze commissies ingezet voor het vooraf 
bespreken van beleidszaken met de bestuurder-directeur, de accountant en/of de controller. De 
uitkomsten en aanbevelingen uit deze commissies zijn vervolgens gedeeld in de Raad van Toezicht. 
 
Daarnaast ging een Benoemingscommissie (BAC) van start, bestaande uit vijf voorzitters van lokale 
Leergeld stichtingen. Deze commissie adviseert de Raad van Toezicht bij benoemingen van haar leden 
en speelt een rol in de sollicitatiegesprekken met kandidaten. In 2020 was de BAC actief betrokken bij de 
benoeming van een nieuw lid en een nieuwe voorzitter. 
 
De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar zes maal, waarvan vier vergaderingen 
noodgedwongen langs digitale weg in verband met de corona pandemie. De belangrijkste onderwerpen 
die aan de orde kwamen waren: 
 

• benoemingsprocedure nieuwe voorzitter;  

• bespreking Jaarverslag en Jaarrekening 2019; 

• ontwikkeling en bespreking Meerjarenbeleidsplan 2021-2024; 

• deelname aan Vriendenloterij Bingo voor Sam&; 

• deelname aan quickscan door Movimento en bespreking uitkomsten;  

• voorbereiding Algemene ledenvergaderingen;  

• bespreking jaarplan en begroting 2021;  

• rooster van aftreden en herbenoeming Raad van Toezicht;   

• functioneren als Raad van Toezicht en planning werkzaamheden Raad van Toezicht in 2021.  
 
De Raad van Toezicht van Leergeld Nederland bestond in 2020 uit de volgende leden: 
 

• Peter van der Velden, voorzitter (tot 21 november 2020) 

• Jacqueline Prins, voorzitter (vanaf 21 november 2020)  

• Marcella Barella, lid met aandachtsgebied financiën (tot 13 juni 2020) 

• Christian Wouters, lid met aandachtsgebied financiën (vanaf 13 juni 2020) 

• Jan Ramaekers, lid 

• Joanneke van Benthem, lid 

• Jan Ravesteijn, lid  

• Marieke de Jong, lid  
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• Hella Slegt-Moens, lid  
 
De Raad van Toezicht werd in 2020 ondersteund door ambtelijk secretaris, Paul Janssen.  
 
Op 26 februari trad Christian Wouters toe tot de Raad van Toezicht, als opvolger van Marcella Barella. 
Deze benoeming werd in de ALV van 13 juni bekrachtigd. Op 28 oktober trad Jacqueline Prins toe tot de 
Raad van Toezicht en tijdens de ALV van 21 november werd zij door de leden benoemd als voorzitter. 
Tijdens dezelfde vergadering werd afscheid genomen van Peter van der Velden en werd waardering 
uitgesproken voor zijn grote verdiensten voor Leergeld. Van beide vertrekkende leden zal in 2021 alsnog 
fysiek afscheid worden genomen.  
 

 
 

3.3 Het bureau  
De geplande activiteiten uit het jaarplan 2020 zijn uitgevoerd door het bureau van Leergeld Nederland 
(inclusief de directeur-bestuurder), met betrokkenheid van de lokale Leergeld stichtingen, de landelijke 
Leergeld ambassadeur en een aantal externe dienstverleners.  
 
Het bureau van Leergeld Nederland bestond in 2020 uit circa 4 fte en zag er als volgt uit:  
 

• Gaby van den Biggelaar, directeur-bestuurder  

• Astrid Huygen, beleidsmedewerker 

• Henja Visser, projectleider Alle Kinderen Doen Mee  

• Anne-Lieke Joosten, projectassistent Alle Kinderen Doen Mee (vanaf 1 oktober 2020)  

• Conny Habraken, controller en specialist fondsen & projecten  
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• Patty Verhagen, secretarieel/administratief medewerker  
 

Hiernaast is Paul Janssen, op basis van een nul-urencontract, in 2020 actief geweest voor Leergeld 
Nederland als adviseur bij de uitbreiding van de Leergeld formule naar nieuwe gemeenten en bij het 
verbeteren van de samenwerking van lokale Leergeld stichtingen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur,  
Nationaal Fonds Kinderhulp, Jarige Job en gemeenten, binnen het project Alle Kinderen Doen Mee. 
 
