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Leergeld komt bij alle gezinnen thuis.

‘U gaf aan dat de €7,50 gisteren of vandaag betaald zou worden aan ons. Het geld is er nog niet.  

Wij zijn jullie dankbaar voor alles, begrijp ons niet verkeerd. Maar €7,50 is een hele hap uit ons 

weekgeld, vandaar mijn vraag.’

Bron: mail van een moeder aan info@leergeldhouten.nl

Tekst: Stichting Leergeld Houten
Opmaak: Het Vonkt, Houten

Foto’s: Leergeld Nederland, Fladderen en Liesbeth Aveling

http://www.leergeldhouten.nl/doe-een-aanvraag of www.samenvoorallekinderen.nl
Bankrekening: NL13 RABO 0311 594085

KvK 66386772 | ANBI 856527592

www.leergeldhouten.nl     info@leergeldhouten.nl     www.samenvoorallekinderen.nl
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1 Inleiding en samenvatting

Leergeld Houten heeft haar 5e bestaansjaar achter de rug. Door corona veranderde de manier van werken, de gesprekken met de 
gezinnen vonden veel digitaal of telefonisch plaats. Ook het eigen overleg werd digitaal, iedereen weet hoe dit voelde en hoe we de 
contacten misten. 

Hoofddoelstelling van Leergeld is om zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in de gemeente 
Houten te laten meedoen aan activiteiten op het vlak van maatschappelijke participatie: onderwijs, sport, cultuur en welzijn. 

Leergeld Houten kon ondanks corona met het realiseren van haar doelstelling doorgaan. De vraag naar ondersteuning 
van gezinnen bleef nagenoeg constant en de doorlopende aandacht werd gegarandeerd door de inzet van de betrokken 
Leergeldmedewerkers. Dat corona ons even pauze gaf in september betekende dat we onze uitgestelde medewerkerslunch 
konden inhalen in de Kersentuin in Schalkwijk. Samen kijken we nu terug op een coronajaar waarin we 606 kinderen konden 
ondersteunen.

1.1  Resultaten
•  Leergeld Houten ondersteunde 345 gezinnen, dit zijn 11 gezinnen meer dan het jaar daarvoor. 
•  In Houten betaalde Leergeld Houten in 2021 totaal 1455 facturen voor 606 unieke kinderen en jongeren. Er werden meer 

dan 2000 aanvragen verwerkt. Leergeld Houten gaf hieraan totaal € 112.039 uit. 
•  In 2021 heeft Leergeld Houten totaal 22 kinderen minder ondersteund dan in 2020, dit betekent een minimale afname van 

628 naar 606. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de wijziging van de wet op de ouderbijdragen. Op het onderwijsbudget is 
een aanzienlijke daling bereikt en ook op de posten sport en cultuur als gevolg van een betere afspraken in de uitvoering met 
Jeugdfonds Sport & Cultuur en de gemeente Houten.

•  Het beleid van de stichting maakt deel uit van de Houtense Sociale Koers. Aan het motto ‘gelijke kansen voor alle kinderen’ 
wil de Leergeld Houten met haar passie voor kinderen en gezinnen ook na 2021 verder vormgeven. Daarom is er een 
Meerjarenbeleidsplan 2021-2025 opgesteld. De ingezette lijn naar meer inzicht voor iedereen in de gemaakte afspraken en 
werkwijze is voortgezet. Ook het intranet Nextcloud is in gebruik genomen.

•  Ondanks de coronatijd wisten de Leergeldvrijwilligers zich toe te spitsen op de invoering van een nieuw administratiepakket 
en dit bracht voor de 3 coordinatoren en de 8 intermediairs veel werk en studie met zich mee. Inmiddels zijn de processen 
succesvol geautomatiseerd en dit verdient een compliment aan iedereen die zich daarvoor ingezet heeft. Hierin wordt ook de 
goede samenwerking met het landelijk bureau onderstreept.

1.2  Stip op de horizon
Doorgaan met de gezinnen ondersteuning bieden en dit voor de vrijwilligers goed uitvoerbaar laten zijn. Ook als sparringpartner 
van de gemeente en de partners blijven we misstanden signaleren en zoeken we naar verbeteringen van communicatie en korte 
lijnen In die combinatie zetten we de stip op de horizon voor 2022. 

