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Voorwoord 

In dit jaarverslag kijken we terug op het jaar 2021, het eerste uitvoeringsjaar van ons nieuwe 
meerjarenbeleidsplan 2021-2024: Naar gelijke kansen voor alle kinderen: verdiepen en versterken.  
 
In meerdere opzichten was 2021 een bijzonder jaar voor onze organisatie. 
 
In 2021 ‘vierden’ we het 25-jarig bestaan van Leergeld. Wie had gedacht in 1996, bij de oprichting van 
de eerste stichting Leergeld in Tilburg, dat de hele Leergeld organisatie in 2021 zou bestaan uit 112 
lokale en regionale stichtingen die samen jaarlijks bijna 130.000 kinderen zouden ondersteunen?  
”Ooit opgericht om ons op te heffen” zeggen we vaak, maar de realiteit is helaas anders. In theater 
Flint in Amersfoort stonden we stil bij deze mijlpaal met als thema: “Wanneer kan Leergeld zich 
opheffen?”. In aanwezigheid van HKH Prinses Laurentien, Mariëtte Hamer (voorzitter SER), René 
Peters (Tweede Kamerlid CDA ) en Esmah Lahlah (wethouder Tilburg) kwam een ondubbelzinnig 
antwoord: Leergeld blijft zeker nodig! Samen met veel Leergelders en externe relaties kijken we terug 
op een mooie viering met als klap op de vuurpijl een koninklijke onderscheiding (Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau) voor een Leergelder van het eerste uur: Riet van de Camp.  
 
In 2021 kregen we opnieuw te maken met de gevolgen van de aanhoudende coronapandemie die 
onze stichtingen voor uitdagingen stelde. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we onze werkwijze van het 
huisbezoek blijven uitvoeren? Hoe leggen we persoonlijke contacten met gezinnen? 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 met als resultaat dat het aantal geholpen kinderen in 2021 (128.946 kinderen) nauwelijks 
achterbleef bij het jaar daarvoor (131.203 kinderen). Een prachtig resultaat! 
 
Een belangrijk resultaat van onze signalerende activiteiten is bereikt met de invoering van de nieuwe 
Wet op de Vrijwillige Ouderbijdrage. Vanaf 1 augustus 2021 mogen kinderen, van wie de ouders de 
bijdrage niet betaald hebben, meedoen aan door school georganiseerde activiteiten, zoals 
schoolreizen, tweetalig onderwijs, sportklassen enzovoort. Dit draagt bij aan gelijke kansen voor alle 
kinderen! Samen met onze stichtingen houden we de vinger aan de pols of en op welke wijze scholen 
deze wet gaan uitvoeren. 
 
Meer dan ooit konden we in 2021 rekenen op financiële steun voor onze organisatie. Onze 
welgemeende dank aan alle donateurs! 
 
Tot slot een groot dankjewel aan iedereen die zich het afgelopen jaar voor Leergeld heeft ingezet!  
Wij zien er naar uit in 2022 onze onderlinge persoonlijke ontmoetingen en bijzondere activiteiten 
weer te kunnen oppakken.  
 
Gaby van den Biggelaar, directeur-bestuurder  
Jacqueline Prins, voorzitter Raad van Toezicht  
 
Den Bosch, april 2022 
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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 geldzorgen 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.  

De centrale doelstelling van Leergeld is het voorkomen van sociaal isolement van kinderen uit gezinnen 
met geldzorgen. Leergeld streeft ook naar kansengelijkheid en een minimale levenstandaard voor alle 
kinderen. Het mag voor het hebben van toegang tot voorzieningen en gelijke kansen niet uitmaken waar 
een kind woont. 
 
Om deze doelstellingen te realiseren hanteert Leergeld een samenhangende aanpak met inzet op drie 
niveaus:  

1) verstrekken van voorzieningen zodat kinderen kunnen meedoen en sociale uitsluiting wordt 
voorkomen;  

2) op basis van signalering van armoedethema’s en problematiek in het gezin doorverwijzen naar 
andere vormen van ondersteuning die het gezin verder op weg kunnen helpen. Maar ook deze 
signalen benutten om in samenwerking met andere organisaties werk te maken van preventie 
van sociale uitsluiting en meedoen te bevorderen;   

3) aan de hand van signalen uit de gezinnen structurele belemmeringen aan de kaak stellen. 
 
We werken aan deze samenhangende aanpak aan de hand van onze Leergeldformule. Leergeld heeft 
vanaf het begin van haar bestaan haar unieke werkwijze steeds verder ontwikkeld, doordacht en 
verfijnd. Nog altijd vormt de Leergeldformule het uitgangspunt voor de werkwijze van Leergeld. 
Tegelijkertijd vraagt de Leergeldformule om een eigentijdse invulling. Het is de komende jaren een 
gezamenlijk zoeken naar binnen welke bandbreedte we hieraan (lokaal en landelijk) invulling geven.  

Kinderarmoede en de rol van Leergeld  
 
Kinderarmoede staat niet op zichzelf. Kinderen zijn niet arm, hun ouders zijn arm. Dit is het gevolg van 
complexe maatschappelijke, economische (zoals het functioneren van de arbeidsmarkt, de conjunctuur) 
en persoonlijke omstandigheden. Ouders hebben te weinig inkomsten en te hoge lasten. Rondkomen lukt 
nauwelijks of niet. De kosten voor dagelijks levensonderhoud zijn meer gestegen dan de inkomens. In het 
gezin spelen vaak veel andere problemen die samenhangen met armoede. Er is stress vanwege de moeite 
om de eindjes aan elkaar te knopen. Het ontbreekt aan een buffer om financiële tegenslagen op te vangen. 
Ouders staan er vaak alleen voor in de zorg voor hun kinderen. Geschikte huisvesting of woninginrichting 
is niet altijd voorhanden. Taal kan een probleem zijn. Nog te vaak schamen ouders zich voor hun situatie. 
Sociaal isolement ligt op de loer. Kinderen ondervinden de gevolgen van opgroeien in armoede. Aan het 
bestrijden van die gevolgen wil Leergeld een bijdrage leveren door zoveel mogelijk kinderen te laten 
meedoen. Leergeld werkt daarin – op lokaal en op landelijk niveau – samen met partijen die zich hier ook 
voor inzetten. Tegelijkertijd stelt Leergeld structurele belemmeringen aan de kaak en gaat zij daarover in 
gesprek met partijen die daarin iets kunnen betekenen. Dit alles met het oog op het voorkomen van 
sociale uitsluiting zodat álle kinderen gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen, ongeacht de 
financiële situatie waarin zij opgroeien. 
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De directe ondersteuning van de kinderen gebeurt via onze lokale Leergeldstichtingen. Deze lokale 
stichtingen zijn autonoom. Dat wil zeggen dat zij zelf hun bestuur benoemen, zelf hun vrijwilligers- en 
personeelsbeleid voeren, zelf samenwerkingsrelaties met onder meer gemeenten aangaan, zelf hun 
fondsen werven en ook zelf hun vergoedingenbeleid bepalen. Zij hebben kennis van de lokale situatie en 
kennen ‘de sociale kaart’ van gemeentelijke voorzieningen, sportieve en culturele infrastructuur, 
onderwijsorganisaties en andere particuliere organisaties, waarmee vaak wordt samengewerkt. 
 
Gemeenschappelijk voor alle lokale Leergeldstichtingen zijn de werkwijze en de organisatiestructuur. 
Het lokale bestuur leidt de Leergeldstichting, bepaalt het beleid en zorgt voor lokale fondsenwerving en 
PR. Een coördinator heeft de dagelijkse leiding en coördineert de werkzaamheden van de intermediairs. 
Getrainde intermediairs bezoeken de gezinnen. Zij hebben goede kennis van de lokale sociale kaart, 

De Leergeldformule  
 
Stap 1 | Huisbezoek of uitgebreide intake  
Gezinnen die Leergeld om ondersteuning vragen worden (doorgaans) thuis bezocht door een goed 
opgeleide en geïnformeerde intermediair. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als het gezin al 
eerder een aanvraag heeft gedaan en ondersteuning heeft gekregen. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt 
de situatie van het gezin besproken en de ondersteuningsbehoefte geïnventariseerd. Op basis van 
beschikbare stukken wordt een overzicht gemaakt van het gezinsinkomen en vindt toetsing plaats van de 
inkomens- en (eventuele) schuldensituatie. Dit leidt tot het vaststellen van een besteedbaar inkomen. Dit 
vormt de basis voor het in aanmerking komen voor ondersteuning. 
 
Stap 2 | Signalering 
Tijdens het huisbezoek kijkt de intermediair of ook voor andere kinderen hulp nodig is. Daarnaast verwijst 
de intermediair waar nodig naar andere organisaties die het gezin verder kunnen helpen. Dit kan zowel gaan 
om materiële als immateriële ondersteuning, zoals schuldhulpverlening, (school)maatschappelijk werk, de 
kledingbank, de voedselbank, de kledingbank of de sociaal raadslieden. Merkt de intermediair structurele 
belemmeringen op die het gezin in de weg staan om de eindjes aan elkaar te knopen of om stappen vooruit 
te zetten, dan meldt de intermediair dit bij de Leergeldstichting. Deze signalen gebruikt de lokale 
Leergeldstichting richting gemeente of richting Leergeld Nederland zodat zij structurele belemmeringen 
aan de kaak kunnen stellen en adresseren aan partijen die deze belemmeringen kunnen wegnemen.  
 
Stap 3 | Bemiddeling naar andere voorzieningen 
Leergeld bespreekt met ouders of verzorgers wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de gevraagde 
ondersteuning. Eerst wordt gekeken of zij een beroep kunnen doen op bestaande voorzieningen, zoals 
regelingen van de gemeente of andere instanties/organisaties. Leergeld kan vaak ook ondersteuning bieden 
bij het aanvragen van deze voorzieningen. 
 
Stap 4 | Leergeld biedt financieel vangnet 
Wanneer het ontbreekt aan bestaande voorzieningen voor de betreffende vraag om ondersteuning voor 
het kind, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, dan biedt Leergeld ondersteuning in de 
vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. De afweging hierbij is altijd dat 
de ondersteuning bijdraagt aan de centrale doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting 
van kinderen door meedoen mogelijk te maken. 
 