In 2020 is het aantal lokale Leergeld stichtingen uitgebreid van 107 stichtingen (en 1 partner van 
Leergeld Nederland) naar 109 stichtingen.   
 
Kinderboekenschrijver Paul van Loon was in 2020 opnieuw actief als ambassadeur voor Leergeld 
Nederland, vooral met betrekking tot de productie en de promotie van de groep 8 musical Grumor in 
groep 8.  
 
De externe dienstverleners, die ons in 2020 bij verschillende activiteiten hebben ondersteund, waren 
onder andere: 
 

• Joost Reijnen via Administratiekantoor Reijnen (medewerker helpdesk, training en 
doorontwikkeling Leergeld systemen én projectleider LISY 2021)  

• Referit (leverancier nieuw registratiesysteem LISY 2021)   

• Otherside at Work (leverancier oud registratiesysteem LISY)  

• Twinfield / Wolters Kluwer (leverancier financieel systeem Twinfield) 

• Ernst Opus V (leverancier website, webmail, webdisk)  

• De Vonk / Contour de Twern (evaluatie Leergeld training & her-certificering Leergeld trainers)  

• Accon avm (samenstellen jaarrekening)  

• Audit Service Plus (en De Wert Accountants en Belastingadviseurs) (controle jaarrekening en 
projectcontrole Alle Kinderen Doen Mee)  

• De Wert Accountants en Belastingadviseurs (salarisadministratie)  

• Buro FrisseBlik (coördinatie Grumor in groep 8 & Landelijke Leergeld Dag)  

• Uitgeverij Leopold (licentieovereenkomst mbt Grumor in groep 8) 

• FableFactory (productie en regie Grumor in groep 8) 

• Bureau Akkermans (onderzoeker project Werkende armen) 

• CapaBel (secretariële en logistieke ondersteuning project Werkende armen) 

• SMEE, Nanneke van der Heijden (ondersteuning traject richting nieuw meerjarenbeleidsplan)  
 
 

 Statutaire gegevens Leergeld Nederland 
 
Naam:    Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland 
Verkorte naam:   Leergeld Nederland 
Rechtsvorm:   vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
Doelstelling:  1) Het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van kinderen 

in de leeftijd van in principe vier tot achttien jaar, uit gezinnen die moeten leven 
van een minimum inkomen, of waar door bijzondere omstandigheden 
onvoldoende bestedingsruimte is en die daardoor niet in staat zijn uit eigen 
middelen hun kinderen volledig te laten participeren binnen het onderwijs en/of 
in het sociaal-maatschappelijke leven op en rond school.  
2) De Vereniging stelt zich voorts ten doel het mogelijk maken van en bijdragen 
leveren aan een goed functionerend netwerk van lokale stichtingen Leergeld, die 
de in Lid 1 genoemde doelstelling nastreven. 
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4 De financiën in 2020 
 
2020 was op financieel gebied een uitdagend jaar voor Leergeld Nederland, niet in de laatste plaats 
vanwege de noodzakelijke ontwikkeling van een nieuw Leergeld registratiesysteem. In de begroting 
2020 verwachtte Leergeld Nederland eind 2020 uit te komen op een negatief saldo van € 236.685. In 
werkelijkheid is Leergeld Nederland in 2020 uitgekomen op een negatief saldo van € 127.212. We 
hebben dit jaar daarmee weliswaar afgesloten met een negatief resultaat, maar veel minder negatief 
dan verwacht. 
 
Belangrijkste reden hiervoor is dat we er in 2020 in geslaagd zijn om meer inkomsten binnen te halen 
dan verwacht. In 2020 kwamen onze inkomsten onder andere van de volgende organisaties, waarvoor 
wij hen erg dankbaar zijn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het negatieve resultaat van € 127.212 heeft geleid tot een afname van onze reserves. Eind 2020 is het 
vermogen van Leergeld Nederland daarmee afgenomen tot € 756.25926. Onze vermogenspositie blijft 
daarmee ruim boven de door het de Raad van Toezicht vastgestelde norm van tenminste de hoogte van 
de begrote uitvoeringskosten voor het komende jaar en biedt een voldoende basis voor de start van de 
uitvoering van de nieuwe beleidsperiode vanaf 2021. 
 