Het bestuur laat u weten dat we dankbaar zijn voor wat we met al onze vrijwilligers en samenwerkingspartners in 2021 voor onze 
doelgroep hebben kunnen betekenen.
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2 Wat is en doet Leergeld Houten

Leergeld Houten is actief geworden per 1 september 2016 op initiatief van de Gemeente Houten en maatschappelijke partners. 
Leergeld Houten wordt ondersteund door de zogenoemde Klankbordgroep. Vanuit een breed maatschappelijk draagvlak 
(gemeente Houten, Onderwijsbesturen, Stichting van Houten&co, Lions Club Houten, Rotary Castellum, Rotary Houten en de 
kerken) wordt er jaarlijks gereflecteerd op de stand van zaken en actuele vragen. 

De kern van het werk van Leergeld Houten is dat:
-  Er goed naar ouders geluisterd wordt en de vraag ‘wat is er nodig voor de kinderen’ centraal staat.
-  Er in korte lijntjes snel hulp geboden wordt.
-  Er contact gehouden wordt om te blijven stimuleren en ondersteunen daar waar dat nodig is met de ontwikkeling van kinderen 

als hoogte doel.

Leergeld Houten hanteert toekenningscriteria en heeft oor voor de vaak complexe persoonlijke situaties. Om ‘buiten de lijntjes te 
kleuren’ hanteert Leergeld Houten een protocol.

2.1  Doelgroep, doelstelling en werkgebied
Leergeld Houten richt zich op kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in de gemeente Houten waaronder 
ook Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal vallen. De cijfers waar Leergeld Houten zich op baseert zijn 1570 huishoudens met 
inkomen rond bijstandsniveau. Zo’n 750 kinderen maken deel uit van deze huishoudens. Sommige gezinnen zijn in staat rond 
te komen zonder een beroep te doen op Leergeld Houten. Zij organiseren hun eigen hulpbronnen of zijn niet op de radar te 
krijgen. Leergeld Houten blijft op zoek naar die onzichtbare gezinnen via optimale contacten met de scholen, de hulpverleners en 
uitvoerders van de gemeentelijke minimaregelingen. 

•  De inkomsten van Leergeld Houten bestaan uit subsidies van overheidswege en van enkele particuliere instanties en donaties. 
•  De uitgaven worden in natura gedaan, dat wil zeggen dat Leergeld rechtstreeks aan het zwembad, de fietsenwinkel of de 

scholen betaalt. Voor sport en cultuuraanbieders is het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC) een vaste samenwerkingspartner. 
Voor de verjaardagsboxen is dit Jarige Job. En voor bijzondere aanvragen kan Leergeld Houten bij Kinderhulp terecht

•  Leergeld Houten is lid van de landelijke Vereniging Leergeld en reageert op en volgt het door hen voorgestelde beleid. 
•  Leergeld Houten participeert in het samenwerkingsverband Samen voor alle kinderen, SAM&, en is aangesloten bij het digitaal 

platform.
•  Achter de schermen werken Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur,  

Kinderhulp en Jarige Job intensief samen(www.samenvoorallekinderen.nl).

Bij de sponsoractie ‘autowassen’ kregen alle klanten alle Leergeldinformatie.
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‘Zoals afgesproken zou ik je nog laten weten dat mijn zoon geslaagd is voor zijn verkeersexamen!!!! Zo 

trots! En dat allemaal dankzij jullie hulp met betrekking tot zijn fiets. Nogmaals duizendmaal dank.’

Bron: mail van een moeder naar info@leergeldhouten.nl

2.2  Parels van Leergeld Houten in 2021
Door corona zijn de buitenschoolse activiteiten van de kinderen ook in 2021 onderbroken geweest.
In het verslagjaar 2021 is het aantal kinderen dat in Houten ondersteund kon worden afgenomen met 4%, van 628 naar 606 
unieke geholpen kinderen. Deze afname wordt toegeschreven aan de veranderede wetgeving inzake de vrijwillige ouderbijdragen. 
Deze vergoedt Leergeld Houten niet meer omdat de scholen zelf de kosten moeten betalen voor alle activiteiten die onder hun 
verantwoordelijkheid vallen. Deze initiatiefwet van Kwint en Westerveld is met ingang van het afgelopen schooljaar ingegaan. De 
implementatie verloopt in Houten nog niet feilloos en is een blijvend punt van aandacht.