Stap 5 | Follow-up en nazorg 
Na afhandeling van de aanvragen door ouders bij Leergeld, blijft het contact met de betreffende gezinnen 
doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek. 
 



            

Jaarverslag 2021 Leergeld Nederland 6                                                              5 april 2022  

kennen de voorliggende voorzieningen van gemeenten en begeleiden de gezinnen bij de hulpvraag. 
Omdat de taken complexer en omvangrijker zijn geworden - vooral bij grotere stichtingen - zijn 
daarnaast vaak ook andere vrijwilligers werkzaam; zij vervullen bijvoorbeeld administratieve taken. 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.  
 
Lokale Leergeldstichtingen ontvangen doorgaans zowel publieke (gemeentelijke) als private middelen 
(van fondsen, bedrijven en particulieren). Door de verschillen in de samenstelling van deze lokale 
inkomsten én in de lokale context en de bijbehorende lokale samenwerkingspartners is er een diversiteit 
aan lokale Leergeldstichtingen ontstaan. Bovendien is er bij lokale Leergeldstichtingen in toenemende 
mate sprake van één of meerdere betaalde beroepskracht(en), vooral bij de grotere stichtingen.  
 

De lokale Leergeldstichtingen zijn allen lid van de 
Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland, 
kortweg Leergeld Nederland. Leergeld Nederland heeft in 
Den Bosch een landelijk bureau dat tot taak heeft de 
lokale stichtingen te ondersteunen en een brug te slaan 
naar landelijke politiek en de maatschappij als geheel. 
Leergeld Nederland maakt samen met Jeugdfonds Sport & 
Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige 
Job onderdeel uit van het landelijke 
samenwerkingsverband Sam& voor alle kinderen 
(www.samenvoorallekinderen.nl). Binnen Sam& voor alle 
kinderen hebben zij hun krachten verenigd om ervoor te 
zorgen dat gezamenlijk nog meer kinderen, die in 
armoede opgroeien, nog beter ondersteund kunnen 
worden. 

 
Eind 2020 heeft Leergeld Nederland haar nieuwe meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024 gepresenteerd: 
Naar gelijke kansen voor alle kinderen: verdiepen en versterken. Dit nieuwe meerjarenbeleidsplan is 
geen breuk met het verleden, maar richt zich op het verdiepen en versterken van wat we de afgelopen 
jaren gezamenlijk hebben opgebouwd. De komende tijd willen we kansarme kinderen en hun gezinnen 
concreet blijven ondersteunen. We willen blijven bijdragen aan gelijke kansen voor alle kinderen door 
sociale uitsluiting te voorkomen. Kortom, onze missie is en blijft: alle kinderen mogen meedoen!  
 
We hebben gekozen voor vijf beleidsspeerpunten waarmee we de komende jaren deze uitdagingen 
tegemoet willen treden:  
 

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 

 
Twee instrumentele doelen zijn ondersteunend aan deze vijf beleidsspeerpunten: 
 

6. Vergroten zichtbaarheid 
7. Fondsenwerving 

 

http://www.samenvoorallekinderen.nl/
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2021 was het eerste uitvoeringsjaar van ons nieuwe 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 speerpunten en twee instrumentele doelen uit 
ons meerjarenbeleidsplan, onze organisatie, onze financiële positie (aangevuld met de Jaarrekening 
2021, voorzien van een controleverklaring) en ten slotte onze plannen voor 2022. 
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2 Activiteiten en resultaten in 2021 

2.1 Bieden van concrete ondersteuning aan kinderen 
In ons nieuwe meerjarenbeleidsplan spraken we af door te gaan met het direct ondersteunen van 
kinderen en gezinnen, met een focus op toegang tot ondersteuning voor álle kinderen in Nederland en 
het beter bereiken van nog niet ondersteunde groepen, zoals gezinnen die ‘verborgen’ in armoede leven 
en werkende ouders met geldzorgen. In 2021 hebben we hier vanuit Leergeld Nederland aan gewerkt 
met het accent op de volgende drie aspecten: 1) ondersteuning van initiatieven richting landelijke 
dekking, 2) ondersteuning van Leergeldstichtingen ter vergroting van hun bereik 3) ondersteuning van 
Leergeldstichtingen bij het bereik van moeilijk bereikbare doelgroepen.   
 
2.1.1 Ondersteuning van initiatieven richting landelijke dekking   
In 2021 heeft Leergeld Nederland op twee manieren ingezet op de ondersteuning van initiatieven 
richting landelijke dekking. We hebben allereerst ingezet op ondersteuning van initiatieven tot de 
oprichting van nieuwe Leergeldstichtingen en van uitbreidingsplannen van bestaande 
Leergeldstichtingen. Hiernaast hebben we ingezet op mogelijke samenwerking met bestaande lokale 
initiatieven die vergelijkbaar zijn met Leergeld. Onze aanpak is in 2021 aanzienlijk bemoeilijkt door de 
aanhoudende coronapandemie en alle bijbehorende maatregelen.  
 
Toch zijn we er met deze aanpak in 2021 in geslaagd om Leergeld actief te maken in 3 nieuwe 
gemeenten:  
 

1. Kampen (via een uitbreiding van de bestaande Stichting Leergeld IJssel & Vecht)  
2. Alkmaar (via de start van de nieuwe Stichting Leergeld Alkmaar)  
2. Noordwijk (via een uitbreiding van de bestaande Stichting Leergeld Leiden En Omstreken) 

 
Hiernaast zijn in 2021 door onze Leergeld adviseur eerste verkennende gesprekken gevoerd met drie 
bestaande lokale initiatieven die vergelijkbaar zijn met Leergeld: Stichting De Strohalm in de gemeente 
Waalwijk, Stichting KEI Rijswijk in de gemeente Rijswijk en Stichting Burgerinitiatief Nederland in de 
gemeente Woudenberg. In 2022 zal verder bekeken worden of in de toekomst een vorm van 
samenwerking met deze initiatieven tot de mogelijkheden behoort.  
 
Tenslotte liepen er eind 2021 in 33 gemeenten initiatieven om Leergeld daar actief te maken. Onze 
Leergeld adviseur heeft in 2021 namens Leergeld Nederland begeleidingsbezoeken afgelegd aan een 
zestal van deze initiatieven. Daarnaast heeft er met 2 initiatieven afstemming plaatsgevonden per 
telefoon en/of e-mail. Hiernaast zijn de verschillende initiatieven ondersteund vanuit het landelijk 
bureau. 
 
Het ledenbestand van de Leergeld vereniging bestond eind 2021 uit 112 operationele 
Leergeldstichtingen, samen actief in 263 van de 352 Nederlandse gemeenten (75%). Voor een overzicht 
van alle 112 Leergeldstichtingen, die in 2021 operationeel waren, zie bijlage 1: Overzicht van 
operationele Leergeldstichtingen in 2021. 
 
2.1.2 Ondersteuning van Leergeldstichtingen ter vergroting van hun bereik  
In 2021 hebben alle 112 operationele Leergeldstichtingen in totaal 128.946 kinderen weten te 
ondersteunen met maar liefst 333.484 voorzieningen! Het gemiddelde aantal voorzieningen per kind 
kwam uit op 2,6 voorziening per kind.  Hiermee zijn we in 2021 heel dicht in de buurt gekomen van het 
totale aantal in 2020 geholpen kinderen van 131.203. In het licht van de aanhoudende coronapandemie 
en bijbehorende beperkende maatregelen én de wetswijziging met betrekking tot de Vrijwillige 
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Ouderbijdrage die per 1 augustus 2021 in is gegaan, is dit een fantastische prestatie van onze 
stichtingen!  
 
In 2021 hebben wij vanuit Leergeld Nederland onze lokale Leergeldstichtingen via een aantal specifieke 
projecten in financiële zin kunnen ondersteunen voor een totaal bedrag van € 4,9 miljoen bij het 
vergroten van hun bereik:  
 

• Na een projectcontrole over de bestedingen in het project Alle Kinderen Doen Mee, gesubsidieerd 
door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is in 2021 vastgesteld dat vanuit 
Leergeld Nederland via dit project in 2020 37 lokale Leergeldstichtingen zijn ondersteund met een 
subsidiebedrag van maar liefst € 4.6 miljoen. In 2021 heeft Leergeld Nederland vanuit dit project 
opnieuw aan 49 lokale Leergeldstichtingen subsidies toegekend. In 2022 zal een projectcontrole 
plaatsvinden over de bestedingen van de betrokken lokale Leergeldstichtingen in 2021.  

• Via het project Samenwerking Stichting Dorodarte & Leergeld Nederland, gefinancierd door 
Stichting Dorodarte, zijn vanuit Leergeld Nederland in 2021 vijf Leergeldstichtingen ondersteund 
met een totaalbedrag van € 27.931. 

• Via het project P.G. Martensstichting 2021, gefinancierd door de P.G. Martensstichting, zijn vanuit 
Leergeld Nederland in 2021 111 Leergeldstichtingen ondersteund met een totaalbedrag van € 
222.000. 

• Via het project Towards equal opportunities for all children in The Netherlands, gefinancierd door 
MSD Nederland, zijn vanuit Leergeld Nederland drie Leergeldstichtingen ondersteund met een 
totaalbedrag van € 43.000.  

 
Tenslotte is in 2021 via het project Amendement Renkema: kinderen in armoede, gesubsidieerd door 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een budget van € 178.000 beschikbaar gekomen 
voor de directe ondersteuning van kinderen uit gezinnen met geldzorgen in nieuwe gemeenten. Dit 
budget verwacht Leergeld Nederland in 2022 toe te kunnen kennen aan een aantal Leergeldstichtingen 
dat verwacht in 2022 van start te gaan in nieuwe gemeenten.  

 
2.1.3 Ondersteuning van Leergeldstichtingen bij het bereik van moeilijk bereikbare doelgroepen 
In 2021 heeft Leergeld Nederland, in samenwerking met Sam& voor alle 

kinderen,  de laatste fase uitgevoerd van het project Werkende armen, 

gesubsidieerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Op basis van de bevindingen uit het onderzoeksrapport 'Altijd op een 

richeltje lopen', dat we in 2020 hebben gepubliceerd, in combinatie met de 

uitkomsten van de denk- en ontwikkelsessies, die eind 2020 plaatsvonden, 

is een concreet actieprogramma ontwikkeld: 'Hoe bereik je werkende 

ouders met geldzorgen om de gevolgen voor kinderen te verzachten?'. 