Het percentage van de totale lasten dat in 2020 besteed is aan de doelstelling MEEDOEN komt uit op 
91,9%. Het percentage kosten beheer & administratie komt uit op 4% en blijft daarmee ruim binnen de 
interne norm van maximaal 20%. Het percentage wervingskosten ten opzichte van de som van de 
geworven baten komt uit op 4,6%. 

 
26 Voor een specificatie van de omvang en functie van onze reserves, verwijzen wij u graag naar onze separate jaarrekening.  
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Voor meer gedetailleerde informatie over de financiële positie van Leergeld Nederland in 2020 
verwijzen wij u graag naar onze separate jaarrekening 2020, waarin ook de goedkeurende 
controleverklaring van onze accountant is opgenomen. 
 

 



            

Jaarverslag 2020 Leergeld Nederland 35                                                              7 april 2020  

5 Plannen voor 2021 

2021 wordt voor Leergeld Nederland het eerste uitvoeringsjaar van haar nieuwe meerjarenbeleidsplan 
2021-2024: Naar gelijke kansen voor alle kinderen: verdiepen en versterken.   
 
Een overzicht van de geplande activiteiten en de begroting voor 2021 zijn vastgelegd in ons jaarplan 
2021, dat tijdens de ALV van 21 november 2020 door de leden is vastgesteld. Dit jaarplan 2021 staat 
met name in het teken van de afronding van een aantal reeds in 2019/2020 gestarte projecten en de 
uitvoering van projecten en activiteiten binnen de vijf beleidsspeerpunten en de twee ondersteunende 
instrumentele doelen van het nieuwe meerjarenbeleidsplan:  
 
Beleidsspeerpunten: 

1. Bieden van concrete ondersteuning aan kinderen 
2. Aan de kaak stellen van structurele belemmeringen 
3. Effectiever en efficiënter werken 
4. Samenwerken vanuit autonomie 
5. Professioneel werken met vrijwilligers 

 
Ondersteunende instrumentele doelen:   

6. Zichtbaarheid 
7. Fondsenwerving 

 
Ons volledige jaarplan 2021 kan bij Leergeld Nederland worden opgevraagd. De begroting 2021 hebben 
wij ter informatie separaat als bijlage bij dit jaarverslag opgenomen. Zie bijlage 2: Begroting 2021.  
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Bijlage 1: Overzicht van operationele Leergeld stichtingen in 2020 
 