Bijles
Corona is een zeer lastige factor geweest dit jaar, voor leerlingen, voor de scholen, voor de bijlesondersteuners en voor Leergeld 
Houten. Er is veel tijd besteed aan overleg met de scholen om tot de juiste ondersteuning voor leerlingen te komen. Met name 
met de VO scholen is er goed contact opgebouwd.

Ook bij aanvang van het schooljaar 2021-2022 kwamen er weer bijles verzoeken binnen bij Leergeld Houten. Vaak via de ouders, 
maar ook via remedial teachers of zorgcoördinatoren.

Het beleid van Leergeld Houten is dat er altijd gebruik gemaakt dient te worden van de ondersteuning op school. En dat was dit 
schooljaar zeker van belang, aangezien alle scholen extra middelen hebben gekregen vanwege de corona achterstanden. 

In totaal zijn er 34 aanvragen gedaan in het verslagjaar. Hiervan zijn er 17 afgewezen (met de argumenten dat het na onderzoek 
blijkt dat het goed gaat met extra ondersteuning op school, de leerling zelf niet voldoende gemotiveerd bleek of groep 7 nog niet 
had bereikt). Bij de aanvragen voor bijles valt op dat er vooral behoefte is aan ondersteuning in Nederlandse taal/begrijpend lezen. 
Er is behoefte aan extra aandacht op dit gebied, zeker nu met corona omdat veel kinderen veel te weinig ervaring opdoen met 
Nederlands omdat er thuis niet of slecht Nederlands wordt gesproken. ‘Een lokaal aanbod in samenwerking met alle scholen is 
gewenst’ is het advies welke Leergeld Houten in haar contacten met de scholen aanhoudend teruggeeft.

Wat het aanbod betreft: tot vorig jaar werd er -door omstandigheden- hoofdzakelijk nog gebruik gemaakt van één bijles-aanbieder. 
Door de enorme toeloop van leerlingen met een (corona-)achterstand ontstond daar een wachtlijst, waardoor Leergeld Houten 
genoodzaakt was ook afspraken met andere bijles-aanbieders te maken. Veelal met een korting op hun standaardtarief uit hoofde 
van hun maatschappelijk betrokken ondernemen.

Het is iedere keer weer een ontroerend moment wanneer de leerling die bijles ontvangt, laat weten dat het goed gaat op school. 
Ook scholen berichten Leergeld soms over de goede resultaten van de gezamenlijke inspanningen. Dat ze overgaan, geslaagd zijn 
of hun felbegeerde opleiding kunnen gaan doen. Soms ontvangen we een foto als de vlag uithangt!

‘Jochie gesproken. Vol trots vertelde hij en zijn ouders dat hij een HAVO advies heeft gekregen, dankzij 

bijles. De IB’er zei in oktober: lage intelligentie en een grote taalachterstand!’

Bron: verteld door een Leergeldmedewerker aan een coördinator

mailto:info%40leergeldhouten.nl?subject=
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Verrassing voor de harde werkers van de sponsoractie.

Kledingpakketten
In situaties waar kleding onvoldoende aanwezig is, heeft Leergeld Houten in 2021 ervaring opgedaan met kledingpakketten via 
Clothing4u. De kosten zijn € 40 en ter waarde van ongeveer € 300 ontvangt het kind kleding en schoenen naar de vooraf opgeven 
kleurwens, stijl en maat. In het geval van de brand in enkele appartementen op Het Rond kon Leergeld Houten zo de eerste nood 
ledigen. Omdat kleding veel betekent voor het zelfvertrouwen heeft Leergeld Houten voor de toekenning een protocol opgesteld.

Vakantieontspanning: Fladderen
Alle Houtense kinderen kunnen in de laatste week van augustus inschrijven voor het grootse Fladderfeest. Omdat de Rotary 
Castellum garant stond voor het inschrijfgeld kon Leergeld Houten aan alle ingeschreven kinderen aanbieden dat zij gratis konden 
deelnemen aan het Fladderen. Voor 30 kinderen werd er een aanvraag gedaan en gehonoreerd. Kinderen waarbij de betaling 
door Leergeld Houten wordt gedaan krijgen voorrang bij de inschrijving voor het Fladderen vanuit de gedeelde visie dat het juist 
voor deze kinderen zo belangrijk is om met anderen te spelen en ontspanning te ervaren. Voor hen staat er meestal geen andere 
vakantie of uitje op het gezinsprogramma en het Fladderen is dan een fijne tijdbesteding. Helaas ging het Fladderen niet door 
vanwege corona, maar voor 2022 zijn de voorbereidingen al gestart.