Daarbij is ook een bijbehorende toolkit ontwikkeld, die gemeenten, 

professionals bij life events en werkgevers concrete handvatten biedt om 

hun uitvoeringspraktijk te verbeteren.  

 

Het actieprogramma en de toolkit zijn op 26 maart gelanceerd bij een online tafelgesprek tijdens de 

Week van het geld (terug te kijken via: https://youtu.be/XhMjhZIhcqs) en gedeeld op de Leergeld 

website (www.leergeld.nl/publicaties), de Sam& website, via een persbericht, via onze sociale media en 

met onze Leergeldstichtingen en externe relaties.  

https://youtu.be/XhMjhZIhcqs
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Hiernaast is in 2021 gestart met een nieuw onderdeel van het project Alle Kinderen Doen Mee, 
gesubsidieerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarbij 12 
Leergeldstichtingen ondersteund zijn met subsidies voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven 
richting moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals werkende ouders met geldzorgen, vluchtelingen, 
laaggeletterden en/of arbeidsmigranten. In 2022 vindt hierover de verantwoording plaats, waarna 
Leergeld Nederland hiervan de opbrengst in kaart kan brengen en een effectiviteitsonderzoek zal 
uitvoeren.  
 

2.2 Aan de kaak stellen van structurele belemmeringen  
In ons nieuwe meerjarenbeleidsplan spraken we af volop te blijven inzetten op het aan de kaak stellen 
van structurele belemmeringen die gezinnen met geldzorgen ondervinden. Zowel lokaal als landelijk 
brengen wij wat we zien in deze gezinnen onder de aandacht bij partijen die structurele veranderingen 
in gang kunnen zetten. We benutten daartoe onze lokale en landelijke netwerken en breiden die waar 
nodig uit. In 2021 hebben we hieraan gewerkt met een focus op de volgende aspecten: 1) een betere 
ontsluiting van de signalen van Leergeldstichtingen vanuit hun contacten met de gezinnen, 2) 
ondersteuning van Leergeldstichtingen bij lokale signalering, agendering en adressering, en 3) 
investeren in bestaande en nieuwe relaties met beleidsmakers. 
 
2.2.1 Betere ontsluiting signalen van Leergeldstichtingen vanuit hun contacten met gezinnen  
Via de huisbezoeken komen de vrijwilligers van onze lokale Leergeldstichtingen achter de voordeur bij 
de gezinnen die om hulp hebben gevraagd. De signalen vanuit deze huisbezoeken willen we op landelijk 
niveau zo goed en helder mogelijk naar boven halen ten behoeve van onze landelijke signalering en 
agenderingsactiviteiten. 
 
In 2021 hebben we hiertoe onder andere weer een landelijk coördinatorenoverleg georganiseerd: via 3 
online bijeenkomsten op 28 januari en 2 februari hebben in totaal 91 coördinatoren van onze lokale 
Leergeldstichtingen aan dit overleg deelgenomen. Hiernaast zijn in 2021 de jaarverslagen over 2020 van 
onze Leergeldstichtingen geanalyseerd.  Tenslotte hebben we eind 2021 een online enquête uitgezet 
onder de Leergeldstichtingen over hun lokale praktijkervaringen met de invoering van de nieuwe Wet 
op de Vrijwillige Ouderbijdrage per 1 augustus 2021, waarop 73% van de Leergeldstichtingen heeft 
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gereageerd. In 2022 zullen de resultaten hiervan duidelijk worden, waar Leergeld Nederland vervolgens 
mee aan de slag kan.  
 
2.2.2 Ondersteuning van Leergeldstichtingen bij lokale signalering, agendering en adressering 
De invoering van de nieuwe Wet op de Vrijwillige Ouderbijdrage per 1 augustus was in 2021 een hele 
belangrijke ontwikkeling voor alle Leergeldstichtingen. De invoering van deze wet betekent dat scholen 
nog steeds een vrijwillige ouderbijdrage mogen vragen van ouders ten behoeve van schoolkosten, maar 
dat kinderen niet meer uitgesloten mogen worden van activiteiten, wanneer ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage niet betaald hebben. Scholen zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle 
kinderen kunnen meedoen aan alle activiteiten die namens de school worden georganiseerd, ongeacht 
de vraag of de vrijwillige ouderbijdrage betaald is of niet.  
 
In voorbereiding op de invoering van deze wet heeft Leergeld Nederland in het voorjaar van 2021 een 
werkgroep samengesteld, bestaande uit een aantal lokale Leergeldstichtingen, waarbinnen veel 
informatie is uitgewisseld over deze nieuwe wet en over de consequenties die deze wet zou kunnen 
hebben voor de Leergeldstichtingen. Op basis hiervan is als uitgangspositie gekozen dat we als Leergeld 
deze wet omarmen vanuit de gedachte dat Leergeld wil bijdragen aan het opheffen van structurele 
belemmeringen ten aanzien van het participeren van kinderen. De wet zal bijdragen aan minder 
uitsluiting van kinderen op school. Daarmee wordt voorkomen dat ouders voor deelname van hun 
kinderen aan schoolse activiteiten een beroep op onze Leergeldstichtingen moeten doen. De gehele 
financiële verantwoordelijkheid ligt voortaan bij de school. Naar verwachting zal dit leiden tot een 
kritische beoordeling van nut en noodzaak van de steeds duurder wordende schoolreizen in het 
Voortgezet Onderwijs, iets wat we vanuit Leergeld Nederland al jaren bepleiten. Tegelijkertijd willen we 
vanuit Leergeld oog houden voor de mogelijke negatieve gevolgen van de invoering van deze nieuwe 
wet voor onze doelgroep, zoals bijvoorbeeld een verschraling van het activiteitenaanbod op scholen met 
relatief veel kinderen uit gezinnen met geldzorgen.   
 

In mei is vanuit Leergeld Nederland een uitgebreide 
handreiking verstuurd naar alle Leergeldstichtingen waarin 
de wet wordt toegelicht, de uitgangspositie vanuit Leergeld 
wordt beschreven en een advies aan de stichtingen wordt 
gegeven hoe hiermee om te gaan. De Leergeldstichtingen 
hebben het advies meegekregen om zoveel mogelijk de wet 
te volgen en scholen en ouders proactief te informeren over 
de wetswijziging en de gevolgen hiervan. Aan de 
Leergeldstichtingen is ook gevraagd om eventuele 
knelpunten met betrekking tot de invoering van deze nieuwe 
wet in kaart te brengen en bij Leergeld Nederland te melden. 
Eind 2021 is dit nog opgevolgd met de reeds in de vorige 
paragraaf genoemde online enquête, waarvan de resultaten 
in 2022 bekend zullen worden. 

 
Tenslotte heeft de directeur-bestuurder van Leergeld Nederland op verzoek van Leergeld Leeuwarden 
deelgenomen aan een Friesland-brede conferentie over de nieuwe Wet op de Vrijwillige Ouderbijdrage. 
Zij heeft daarbij een presentatie gegeven over de intentie van de wet en de mogelijke (onbedoelde) 
gevolgen van deze wet voor Friese schoolbesturen en beleidsambtenaren van Friese gemeenten. Tevens 
heeft zij per e-mail deelgenomen aan een discussie over ditzelfde onderwerp met overkoepelende 
schoolbesturen voor het Voortgezet Onderwijs in de regio Nijmegen.  
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2.2.3 Investeren in bestaande en nieuwe relaties met beleidsmakers 
Naar aanleiding van de nieuwe Wet op de Vrijwillige Ouderbijdrage is in 2021 de al bestaande relatie 
met Ouders&Onderwijs verder verstevigd. Leergeld Nederland en Ouders&Onderwijs hebben hiertoe 
veel informatie en ervaringen met elkaar gedeeld en vanuit Leergeld Nederland is de Ouders&Onderwijs 
campagne Schoolkosten: wie betaalt wat? en de bijbehorende enquête onder ouders actief 
ondersteund. De campagne en de uitkomsten van de enquête hebben onder andere geleid tot een sterk 
item bij een uitzending van het televisieprogramma Kassa op 16 oktober.  
 

 
 
Ook is er naar aanleiding van de nieuwe Wet op de Vrijwillige Ouderbijdrage contact geweest met een 
journalist van NRC over een publicatie (die er uiteindelijk pas in 2022 is gekomen) en met de SP-fractie 
van de Tweede Kamer. Verder heeft Leergeld Nederland de uitgangspositie van Leergeld met betrekking 
tot de nieuwe wet gedeeld en afgestemd met Sam&partner Nationaal Fonds Kinderhulp, zodat we hier 
op een eenduidige manier mee omgaan. Deze uitgangspositie is met hetzelfde doel ook gedeeld met het 
Jeugdeducatiefonds. Meer afstemming met het Jeugdeducatiefonds op dit vlak lijkt nog gewenst.  
 
Op het bredere vlak van schoolkosten is Leergeld Nederland in 2021 geïnterviewd door 
onderzoeksbureau SEO in het kader van de evaluatie van de Wet Gratis Schoolboeken in relatie tot 
digitale leermiddelen, zoals laptops en tablets, die in opdracht van het Ministerie van OCW plaatsvond. 
Ook heeft Leergeld Nederland een presentatie gegeven bij de conferentie Allemaal Digitaal, een 
initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Verder is er vanuit Leergeld Nederland in 2021 
overleg geweest met de samenstellers van de TV-serie Klassen over de relatie tussen schoolkosten en 
ongelijke kansen. En tenslotte heeft Leergeld Nederland deelgenomen aan een conferentie van de 
Onderwijsraad naar aanleiding van het rapport over privatisering van het onderwijs: Publiek karakter 
voorop, waarvoor vanuit Leergeld Nederland eerder ook input is geleverd.  
 