OPERATIONELE LEERGELD STICHTINGEN IN 2020 

  NAAM STICHTING 

1 Stichting Leergeld 2stromenland 

2 Stichting Leergeld Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

3 Stichting Leergeld Almelo 

4 Stichting Leergeld Amersfoort 

5 Stichting Leergeld Amsterdam  

6 Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst 

7 Stichting Leergeld Appingedam-Delfzijl-Loppersum 

8 Stichting Leergeld Arnhem 

9 Stichting Leergeld Asten-Someren  

10 Stichting Leergeld Beesel 

11 Stichting Leergeld Best e.o. 

12 Stichting Leergeld Bommelerwaard en omstreken 

13 Stichting Leergeld Boxtel 

14 Stichting Leergeld Breda 

15 Stichting Leergeld De Bilt 

16 Stichting Leergeld De Brabantse Wal  

17 Stichting Leergeld De Liemers 

18 Stichting Leergeld Den Bosch 

19 Stichting Leergeld Den Haag 

20 Stichting Leergeld De Stuwwal 

21 Stichting Leergeld Deurne  

22 Stichting Leergeld Deventer 

23 Stichting Leergeld Dinkelland 

24 Stichting Leergeld Doesburg e.o.  

25 Stichting Leergeld Drechtsteden 

26 Stichting Leergeld Eindhoven 

27 Stichting Leergeld Emmen e.o. 

28 Stichting Leergeld Enschede 

29 Stichting Leergeld Friesland-Oost  

30 Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende 

31 Stichting Leergeld Gemert e.o. 

32 Stichting Leergeld Goirle en Riel 

33 Stichting Leergeld Groene Hart 

34 Stichting Leergeld Groningen en omstreken 

35 Stichting Leergeld Haaksbergen 

36 Stichting Leergeld Haarlemmermeer 

37 Stichting Leergeld Haarlem en Zandvoort 

38 Stichting Leergeld Heerenveen e.o. 

39 Stichting Leergeld Helmond 

40 Stichting Leergeld Het Hoogeland 

41 Stichting Leergeld Heusden  

42 Stichting Leergeld Hilvarenbeek 

43 Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren 

44 Stichting Leergeld Hollandsche IJssel 

45 Stichting Leergeld Hoogeveen 

46 Stichting Leergeld Horst aan de Maas  
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47 Stichting Leergeld Houten 

48 Stichting Leergeld IJssel en Vecht  

49 Stichting Leergeld IJsselstein 

50 Stichting Leergeld Land van Cuijk 

51 Stichting Leergeld Leeuwarden e.o.  

52 Stichting Leergeld Leiden en Omstreken 

53 Stichting Leergeld Leidschendam – Voorburg 

54 Stichting Leergeld Lelystad e.o.  

55 Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw  

56 Stichting Leergeld Lochem 

57 Stichting Leergeld Losser  

58 Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf  

59 Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland 

60 Stichting Leergeld Meppel  

61 Stichting Leergeld Midden-Groningen 

62 Stichting Leergeld Nieuwegein 

63 Stichting Leergeld Nijkerk 

64 Stichting Leergeld Nijmegen 

65 Stichting Leergeld Noord Drenthe  

66 Stichting Leergeld Noord Veluwe 

67 Stichting Leergeld Noordoostpolder 

68 Stichting Leergeld Noord-west Brabant 

69 Stichting Leergeld Nuenen 

70 Stichting Leergeld Oisterwijk 

71 Stichting Leergeld Oldenzaal 

72 Stichting Leergeld Oost Achterhoek   

73 Stichting Leergeld Oost Betuwe  

74 Stichting Leergeld Oosterschelderegio 

75 Stichting Leergeld Parkstad 

76 Stichting Leergeld Peel en Maas  

77 Stichting Leergeld Randmeren 

78 Stichting Leergeld Roermond e.o. 

79 Stichting Leergeld Roosendaal 

80 Stichting Leergeld Salland 

81 Stichting Leergeld Soest-Baarn 

82 Stichting Leergeld Stichtse Vecht 

83 Stichting Leergeld Tilburg 

84 Stichting Leergeld Tubbergen 

85 Stichting Leergeld Twenterand 

86 Stichting Leergeld Utrecht 

87 Stichting Leergeld Valkenswaard en Omstreken 

88 Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen 

89 Stichting Leergeld Venlo 

90 Stichting Leergeld Venray 

91 Stichting Leergeld Vianen 

92 Stichting Leergeld Voorne-Putten 

93 Stichting Leergeld Vught 

94 Stichting Leergeld Waddinxveen 

95 Stichting Leergeld Walcheren 

96 Stichting Leergeld Wassenaar  

97 Stichting Leergeld Weert e.o.  
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98 Stichting Leergeld West-Betuwe 

99 Stichting Leergeld West-Brabant Oost 

100 Stichting Leergeld West-Friesland 

101 Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek 

102 Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld 

103 Stichting Leergeld Zaanstad 

104 Stichting Leergeld Zeeuws Vlaanderen 

105 Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden 

106 Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen 

107 Stichting Leergeld Zuidwest Friesland 

108 Stichting Leergeld Zutphen e.o. 

109 Stichting Meedoen in Rotterdam, lid van Leergeld Nederland 
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Bijlage 2: Begroting 2021 
 

BEGROTING 

2021

€ 375.000

€ 13.000

€ 2.000

€ 15.000

€ 2.000

€ 100

€ 2.500

€ 200

€ 150

€ 14.000

€ 2.450

€ 8.100

€ 62.500

€ 20.000

€ 30.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 7.000

€ 300

€ 0

€ 169.300

€ 559.300 

€ 0

€ 6.377.360

€ 39.594

€ 25.000

€ 15.111

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 6.457.065 

€ 7.016.365 

Beheer en ontwikkeling Leergeld training

PR & Communicatie (o.a. Landelijke Leergeld Dag)

TOTAAL VASTE EXPLOITATIEKOSTEN 

Subtotaal Organisatiekosten

Project Leergeld schoolmusical ism Paul van Loon 2019-2023

VriendenLoterij Bingo voor Sam&  2020 - 2024?