 

Fladdertje was er ook om de kinderen welkom te heten.

Voorzieningenpakket: het kindpakket
Het pakket voorzieningen is compleet en stabiel. In 2021 zien we een toename van het aantal toegekende kledingpakketten. Dit 
wordt mede veroorzaakt doordat er een goede aanbieder is nl. Clothe4you. Voor het vertrekken van deze kledingpakketten zijn 
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afspraken gemaakt en is er een werkwijze opgesteld.

Voorzieningen voor vrije tijd zijn er nauwelijks voor de minimagezinnen. Gezinnen wordt geadviseerd met U-pas vooral 
vrijetijdsactiviteiten en ontspanning te kiezen omdat er voor onderwijs, sport en cultuur via Leergeld en Jeugdfonds Sport & 
Cultuur in een bijdrage wordt voorzien.

Weer konden alle bij Leergeld Houten ingeschreven schoolgaande kinderen een Schoolspullenpas ontvangen ter waarde van €€50 
(basisschool), € 100 voor het Voortgezet onderwijs aanvragen. Er zijn er meer dan 400 verstrekt, waarbij gezinnen de hulp kregen 
van de intermediairs om deze goed te gebruiken. Deze pas werd mede mogelijk gemaakt door het Armoedefonds Nederland.
In november ontvingen alle kinderen een cadeaucode voor een Decembercadeau ter waarde van € 25. Deze gift kwam via de Actie 
Pepernoot/Kinderhulp.

‘Blij met de Decemberbon!’

Bron: mail van een moeder naar info@leergeldhouten.nl

Leergeld Houten schakelt voor aanvragen van ouders door naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur (goedgekeurde aanvragen sport 
201 en cultuur 39), Kinderhulp (7 aanvragen) en Stichting Jarige Job (300 waarvan in 2021 72 nieuwe aanvragen).

Tevens werkten we mee aan een advies voor de gemeenteraad betreffende de uitvoering van de minimaregelingen. Er wordt ook 
actief deelgenomen aan de door de gemeente geïniteerde overleg van de ‘ketenpartners’, de sociale koers en de communicatiegroep 
van de ketenpartners.

‘Bedankt voor ‘t cadeau! Wij hebben ‘t echter niet meer nodig, maak een ander kind blij!’

Bron: mail van een moeder naar info@leergeldhouten.nl

2.3  Resultaten
Het aantal kinderen dat door Leergeld Houten is ondersteund, is in 2021 afgenomen met het aantal van 22. Het eerder 
benoemde einddoel voor 2021van 600 kinderen, is al in 2020 behaald en in 2021 licht overschreden. Onderstaand overzicht van 
het streefgetal van de verwachte aanvragen versus bereikte aantallen toont dit aan (bron: Beleidsplan Stichting Leergeld Houten 
2016-2019).

Streefgetal aantal 
kinderen

Aantal unieke 
kinderen met 
toegewezen 
aanvragen

Intermediair voor 
Jeugdfonds Sport

Intermediair voor 
Jeugdfonds Cultuur

Intermediair 
Kinderhulp

Intermediair voor 
Jarige Job

2016  30 37 Ntb - -

2017  80 188 8 0 1 -

2018 230 331 57 12 5 193

2019 381 517 157 30 1 205

2020 550 628 200 17 2 300

2021 600 606 201 39 7 300

2.4  Analyse doelgroep
In 2021 zijn 606 kinderen uit 335 gezinnen ondersteund. Aan het voornemen om de doelgroep te vergroten en te verbreden heeft 
diverse activiteiten opgeleverd waarvoor een deelsubsidie is verstrekt door het landelijk bureau. Helaas is het doel van verbreding 
niet aantoonbaar. Wel is de database actueel gemaakt, is er inzicht ontstaan in de doorstroom van nieuwe gezinnen en gezinnen 
die Leergeld niet meer nodig hebben, is er nauw samengewerkt op gemeentelijk niveau met de uitvoerders van minimaregelingen 

mailto:info%40leergeldhouten.nl?subject=
mailto:info%40leergeldhouten.nl?subject=
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en netwerken en is een sponsoractie doelgericht ingezet om een nieuwe doelgroep te bereiken. 
Dat de ambitie om 650 kinderen te bereiken in 2022 is niet gehaald. Het waren er 606 en het aantal is stabiel te noemen 
ten opzichte van 2020. Niet alleen corona lijkt de oorzaak van het niet behalen van de ambitie, ook maakten bijzondere 
omstandigheden niet alle voorgenomen inzet mogelijk. De doelsubsidie die voor deze ambitie via het landelijk bureau ontvangen 
is, zal in 2022 vereffend worden.