Op het nog bredere vlak van armoede en schulden heeft Leergeld Nederland op verzoek van HKH 
Prinses Laurentien van de Number 5 Foundation in 2021 deelgenomen aan het schrijven van een brief 
over de aanpak van kinderarmoede aan de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet. Ook heeft 
Leergeld Nederland op verzoek van de Maatschappelijke Alliantie deelgenomen aan de Dialoog 
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Deltaplan Jeugd ten behoeve van inbreng op het nieuwe regeerakkoord met betrekking tot het 
vergroten van kansen van kinderen en jongeren, onder andere op het gebied van onderwijs en 
bestaanszekerheid. Verder heeft 2021 heeft Leergeld Nederland deelgenomen aan de Dialoog Armoede, 
die plaatsvond naar aanleiding van de SIRE campagne: 1 op de 13 kinderen in ons land leeft in armoede. 
Laten we het dáár eens over hebben, aan de projectgroep van VNG/DIVOSA: Intensivering armoede en 
schulden en heeft Leergeld Nederland informatie uitgewisseld met het Kansfonds ten aanzien van hun 
project Gewoon geld geven. 
 
Tenslotte heeft Leergeld Nederland na een bijeenkomst van partners van de Nationale Postcode Loterij 
samen met een aantal andere partners van de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij 
meegewerkt aan het verschijnen van een artikel in het NRC in oktober 2021 over een gewenst 
onderscheid in overheidsbeleid tussen gokbedrijven en loterijen, onder meer tot uiting komende in de 
door de overheid verplichte slogans op lootjes. Op 15 februari 2022 heeft de Tweede Kamer een 
Kamermotie aangenomen, waarmee geregeld is dat loterijorganisaties de huidige slogan mogen 
handhaven en niet de nieuwe melding ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd’ hoeven te vermelden, zoals 
die wel verplicht wordt voor gokbedrijven.  
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2.3 Effectiever en efficiënter werken  
In ons nieuwe meerjarenbeleidsplan spraken we af om ons de komende jaren in te zetten om meer 
effectief en efficiënt te werken. Dit betreft bijvoorbeeld de ondersteuning van Leergeldstichtingen in het 
gebruik van ons nieuwe registratie- en ons financieel-administratief systeem, maar ook het beter 
mogelijk maken van onderlinge uitwisseling van aanpakken tussen Leergeldstichtingen en Leergeld 
Nederland, en de bewaking en verdere bevordering van de servicegerichte houding van Leergeld 
Nederland richting de Leergeldstichtingen. In 2021 hebben we gewerkt aan: 1) ondersteuning van 
Leergeldstichtingen bij het gebruik van adequate systemen, 2) stimulering van onderlinge uitwisseling 
van aanpakken, informatie en ervaringen, 3) het stroomlijnen van de interne informatievoorziening, en 
4) bewaking van de servicegerichte houding van Leergeld Nederland richting de Leergeldstichtingen.  
 
2.3.1 Ondersteunen van Leergeldstichtingen bij het gebruik van adequate systemen 
Met ingang van 12 januari 2021 is ons nieuwe Leergeld registratiesysteem Lisy2021 succesvol live 
gegaan. Onze Leergeldstichtingen konden vanaf die datum aan de slag met de registratie van aanvragen 
in hun eigen Lisy2021 administratie. In de eerste maanden van 2021 is de helpdesk voor het 
registratiesysteem  tijdelijk uitgebreid om de Leergeldstichtingen goed op gang te kunnen helpen met 
het gebruik van het nieuwe systeem. In afstemming met de projectgroep is in de eerste helft van 2021 
nog de ontwikkeling van de laatste onderdelen van het programma van eisen afgerond, waaronder de 
rapportagemodule. Aansluitend is via een online webinar een gebruikerstraining gegeven voor het 
gebruik van deze rapportagemodule.  
 
Dit nieuwe registratiesysteem hebben we kunnen ontwikkelen dankzij financiële steun van het 
Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (voor het project Organisatiekosten t.b.v. borging 
groei en Sam&werking) en het Oranje Fonds (voor het project Nieuw Leergeld registratiesysteem). 
Beide projecten zijn afgerond per eind juni 2021 en over beide projecten is verantwoording afgelegd aan 
de financiers.  
 
Om het nieuwe registratiesysteem de komende jaren nog gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken 
voor onze Leergeldstichtingen is in juni 2021 een nieuwe gebruikersgroep Lisy2021 samengesteld vanuit 
de Leergeldstichtingen. Deze gebruikersgroep heeft in de tweede helft van 2021 al meegedacht over de 
prioritering van verdere ontwikkelingen binnen het systeem op basis van een wensenlijst en de 
beschikbare middelen. In september 2021 is, dankzij financiële steun vanuit Sam& voor alle kinderen, 
een automatische koppeling tussen Lisy2021 en het systeem van Stichting Jarige Job gerealiseerd, die de 
samenwerking met deze Sam&partner nog verder vergemakkelijkt. 
 
Om tot een complete wensenlijst en een plan van aanpak voor 2022 te komen, is in december 2021 een 
brede inventarisatie gedaan onder de Leergeldstichtingen naar hun ervaringen met het nieuwe systeem 
tot zover en hun eventuele wensen voor verdere aanvullingen daarop en naar hun ervaringen met de 
geboden ondersteuning via de helpdesk, trainingen en overige informatievoorziening, en hun eventuele 
wensen voor aanvullende ondersteuning.  
 
2.3.2 Stimulering van onderlinge uitwisseling van aanpakken, informatie en ervaringen 
Alle Leergeldstichtingen werken volgens de Leergeldformule. Tegelijkertijd zijn zij autonoom. Dat 
betekent dat de Leergeldstichtingen, binnen de kaders van de samenwerkingsovereenkomst met 
Leergeld Nederland, zelf bepalen op welke manier zij daar invulling aan geven. Dit is ingegeven door de 
lokale situatie zoals de omvang van de stichting, de (subsidie)relatie met de gemeente en de relaties 
met scholen. Daarin ontwikkelen Leergeldstichtingen eigen aanpakken en soms specifieke projecten. 
Steeds meer ontstaat de behoefte bij de Leergeldstichtingen om kennis met elkaar te delen en van 
elkaar te leren.  
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In 2021 is daarom een projectplan ontwikkeld voor een nieuw project: Leren van elkaar. Doel van dit 
project is dat Leergeld Nederland wil uitnodigen, stimuleren én mogelijk maken dat Leergeldstichtingen 
onderling meer kennis en ervaring met elkaar uitwisselen. Vraaggericht werken staat binnen dit project 
centraal. Met welke thema’s willen de coördinatoren van de stichtingen aan de slag en welke hebben 
daarbij prioriteit? Gaat hun voorkeur uit naar live bijeenkomsten, indien dit mogelijk is, of naar online 
bijeenkomsten? Welke duur en frequentie hebben daarbij hun voorkeur?  
 

In het najaar van 2021 is een online enquête uitgezet 
onder alle Leergeldstichtingen om deze vragen 
beantwoord te krijgen. 63% van de 
Leergeldstichtingen heeft op de enquête gereageerd. 
De resultaten zijn verwerkt in een rapportage die in 
december met alle stichtingen is gedeeld. In 2022 
gaat de uitvoering van dit nieuwe project van start 
met de organisatie van 4 uitwisselingsbijeenkomsten!  
 
Verder heeft Leergeld Nederland ervoor gezorgd dat 
er in 2021 veel ruimte was voor onderlinge 
uitwisseling tussen Leergeldstichtingen tijdens het 
landelijk coördinatorenoverleg, dat georganiseerd is 
via 3 online sessies op 28 januari en 2 februari, én 
tijdens de reeks van 7 regionale bijeenkomsten, die 
in de periode van 7 oktober tot en met 4 november 
zijn georganiseerd via live bijeenkomsten. 

 
2.3.3 Stroomlijnen van de interne informatievoorziening 
Om de interne informatievoorziening binnen de vereniging beter te stroomlijnen is Leergeld Nederland 
in 2020 gestart met het met regelmaat versturen van een interne nieuwsbrief naar de 
Leergeldstichtingen. In 2021 heeft Leergeld Nederland het format van deze nieuwsbrief in lijn gebracht 
met het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2021-2024 en zijn 7 interne nieuwsbrieven verstuurd in dit 
nieuwe format. Tevens is in 2021 de digitalisering van de nieuwsbrief voorbereid, zodat met ingang van 
2022 alleen nog digitale nieuwsbrieven zullen worden verstuurd.  
 
Hiernaast is in geval van hele specifieke informatie richting de Leergeldstichtingen in 2021 nog gebruik 
gemaakt van het versturen van centrale mailings. Zo zijn alle Leergeldstichtingen vanuit Leergeld 
Nederland in 2021 via een centrale mailing bijvoorbeeld geadviseerd hoe om te gaan met een aantal 
actuele organisatorische ontwikkelingen: allereerst de verscherping van de ANBI publicatieplicht per 1 
januari 2021 en ten tweede de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die per 1 juli 
2021 in is gegaan.   
 
2.3.4 Bewaken servicegerichte houding van Leergeld Nederland richting Leergeldstichtingen 
Leergeld Nederland heeft in 2021 contact gezocht met een aantal instellingen voor hoger onderwijs met 
de vraag of een groep studenten voor ons een eerste onderzoek zou kunnen en willen doen naar de 
huidige kwaliteit van onze dienstverlening en onze servicegerichte houding richting de 
Leergeldstichtingen en ons op weg zou kunnen helpen richting een instrument om dit jaarlijks zelf te 
blijven monitoren.   
 
Dit heeft ertoe geleid dat in de periode september en oktober een team van vier studenten van de 
Erasmus Universiteit in het kader van hun minor, onder begeleiding van Prof. Dr. Lucas Meijs, dit 
onderzoek heeft uitgevoerd. Via een online enquête onder alle Leergeldstichtingen, gevolgd door 
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interviews met vijf Leergeldstichtingen en interviews met vijf medewerkers van Leergeld Nederland zijn 
zij tot een eindrapport gekomen, met een aantal in het oog springende bevindingen. Zo kwamen er drie 
onderwerpen naar boven, waarvoor de Leergeldstichtingen meer aandacht wensen vanuit Leergeld 
Nederland: 1) hoe vrijwilligers aan te trekken en te behouden, 2) meer naamsbekendheid voor Leergeld, 
en 3) informatievoorziening. Deze drie onderwerpen zijn allemaal al onderdeel van ons 
meerjarenbeleidsplan 2021-2024 en zullen de komende jaren zeker de aandacht van Leergeld 
Nederland krijgen.  
 