VARIABELE DIRECTE PROJECTKOSTEN 

Project Werkende armen vanuit Sam& 2019-2020

Project Groeiplan 2017-2018 

Project Alle Kinderen Doen Mee 2017-2021/2022

Project Landelijke Leergeld Dag 

Project Nieuw Leergeld registratiesysteem 2020

TOTAAL VARIABELE PROJECTKOSTEN

Project Samenwerking Stichting Dorodarte en Leergeld Nederland 2019-

2022

Project Organisatiekosten tbv groei en samenwerking 2019-2020

TOTALE KOSTEN 

Overige huisvestingskosten

Accountantskosten (kosten controle enkelvoudige jaarrekening)

Drukwerk/kopieerkosten / PR & communicatie

Subtotaal Huisvestingskosten

Porti

Verzekeringen

Telefoonkosten

Kantoorbenodigdheden

Administratiekosten (kosten opstellen enkelvoudige jaarrekening)

Overige organisatiekosten

LEERGELD NEDERLAND

Subtotaal Personeelskosten 

VASTE EXPLOITATIEKOSTEN 

Automatiseringskosten Leergeld Nederland (beheer webmail en webdisk 

LgN, hosting en uitbreiding website)

Abonnement en onderhoud registratiesysteem (LISY 2021) en financieel-

administratief systeem (Twinfield) gehele Leergeld organisatie

Jaarlijkse upgrade LISY 2021

Bankkosten

Kosten Raad van Toezicht / Bestuur

Inhuur Medewerker helpdesk, training en doorontwikkeling systemen 

Huur (incl. servicekosten)
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€ 137.500

€ 200.000

€ 25.000

€ 0

€ 0

€ 0

€ 362.500 

€ 0

€ 6.481.360

€ 44.594

€ 29.257

€ 0

€ 0

€ 0

€ 100.000

€ 6.655.211 

€ 7.017.711 

€ 1.346 

Vriendenloterij - exploitatiebijdrage ikv vast beneficientschap 2019-2023

DEKKING VANUIT ALGEMENE BATEN 

TOTAAL DEKKING VANUIT ALGEMENE BATEN 

Verwachte rentebaten 

Verwachte contributie van de leden (incl. bijdrage voor gebruik LISY)

Verwachte losse donaties 

Nationaal Fonds Kinderhulp - exploitatiebijdrage implementatie 

meerjarenbeleidsplan 2017-2020 

Adessium Foundation - exploitatiebijdrage implementatie 

meerjarenbeleidsplan 2017-2020

Ministerie SZW - Toegezegde subsidie Project Werkende armen 2019-2020

Rabobank Foundation - Toegezegde bijdrage Project Groeiplan 2017-2018 

VriendenLoterij - Opbrengst van Vriendenloterij Bingo voor Sam&2020 - 

2024

DEKKING VANUIT PROJECTBATEN

VERWACHT SALDO 

Project Nieuw Leergeld registratiesysteem  2020 (NB: te financieren vanuit 

nog aan te vragen projectbijdragen van externe projectfinanciers; 

alternatief is financiering vanuit de reserve tbv projecten van Leergeld 

Nederland)

Ministerie SZW - Toegezegde subsidie Project Organisatiekosten tbv 

borging groei en samenwerking 2019-2020

TOTALE DEKKING

Ministerie van SZW - Toegezegde subsidie Project Alle kinderen doen mee 

2017-2021/2022

Stichting Dorodarte - Toegezegde bijdrage Project Samenwerking Stichting 

Dorodarte & Leergeld Nederland 2019- 2022

TOTAAL DEKKING VANUIT PROJECTBATEN 

Project Leergeld schoolmusical ism Paul van Loon 2019 - 2023 (NB: te 

financieren vanuit het bestemmingsfonds van Leergeld Nederland en 

exploitatiebijdrage Vriendenloterij)

 
 
 
 
 
 
 
 
 