Verder gaven de Leergeldstichtingen aan dat er feitelijk al een systeem voor feedback bestaat binnen de 
vereniging via de jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen, via de regionale bijeenkomsten, via 
werkgroepen voor speciale projecten en via het directe contact met de medewerkers van Leergeld 
Nederland. Om de drempel voor het geven van feedback over de dienstverlening van Leergeld 
Nederland nog verder te verlagen en om de consistentie van de terugkoppeling te vergroten en 
tegelijkertijd een kwantificeerbare score van dienstverlening te creëren die trends over meerdere jaren 
kan laten zien, adviseert het team Leergeld Nederland om jaarlijks een verkorte versie van de online 
enquête onder stichtingen uit te zetten. Leergeld Nederland dankt de Erasmus Universiteit, de professor 
en de studenten voor hun samenwerking, inzet en adviezen en gaat de komende jaren aan de slag met 
de implementatie hiervan. 
 

2.4 Samenwerken vanuit autonomie 
In ons nieuwe meerjarenbeleidsplan spraken we af om vanuit onze autonome positie als onafhankelijke, 
particuliere organisatie de samenwerking met externe partijen voort te zetten, wanneer dit 
toegevoegde waarde heeft voor de kinderen en gezinnen. Zowel met onze partners verenigd in Sam& 
voor alle kinderen als met andere landelijke en lokale maatschappelijke organisaties en overheden. In 
2021 hebben we hieraan gewerkt. 
 
2.4.1 Voortzetten samenwerking binnen Sam& voor alle kinderen 
Leergeld Nederland is onderdeel van Sam& voor alle kinderen, het samenwerkingsverband tussen 
Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Jarige Job en Leergeld Nederland. 
Binnen Sam& voor alle kinderen 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 2021 heeft Leergeld Nederland verder geïnvesteerd in Sam& voor alle kinderen via structurele 
deelname aan het bestuur, een taskforce voor lokale samenwerking en het online platform, een 
marketing & communicatie team en aan fondsenwervende activiteiten.   
 
In 2021 is er onder andere gewerkt aan de eerste aanzet van een meerjarenbeleidsplan voor Sam& voor 
alle kinderen. Ook is er verder ingezet op het realiseren van actieve aansluitingen van onze 

 

 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/
http://www.kinderhulp.nl/
https://www.stichtingjarigejob.nl/


            

Jaarverslag 2021 Leergeld Nederland 17                                                              5 april 2022  

Leergeldstichtingen op het Sam& online platform: www.samenvoorallekinderen.nl. Eind 2021 waren 48 
Leergeldstichtingen, die samen actief zijn in 94 gemeenten, actief aangesloten op dit platform. In het 
najaar is er vanuit Leergeld Nederland een inventarisatie gedaan naar de ervaringen van de Leergeld 
stichtingen met het Sam& online platform. De uitkomsten daarvan zijn gedeeld met Sam& voor alle 
kinderen met het oog op verdere doorontwikkeling van het platform en de mogelijkheden voor 
aansluiting.  
 
Vanuit de taskforce voor lokale samenwerking is er in 2021 gewerkt aan een nieuwe toolkit lokale 
samenwerking. Onderdeel hiervan is een Samenwerkings-scan (S-scan), die op lokaal niveau ingezet kan 
worden om de lokale samenwerking in kaart te brengen en vandaaruit verder te verbeteren. De S-scan 
is in 2021 reeds succesvol ingezet in de gemeente Alkmaar en zal in 2022 breder worden ingezet, na de 
lancering van de complete toolkit.  
 
Onze inspanningen gericht op verdere stimulering van de samenwerking op lokaal niveau hebben in 
2021 opnieuw geresulteerd in een prachtige verdere toename van de aantallen kinderen die via onze 
Leergeldstichtingen zijn ondersteund door Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp en een 
stabilisatie van het percentage kinderen dat via onze Leergeldstichtingen is ondersteund door 
Jeugdfonds Sport & Cultuur:  

• In 2021 heeft Stichting Jarige Job in totaal 83.131 kinderen kunnen voorzien van een 
verjaardagspakket, waarvan maar liefst 49.524 kinderen (60%) via lokale Leergeldstichtingen bij 
Stichting Jarige Job zijn aangemeld. Dat betekent een verdere toename van 6% ten opzichte van 
2020. 

• In 2021 hebben 85 van onze Leergeldstichtingen aanvragen gedaan bij Nationaal Fonds 
Kinderhulp voor 6.694 voorzieningen. Hiermee zijn 5.623 kinderen ondersteund, waarmee een 
totaalbedrag van maar liefst € 1.351.667 gemoeid was. Dit betekent een kleine toename van 1% 
van dit aantal kinderen ten opzichte van 2020 én een aanzienlijke toename van 35% van het 
hiermee gemoeide bedrage ten opzichte van 2020. Hiernaast is vanuit Nationaal Fonds 
Kinderhulp via lokale Leergeldstichtingen nog eens 19.045 keer een bijdrage in natura verstrekt.  

• In 2021 zijn de aanvragen voor 18.848 (29%) van de in totaal 65.852 kinderen, die het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur in 2021 heeft ondersteund, door onze lokale Leergeldstichtingen 
naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur doorgezet. Dit percentage is hetzelfde als in 2020.  

 
In 2021 heeft Leergeld Nederland actief deelgenomen aan de uitvoering van twee Sam& voor alle 
kinderen campagnes: 
 
De eerste Sam& campagne “Stel je voor dat elk kind 
écht kan meedoen” ging van start op 20 mei 2021 
en was erop gericht om kenbaar te maken dat via 
Sam& voor alle kinderen allerlei voorzieningen voor 
kinderen die onder de armoedegrens leven binnen 
handbereik zijn. 3D Streetpainter Matthew May 
maakte deze boodschap heel tastbaar in een 3D 
straattekening die op het Wilhelminaplein in 
Leeuwarden werd onthuld. De campagne werd 
lokaal actief ondersteund door onze Stichting 
Leergeld Leeuwarden en werd opgevolgd met een 
kleurwedstrijd voor kinderen.  
 

http://www.samenvoorallekinderen.nl/
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De tweede Sam& campagne “Vertel het door” ging van start op 17 november 2021 en was erop gericht 
om mensen te activeren om hun omgeving te wijzen op de mogelijkheden die Sam& voor alle kinderen 
biedt.  
 

Via een activerende video riepen we iedereen 
op om gratis kaartjes en posters van Sam& voor 
alle kinderen aan te vragen en deze te 
verspreiden in de eigen omgeving: “Alle 
kinderen moeten kunnen meedoen met 
leeftijdsgenoten. Daarom roepen we iedereen op 
om ons te helpen met het doorvertellen over de 
hulp die Sam& voor alle kinderen kan bieden. 
Zodat alle ouders die het financieel (tijdelijk) 
even lastig hebben, weten dat ze een aanvraag 
kunnen doen bij Sam& voor alle kinderen. Vertel 
jij het door? Vraag gratis kaartjes en posters aan 
en verspreid deze in jouw omgeving.” 

 
Ook op het vlak van gezamenlijke fondsenwerving vanuit Sam& voor alle kinderen zijn er in 2021 een 
aantal mooie resultaten behaald. Een donatie van Robeco van € 27.900, die eind 2020 aan Sam& voor 
alle kinderen was toegezegd, is begin 2021 verdeeld over 3 lokale Leergeldstichtingen en Nationaal 
Fonds Kinderhulp, die daarmee kinderen konden helpen. De gezamenlijke actie VriendenLoterij Bingo 
voor Sam& die eind 2020 plaatsvond, heeft in 2021 voor Sam& voor alle kinderen en voor alle 
Sam&partners een mooie opbrengst opgeleverd. Voor Leergeld Nederland ging het om een opbrengst 
van € 155.634. Hiernaast is in afstemming met Sam& voor alle kinderen in juni 2021 een extra 
subsidieaanvraag gedaan bij het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid voor het project 
Amendement Renkema: kinderen in armoede. Voor Leergeld Nederland heeft dit een projectsubsidie 
opgeleverd van € 258.000.  
 
En tenslotte is via gesprekken met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2021 ingezet 
op vervolgfinanciering voor Sam& voor alle kinderen en alle Sam&partners vanaf 2022. Conform het 
besluit van Minister Koolmees van eind 2021 om de projectsubsidies voor de partners binnen Sam& 
voor alle kinderen nog een jaar te verlengen, hebben Sam& voor alle kinderen en alle afzonderlijke 
Sam&partners eind 2021 wijzigingsverzoek op de huidige subsidie voorbereid, waarin zij het Ministerie 
onder andere verzoeken om een extra subsidiebedrag voor 2022.   
 
2.4.2 Ondersteunen Leergeldstichtingen bij samenwerking met andere lokale partijen 
Leergeld Nederland heeft gedurende 2021 op individuele basis Leergeldstichtingen ondersteund bij 
samenwerking met andere lokale partijen,. Het gaat dan bijvoorbeeld om advisering over de lokale 
samenwerking met gemeenten, scholen of andere partijen zoals bijvoorbeeld het Jeugdeducatiefonds.  
 

2.5 Professioneel werken met vrijwilligers 
In ons nieuwe meerjarenbeleidsplan spraken we af om ons de komende jaren in te blijven zetten om ons 
werk kwalitatief goed te kunnen blijven doen en waar nodig aan te passen en te verbeteren. Daartoe 
continueren wij deskundigheidsbevordering van (vrijwillige) medewerkers en bestuursleden. Waar 
gewenst is lokaal vrijwilligersbeleid (en eventueel personeelsbeleid) daar onderdeel van. Daarnaast zal 
het op een eigentijdse manier invulling blijven geven aan de Leergeldformule onze aandacht krijgen. In 
2021 hebben we op dit vlak met name gewerkt aan: 1) de ondersteuning van Leergeldstichtingen bij 
verhoogde druk op hun interne organisatie en 2) deskundigheidsbevordering van onze 
Leergeldstichtingen. 
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2.5.1 Ondersteuning van Leergeldstichtingen bij verhoogde druk op hun interne organisatie  
Het toenemende bereik van onze Leergeldstichtingen en de toenemende samenwerking en afstemming 
met andere organisaties, zoals de Sam& partners, legt steeds meer druk op hun interne organisatie. 
Steeds meer stichtingen geven aan erbij gebaat te zijn als zij, naast de vele vrijwilligers die voor hen 
werken, met één of twee betaalde krachten zouden kunnen werken. Het gaat dan met name om de 
spilfuncties in de organisatie, rondom coördinatie en administratie.  
 
Om de stichtingen hierin tegemoet te komen, heeft Leergeld Nederland begin 2020 vanuit het project 
Organisatiekosten tbv borging groei en Sam&werking, gesubsidieerd door het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, subsidies kunnen toekennen aan een flink aantal Leergeldstichtingen, 
bestemd voor organisatiekosten, namelijk: coördinatie, administratie en PR & communicatie. In 2021 is, 
op basis van de rapportages van de betrokken stichtingen over hun bestedingen en een projectcontrole 
daarover, vastgesteld dat Leergeld Nederland via dit project 18 lokale Leergeldstichtingen heeft kunnen 
ondersteunen met een bedrag van € 451.068.  
 
2.5.2 Deskundigheidsbevordering van Leergeldstichtingen  
In maart 2021 heeft de jaarlijkse evaluatie van de Leergeldtraining in onze specifieke Leergeldmethodiek 
en de hercertificering van de bijbehorende trainers plaatsgevonden. Verder is in 2021 gewerkt aan een 
actualisering van al het trainingsmateriaal, is alle documentatie over de Leergeldtraining geactualiseerd 
en is een nieuwe vergoedingsregeling voor Leergeldtrainingen ontwikkeld voor 2022.   
 

2.6 Vergroten zichtbaarheid 
In ons nieuwe meerjarenbeleidsplan spraken we af dat we de komende jaren verder blijven werken aan 
het vergroten van onze naamsbekendheid en het onder de aandacht brengen van onze boodschap. In 
2021 hebben we hieraan gewerkt via de verdere promotie van onze Leergeld musical Grumor in groep 
8, de organisatie van de Landelijke Leergeld Dag, de organisatie van een jubileumviering ter ere van 25 
jaar Stichting Leergeld, het verkrijgen van media aandacht, het actief beheren van onze website en 
sociale media, het ondersteunen van de relevante campagnes van andere partijen en het creëren van de 
mogelijkheid voor extra inzet op het vlak van marketing en communicatie vanuit Leergeld Nederland.  
 

 
 

In juli 2021 stond de feestelijke premièrevoorstelling op de planning van onze groep 8 musical Grumor 
in groep 8, die we vanuit Leergeld Nederland samen met onze ambassadeur Paul van Loon hebben 
gemaakt en die we in het najaar van 2020 hebben gelanceerd via de speciale musicalwebsite: 
www.leergeld.nl/groep8musical. Vanwege de aanhoudende coronapandemie en bijbehorende 
maatregelen hebben we moeten besluiten om deze feestelijke premièrevoorstelling een jaar uit te 
stellen, naar juli 2022. Dat hield in dat ook de speciale winactie voor basisscholen, die hieraan gekoppeld 
was, een jaar is uitgesteld: alle basisscholen die de musical Grumor in groep 8 bestellen vóór 31 januari 
2022 en die van plan zijn om de musical op te voeren aan het einde van het schooljaar 2021/2022, 
maken kans op het winnen van de feestelijke premièrevoorstelling met een professionele regisseur van 
Fablefactory én de aanwezigheid van Paul van Loon!  
 

http://www.leergeld.nl/groep8musical
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In het musicalverhaal kon de moeder van de familie RIP de vrijwillige 
ouderbijdrage voor het schoolkamp van haar kinderen niet betalen, 
waardoor de kinderen buiten de boot dreigden te vallen. Echter, als gevolg 
van de invoering van de nieuwe Wet op de Vrijwillige Ouderbijdrage mogen 
scholen vanaf 1 augustus 2021 kinderen, voor wie de ouderbijdrage niet 
betaald is, niet meer uitsluiten van activiteiten die zij organiseren. In overleg 
met Paul van Loon en producent Fablefactory hebben we het musicalverhaal 
in de tweede helft van 2021 daarom zo aangepast dat het niet kunnen 
betalen van de ouderbijdrage niet langer het obstakel is om mee op 
schoolkamp te gaan, maar het niet hebben van  fietsen. Zowel het 
musicalpakket als de promotietrailer zijn hierop aangepast. Daarna is de 
promotie van de musical weer gestart.  
 
En vanaf dat moment faciliteren we ook een extra manier van bestellen, waarbij Leergeldstichtingen die 
dat willen de musical gratis kunnen aanbieden aan scholen in hun werkgebied. Samen met Paul van 
Loon en Fablefactory kijken wij enorm uit naar de feestelijke premièrevoorstelling!  
 
Op dinsdag 1 juni heeft onze jaarlijkse Landelijke Leergeld Dag 2021 plaatsgevonden. Vanwege de 
aanhoudende coronapandemie en bijbehorende maatregelen was het, net als in 2020, helaas niet 
mogelijk om de Landelijke Leergeld Dag 2021 via een fysieke bijeenkomst te organiseren. In plaats 
daarvan hebben deze dag in 2021 opnieuw in digitale vorm gevierd, met als thema: Gezamenlijk álle 
ouders met geldzorgen bereiken via een menselijke benadering. Via een landelijk persbericht riepen wij 
op 1 juni 2021 gemeenten, professionals bij life events en werkgevers op om in hun uitvoeringspraktijk 
richting ouders met geldzorgen, net als Leergeld, te kiezen voor een menselijke benadering en zich 
hierbij te laten inspireren door het actieprogramma en de toolkit, die in maart 2021 door Leergeld en 
Sam& voor alle kinderen zijn gepubliceerd (zie ook paragraaf 2.1.3 van dit jaarverslag). Ons landelijke 
persbericht is deze keer helaas niet door landelijke media opgepikt, maar net als vorig jaar hebben we 
ook een lokale versie van het persbericht gemaakt, waarmee veel van onze lokale Leergeldstichtingen 
enthousiast aan de slag zijn gegaan en wel de nodige lokale en regionale media aandacht voor ons werk 
hebben weten te genereren!  
 

 
 

In aanloop naar de Landelijke Leergeld Dag 2021 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 Leergeldstichtingen hebben deze 
berichten gedeeld. We kijken ernaar uit om in 2022 de Landelijke Leergeld Dag wel weer met een 
fysieke bijeenkomst te vieren, gevolgd door een speciale actiemaand die in het teken zal staan van 
fietsen! De voorbereidingen daarvoor zijn reeds in 2021 opgestart.   
 
In 2021 was het 25 jaar geleden dat de allereerste lokale Leergeldstichting van start ging: Stichting 
Leergeld Tilburg. Hier hebben wij op zaterdag 20 november 2021 uitgebreid bij stil gestaan met de 
jubileumviering 25 jaar Stichting Leergeld, samen met onze lokale Leergeldstichtingen en onze externe 
relaties. Tijdens de viering sprak Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, over kansenongelijkheid: “Het 
ontstaan van ongelijke kansen voor kinderen heeft te maken met de omstandigheden waarin onze 
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kinderen worden geboren en opgroeien. Maar óók met de inrichting van ons onderwijs, de arbeidsmarkt 
en onze samenleving. De SER werkt met input vanuit onder andere Leergeld aan een betere en inclusieve 
samenleving.” Hierna volgde een panelgesprek met Mariëtte Hamer, Tweede kamerlid René Peters, de 
Tilburgse wethouder Esmah Lahlah en Leergeld Nederland directeur Gaby van den Biggelaar over de 
vraag: Wanneer kan Leergeld zich opheffen?  

 
Bijzonder was ook de aanwezigheid van HKH Prinses Laurentien, die samen met kinderen dezelfde vraag 
besprak. Gaby van den Biggelaar kreeg van de kinderen het advies mee om vanuit Leergeld het 
bewustzijn te blijven vergroten dat armoede niet normaal is.  
 
Als intermezzo’s tijdens de viering werden video’s met ervaringsverhalen en felicitatieboodschappen 
vertoond van Jetta Klijnsma (oud-Staatssecretaris Sociale Zaken), Stella de Swart (ouder / spreker), Ria 
de Jong (Adessium Foundation), Shayan Ramezani (als kind geholpen door Stichting Leergeld) en Paul 
van Loon (ambassadeur van Stichting Leergeld).  
 
We sloten de viering af met een extra feestelijk tintje: Riet van de Camp ontving een onderscheiding uit 
handen van wethouder en locoburgemeester Esmah Lahlah. Riet is benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau, vanwege haar bijzondere inzet, vanaf 1998 voor Leergeld Nederland en later voor 
Stichting Leergeld Tilburg. Wethouder Lahlah: “Daarmee heeft Riet de Stichting Leergeld in Tilburg tot 
een begrip gemaakt”.  

 
Omdat vanwege de aanhoudende coronapandemie niet alle genodigden bij de viering aanwezig konden 
zijn, hebben we een videoregistratie van de gehele jubileumviering laten maken, die in twee delen terug 
te kijken is op ons YouTube kanaal (deel 1 via: https://youtu.be/TH9_i2KVgMs en deel 2 via: 

https://youtu.be/TH9_i2KVgMs
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https://youtu.be/hKFndKvztp4).  
 

Ter gelegenheid van het jubileum hebben we ook een publicatie uitgegeven over 
25 jaar Stichting Leergeld, waarin de verschillende fases van het werk van Leergeld 
worden weergegeven: van de eerste pioniersjaren, via de landelijke uitrol van onze 
Leergeldformule tot aan de huidige periode waarin Leergeld zich inzet voor gelijke 
kansen voor álle kinderen in Nederland. De digitale versie hiervan is te downloaden 
op onze website: www.leergeld.nl/publicaties.   
 

Ook in 2021 zijn we erin 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 Trouw en AD, in regionale dagbladen en lokale weekbladen, landelijke tijdschriften, 
zoals Flair, en via een item in televisieprogramma Hart van Nederland en een item in het Radio 1 
journaal, heeft een groot publiek kennis kunnen nemen van de problematiek van kinderen in armoede 
en het werk van Leergeld.  
 
In 2021 heeft Leergeld Nederland in haar communicatie opnieuw structureel sociale media ingezet 
(facebook, LinkedIn en Twitter, en nu ook Instagram) met positieve effecten op haar bereik. Op alle 
ingezette sociale media is het aantal volgers in 2021 verder toegenomen ten opzichte van 2020.  
 
Hiernaast heeft Leergeld Nederland in 2021 twee relevante campagnes 
van andere organisaties actief ondersteund. De eerste campagne was 
de SIRE campagne “1 op de 13 kinderen groeit op in armoede. Laten we 
het daar eens over hebben”. De diverse uitingen van deze campagne 
zijn gedeeld op onze sociale media kanalen en vanuit Leergeld 
Nederland zijn alle lokale Leergeldstichtingen geïnformeerd over de 
campagne en opgeroepen om zelf ook de uitingen van de campagne te 
delen. Aansluitend heeft Leergeld Nederland deelgenomen aan de 
Dialoog Armoede, die plaatsvond naar aanleiding van deze campagne. 
De tweede campagne was de Ouders&Onderwijs campagne 
“Schoolkosten: wie betaalt wat?”. Deze campagne heeft geleid tot een 
sterk item in een uitzending van het televisieprogramma Kassa op 16 
oktober (zie ook paragraaf 2.2.3 van dit jaarverslag).  
 
Tenslotte is het Leergeld Nederland in 2021 gelukt om vanaf het laatste kwartaal wat ruimte te creëren 
voor extra inzet op marketing & communicatie vanuit het team van Leergeld Nederland. Deze extra 
inzet zal in 2022 gecontinueerd en verder uitgebreid worden.  
 

2.7 Fondsenwerving  
In ons nieuwe meerjarenbeleidsplan spraken we af dat we ons de komende jaren vanuit Leergeld 
Nederland hard blijven maken om zowel overheidsfinanciering te bestendigen als overige externe 
fondsen te werven.  In 2021 hebben we op dit vlak hele mooie resultaten weten te behalen.  
 
Wat betreft de werving van inkomsten voor dekking van de kosten van Leergeld Nederland heeft 
Leergeld Nederland voor de nieuwe beleidsperiode bijdragen veilig gesteld van Adessium Foundation, 
Nationaal Fonds Kinderhulp en de Nationale Postcode Loterij. Vanwege een reorganisatie bij de Goede 
Doelen Loterijen is het eerdere partnerschap van Leergeld Nederland met de VriendenLoterij 
halverwege 2021 overgegaan naar de Nationale Postcode Loterij.  
 
Hiernaast is samen met een werkgroep bestaande uit bestuurders van 9 lokale Leergeldstichtingen 

https://youtu.be/hKFndKvztp4
http://www.leergeld.nl/publicaties
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gedurende 2021 een nieuwe contributieregeling ontwikkeld voor de periode 2022 tot en met 2024, die 
bij de Algemene Ledenvergadering van 18 december is vastgesteld. 
 
Verder is in 2021 een mooie opbrengst 
ontvangen van de VriendenLoterij Bingo voor 
Sam& voor alle kinderen, die eind 2020 
plaatsvond, en een mooie donatie van de 
ANWB vanuit de opbrengst van de puzzel in de 
Kampioen, waarvan Leergeld Nederland voor 
de eerste 5 edities van 2021 het goede doel 
mocht zijn. Tenslotte zijn er losse donaties 
binnengekomen van particulieren, (kerkelijke) 
organisaties en bedrijven, waaronder Novadoc, 
Toshiba Tec Netherlands, Cloudteam Company, 
Dura Vermeer Infra Regio Zuid Oost, Newasco 
en Valyuu.  
 
Wat betreft de werving van inkomsten ter dekking van de kosten van lokale Leergeldstichtingen heeft 
Leergeld Nederland op twee manieren bijdragen voor Leergeldstichtingen veilig gesteld. Enerzijds via de 
uitvoering van de al bestaande projecten Alle Kinderen Doen Mee, Organisatiekosten tbv borging groei 
en Sam&werking, Samenwerking Stichting Dorodarte & Leergeld Nederland en P.G. Martensstichting 
2021. En anderzijds via de werving van nieuwe inkomsten van MSD Nederland voor het project Towards 
equal opportunities for all children in The Netherlands, waarvan de uitvoering ook al in 2021 van start is 
gegaan, van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het project Amendement 
Renkema: kinderen in armoede, waarvan de uitvoering deels al in 2021 is gestart, en van Stichting I.E.S 
voor het project Informatietechnologie, waarvan de gehele uitvoering pas in 2022 van start zal gaan.  

 
Tenslotte heeft Leergeld Nederland nog een makelaarsrol vervuld ten aanzien van de Rabobank Charity 
Desk en Cordaid. In 2021 heeft Leergeld Nederland de Rabobank Charity Desk, met het oog op mogelijke 
donaties van een aantal vermogende cliënten, gekoppeld aan drie van haar lokale Leergeldstichtingen, 
en heeft zij Cordaid, met het oog op een mogelijke donatie van een vermogende particulier, gekoppeld 
aan één lokale Leergeldstichting.  
 
Wij danken alle partijen en particulieren die in 2021 in meer of mindere mate aan ons werk hebben 
bijgedragen voor hun fantastische steun!  
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3 De Leergeld organisatie in 2021 

3.1 De leden  
In 2021 is het aantal lokale Leergeldstichtingen uitgebreid van 109 stichtingen naar 112 stichtingen, die 
samen actief zijn in 75% van de Nederlandse gemeenten. Er vonden twee Algemene 
Ledenvergaderingen plaats: op 24 april 2021 en op 14 december 2021.  Vanwege de aanhoudende 
coronapandemie zijn deze online georganiseerd.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 De Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht heeft in 2021 viermaal vergaderd: op 7 april, 19 mei, 6 oktober en 10 november, 
deels via digitaal overleg in verband met de aanhoudende coronapandemie. 
 
Op 9 september nam de voorzitter van de Raad van Toezicht deel aan een gezamenlijke bijeenkomst van 
het Sam& bestuur (bestaande uit individuele directeuren en een onafhankelijk voorzitter) met de 
voorzitters van de Raden van Toezicht van de aangesloten organisaties. Doel was onderlinge 
kennismaking en het maken van een eerste aanzet van een nieuw meerjarenbeleidsplan. 
 
In de samenstelling van de Raad van Toezicht was sprake van een tweetal mutaties. Jan Ramaekers nam 
in maart afscheid in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn. Hij werd opgevolgd 
door Barbara de Greeff. Marieke de Jong nam in december afscheid omdat ook zij de maximale 
zittingstermijn had bereikt. Zij werd opgevolgd door Amina Saydali. Wij zijn Jan en Marieke zeer 
erkentelijk voor hun deskundige inbreng in en betrokkenheid bij de Leergeld vereniging. 
 
Tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 

• signaleren / agenderen 

• meerjarenstrategie van Sam& voor alle kinderen 

• concept jaarrekening en jaarverslag 2020 

• concept begroting 2022 en jaarplan 2022 

• voorbereiding Algemene Ledenvergaderingen 

• jubileumviering 25 jaar Stichting Leergeld 

• toezichthoudende rol van Raad van Toezicht 

• nieuwe contributieregeling voor de periode 2022-2024 
 
Daarnaast werden twee aparte bijeenkomsten gehouden voor de leden van de Raad van Toezicht 

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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waarin gesproken werd over de invulling van de rol als toezichthouders en over de rolverdeling tussen 
Raad van Toezicht en directeur/bestuurder, onder begeleiding van een extern deskundige. 
 
De Raad van Toezicht kent drie commissies: de Commissie Kwaliteit, de Auditcommissie en de 
Renumeratiecommissie. Deze commissies bereiden een aantal onderwerpen voor die vervolgens aan de 
raad van Toezicht worden voorgelegd. 
 

Per 31 december 2021 is de Raad van Toezicht als volgt 
samengesteld: 

• Jacqueline Prins, voorzitter 

• Joanneke van Benthem, lid 

• Jan Ravesteijn, lid 

• Hella Slegt, lid 

• Christian Wouters, lid 

• Barbara de Greeff, lid 

• Amina Saydali, lid 
 
De Raad van Toezicht is in 2021 ondersteund door Paul Janssen 
als ambtelijk secretaris. 
 

3.3 Het bureau  
De geplande activiteiten uit het jaarplan 2021 zijn uitgevoerd door het bureau van Leergeld Nederland, 
onder leiding van de directeur-bestuurder en met betrokkenheid van de lokale Leergeldstichtingen, de 
landelijke Leergeld ambassadeur en een aantal externe dienstverleners.  
 
Het bureau van Leergeld Nederland bestond in 2021 uit 4,5 fte en zag er als volgt uit:  
 

• Gaby van den Biggelaar, directeur-bestuurder  

• Astrid Huygen, beleidsmedewerker (tot 1 april 2021) 

• Karin Verkaar, beleidsmedewerker (vanaf 1 mei 2021)  

• Henja Visser, projectleider / relatiemanager  

• Anne-Lieke Joosten, projectassistent / adviseur communicatie 

• Conny Habraken, controller en specialist fondsen & projecten  

• Patty Verhagen, secretarieel / administratief medewerker  
 

Hiernaast is Paul Janssen, op basis van een nul-urencontract, in 2021 actief geweest voor Leergeld 
Nederland als Leergeld adviseur binnen het project Alle Kinderen Doen Mee, en is Ger Peeters, ook op 
basis van een nul-urencontract in januari en februari 2021 actief geweest voor Leergeld Nederland als 
medewerker helpdesk Lisy2021.  
 
Kinderboekenschrijver Paul van Loon was in 2021 opnieuw actief als ambassadeur voor Leergeld 
Nederland, vooral met betrekking tot de aanpassing en promotie van de groep 8 musical Grumor in 
groep 8.  
 
De externe dienstverleners, die ons in 2021 bij verschillende activiteiten hebben ondersteund, waren 
onder andere: 
 

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

• Twinfield / Wolters Kluwer (leverancier financieel systeem Twinfield) 

• Ernst Opus V (leverancier website en webmail)  

• 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 & Jubileumviering 25 jaar Leergeld)  

• Uitgeverij Leopold (licentieovereenkomst m.b.t. Grumor in groep 8) 

• FableFactory (aanpassing Grumor in groep 8) 

• Bureau Akkermans (onderzoeker project Werkende armen) 
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4 De financiën in 2021 
 
2021 is op financieel gebied een zeer succesvol jaar geweest voor Leergeld Nederland. Waar we in de 
begroting 2021 verwachtten uit te komen op een klein positief saldo van € 1.346, zijn we in 2021 
uitgekomen op een heel ruim positief saldo van € 241.370. We hebben dit jaar daarmee zeer positief 
kunnen afsluiten! 
 
Belangrijkste reden hiervoor is dat we er in 2021 in geslaagd zijn om meer inkomsten binnen te halen 
dan verwacht. In paragraaf 2.7 hebben we de successen op dit vlak verder toegelicht.  
 

Het positieve resultaat van € 241.370 heeft geleid tot een 
toename van onze reserves. Eind 2021 is het vermogen van 
Leergeld Nederland daarmee toegenomen tot € 997.6291. 
Hiermee hebben we de afname van onze reserves als gevolg 
van het negatieve resultaat in 2020 weer ruimschoots 
gecompenseerd.  
 
Onze vermogenspositie blijft hiermee 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 zeer gezonde en sterke basis voor 
de verdere uitvoering van ons meerjarenbeleidsplan 2021-
2024: Naar gelijke kansen voor alle kinderen: verdiepen en 
versterken 
 

 
Voor meer gedetailleerde informatie over de financiële positie van Leergeld Nederland in 2021 
verwijzen wij u graag naar onze separate jaarrekening 2021, waarin ook de goedkeurende 
controleverklaring van onze accountant is opgenomen. 
 
 

 
1 Voor een specificatie van de omvang en functie van onze reserves, verwijzen wij u graag naar onze separate jaarrekening.  
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5 Plannen voor 2022 

2022 wordt voor Leergeld Nederland het tweede uitvoeringsjaar van haar meerjarenbeleidsplan 2021-
2024: Naar gelijke kansen voor alle kinderen: verdiepen en versterken.   
 
Een overzicht van de geplande activiteiten en de begroting voor 2022 zijn vastgelegd in ons jaarplan 
2022, dat tijdens de ALV van 18 december 2021 door de leden is vastgesteld. Dit jaarplan 2022 staat met 
name in het teken van continuering van de activiteiten en projecten die reeds in 2021 vanuit het nieuwe 
meerjarenbeleidsplan 2021-2024 zijn ingezet. Daarnaast zal gestart worden met een aantal nieuwe 
activiteiten/projecten, waaronder een project ter vernieuwing van de centrale Leergeld website en een 
strategische discussie over een eigentijdse invulling van de Leergeldformule en van ons 
voorzieningenpakket. 
 
Ons volledige jaarplan 2022 kan bij Leergeld Nederland worden opgevraagd. De begroting 2022 hebben 
wij ter informatie als bijlage bij dit jaarverslag opgenomen. Zie bijlage 2: Begroting 2022.  
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Bijlage 1: Overzicht van operationele Leergeldstichtingen in 2021 
 

OPERATIONELE LEERGELDSTICHTINGEN IN 2021 

  NAAM STICHTING 

1 Stichting Leergeld 2stromenland 

2 Stichting Leergeld Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

3 Stichting Leergeld Alkmaar 

4 Stichting Leergeld Almelo 

5 Stichting Leergeld Amersfoort 

6 Stichting Leergeld Amsterdam  

7 Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst 

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 Eemsdelta 

27 Stichting Leergeld Eindhoven 

28 Stichting Leergeld Emmen e.o. 

29 Stichting Leergeld Enschede 

30 Stichting Leergeld Friesland-Oost  

31 Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende 

32 Stichting Leergeld Gemert e.o. 

33 Stichting Leergeld Goirle en Riel 

34 Stichting Leergeld Groene Hart 

35 Stichting Leergeld Groningen en omstreken 

36 Stichting Leergeld Haaksbergen 

37 Stichting Leergeld Haarlemmermeer 

38 Stichting Leergeld Haarlem en Zandvoort 

39 Stichting Leergeld Heerenveen e.o. 

40 Stichting Leergeld Helmond 

41 Stichting Leergeld Het Hoogeland 

42 Stichting Leergeld Heusden  

43 Stichting Leergeld Hilvarenbeek 

44 Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren 

45 Stichting Leergeld Hollandsche IJssel 

46 Stichting Leergeld Hoogeveen 
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47 Stichting Leergeld Horst aan de Maas  

48 Stichting Leergeld Houten 

49 Stichting Leergeld IJssel en Vecht  

50 Stichting Leergeld IJsselstein 

51 Stichting Leergeld Land van Cuijk 

52 Stichting Leergeld Leeuwarden e.o.  

53 Stichting Leergeld Leiden en Omstreken 

54 Stichting Leergeld Leidschendam – Voorburg 

55 Stichting Leergeld Lelystad e.o.  

56 Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw  

57 Stichting Leergeld Lochem 

58 Stichting Leergeld Losser  

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 Oss Bernheze  

76 Stichting Leergeld Parkstad 

77 Stichting Leergeld Peel en Maas  

78 Stichting Leergeld Randmeren 

79 Stichting Leergeld Roermond e.o. 

80 Stichting Leergeld Roosendaal 

81 Stichting Leergeld Salland 

82 Stichting Leergeld Soest-Baarn 

83 Stichting Leergeld Stichtse Vecht 

84 Stichting Leergeld Tilburg 

85 Stichting Leergeld Tubbergen 

86 Stichting Leergeld Twenterand 

87 Stichting Leergeld Utrecht 

     88 Stichting Leergeld Uden Landerd 

89 Stichting Leergeld Valkenswaard en Omstreken 

90 Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen 

91 Stichting Leergeld Venlo 

92 Stichting Leergeld Venray 

93 Stichting Leergeld Vianen 

94 Stichting Leergeld Voorne-Putten 

     95 Stichting Leergeld Voorschoten  

96 Stichting Leergeld Vught 

97 Stichting Leergeld Waddinxveen 
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98 Stichting Leergeld Walcheren 

99 Stichting Leergeld Wassenaar  

100 Stichting Leergeld Weert e.o.  

101 Stichting Leergeld West-Betuwe 

102 Stichting Leergeld West-Brabant Oost 

103 Stichting Leergeld West-Friesland 

104 Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek 

105 Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld 

106 Stichting Leergeld Zaanstad 

107 Stichting Leergeld Zeeuws Vlaanderen 

108 Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden 

109 Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen 

110 Stichting Leergeld Zuidwest Friesland 

111 Stichting Leergeld Zutphen e.o. 

112 Stichting Meedoen in Rotterdam, lid van Leergeld Nederland 
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Bijlage 2: Begroting 2022 
 

KOSTEN BEGROTING 

2022

VASTE EXPLOITATIEKOSTEN 

Personeelskosten € 425.000

Huisvestingskosten € 22.500

Kantoorkosten € 4.800

Verzekeringen € 150

PR & communicatie € 26.000

Beheer en ontwikkeling Leergeld Training € 20.000

Beheer en onderhoud documenten, mail & website € 8.200

Beheer en onderhoud systemen Lisy2021 en Twinfield € 98.517

Jaarlijkse upgrade Lisy2021 € 20.000

Inhuur helpdesk, training en doorontwikkeling systemen € 50.000

Raad van Toezicht (incl ALVs en regionale bijeenkomsten) € 7.000

Administratiekosten (samenstellen jaarrekening) € 2.500

Accountantskosten (controle jaarrekening) € 14.500

Bankkosten € 400

Overige organisatiekosten € 252.067

TOTALE VASTE EXPLOITATIEKOSTEN € 699.567

VARIABELE PROJECTKOSTEN 

Project Alle Kinderen Doen Mee 2017-2021/2022 € 3.817.724

Project Samenwerking Dorodarte & LGN 2019-2022 € 31.424

Project Musical ism Paul van Loon 2019-2023 € 15.111

Project VriendenLoterij Bingo voor Sam& vanaf 2020 € 0

Project Informatietechnologie 2022 € 30.000

Project Amendement Renkema - Kinderen in armoede 2021-2022 € 225.500

Project Towards equal opportunities for all children in The Netherlands 2021-

2022 

€ 0

Project Vernieuwing centrale Leergeld website 2022 € 50.000

TOTALE VARIABELE PROJECTKOSTEN € 4.169.759

TOTALE KOSTEN € 4.869.326  
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DEKKING BEGROTING 

2022

ALGEMENE BATEN 

Ledencontributie € 210.000

Nationale Postcode Loterij € 200.000

Adessium Foundation € 50.000

Nationaal Fonds Kinderhulp € 35.000

VriendenLoterij: bijdrage vanuit geoormerkte werving € 0

Verwachte losse donaties € 50.000

ANWB donatie vanuit opbrengst puzzel in De Kampioen € 0

TOTALE ALGEMENE BATEN € 545.000

PROJECTBATEN 

Min SZW - Subsidie Alle Kinderen Doen Mee 2017-2021/2022 € 3.924.224

Stichting Dorodarte - Bijdrage Project Samenwerking Dorodarte & LGN 

2019-2022

€ 36.241

In eigen beheer - Project Musical ism Paul van Loon 2019-2023 € 200

VriendenLoterij - Opbrengst Project VriendenLoterij Bingo voor Sam& vanaf 

2020 

€ 14.000

Stichting I.E.S. - Bijdrage Project Informatietechnologie 2022 € 68.976

Min SZW - Subsidie Project Amendement Renkema - Kinderen in armoede 

2021-2022

€ 253.000

MSD / Merck - Bijdrage Project Towards equal opportunities for all children 

in The Neterlands 2021-2022 

€ 42.461

In eigen beheer - Project Vernieuwing centrale Leergeld website 2022 € 0

TOTALE PROJECTBATEN € 4.339.101

TOTALE DEKKING € 4.884.101

VERWACHT SALDO € 14.775  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