Er werden 1495 aanvragen gedaan en nog eens 600 Decembercadeaus verstrekt. Per kind heeft Leergeld Houten gemiddeld 3,4 
aanvraag toegewezen met een gemiddeld bedrag van € 54. Doordat hierin ook de Schoolspullenpassen en Decemberbonnen 
worden opgenomen, lijkt het gemiddelde lager dan in 2020. Echter, de nieuwe gemiddelden geven beter aan wat er per kind 
besteed is. 

Per kind is er gemiddeld € 184 toegekend met de range per kind van € 0 (door Leergeld Houten gratis ontvangen refurbished 
laptops of fietsen) tot € 1000 (bijles-ondersteuning).

Hierbij moet worden opgemerkt dat de kosten voor de verjaardagsboxen door Jarige Job worden betaald (€ 35 per kind) en hoge 
post van zwem-, sport- en cultuurlessen door het Jeugdfonds Sport & Cultuur die evenals Leergeld Houten wordt bekostigd 
met subsidie van de gemeente Houten (gemiddeld € 350 per kind voor contributie, kleding en materialen/instrumenten. 
Zwemdiplomakosten liggen hoger.). Hiervan maakten 264 kinderen gebruik waarvoor het Jeugdfonds Sport & Cultuur een 
subsidie van € 55.000 van de gemeente ontving. Gemiddeld is dit per kind € 90 op jaarbasis over de gehele doelgroep van 600 
kinderen berekend.

Conclusie: per kind heeft een hulpvragend gezin gemiddeld € 560 per jaar extra nodig bij het minimum gezinsinkomen om te 
voldoen aan de ontwikkelingskansen van hun kinderen. Anders gezegd: per kind komt een ouder die aan de Leergeldnormen 
voldoet dus € 47 per maand tekort. Het gaat hier om 600 kinderen in Houten.

Het is voor het eerst dat we deze gezinstekorten, die de ontwikkeling van kinderen tot 18 jaar beperken, zo duidelijk in kaart 
kunnen brengen. De volgende tabel brengt deze eerste conclusie in beeld.

Gemiddeld tekort per kind in een hulpvragend gezin in Houten (2021)

Ondersteuning door: Gemiddelde ondersteuning per kind: Gemeentelijke subsidie op jaarbasis

Per jaar Per maand

Leergeld € 184 € 15 € 77.000

Jarige Job € 35 € 3 -

Kinderhulp/decemberactie € 25 € 2 -

Jeugdfonds Sport & Cultuur € 90 € 8 € 55.000

U-pas € 225 € 19 € 90.000 (incl. volwassenen)*

Totaal € 560 € 47

Bron: Bijlage bij opdracht herijking minimaregelingen gemeente Houten, februari 2022

*Nb. Niet alle U-pas tegoed wordt gebruikt. Wanneer 600 kinderen namelijk € 225 zouden verbruiken, bedragen de U-pas-
uitgaven alleen al voor kinderen € 135.000. Deze constatering zal een nader onderwerp van gesprek worden in 2022.

‘Een dansend kind in de winkel die riep: ik mag zelf spullen uitzoeken!’

Bron: gehoord van een medewerker bij de Bruna nav. de Schoolspullenpas
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‘Onwijs bedankt voor de cadeaubonnen voor mijn 3 kinderen. Wij spelen samen graag bord en kaart 

spellen (lees elke dag!) en van de bonnen die zij vorig jaar kregen hebben zij spellen gekocht.

Dit jaar heb ik niet verteld dat de bonnen gegeven zijn, dus heb ik als verrassing de uitbreiding besteld die 

ze zo graag wilden. En 1 nieuw spel waar ze al veel filmpjes over hebben zitten kijken.

Ik weet nu al dat ze hysterisch blij gaan zijn en dat er veel mee gespeeld gaat worden. Wat een fijne actie 

die bonnen in deze dure tijd! Nogmaals bedankt.’

Bron: mail van een moeder naar info@leergeldhouten.nl

2.5  Overzicht van de toegekende voorzieningen

Categorie Voorziening Aantal unieke kinderen met toegewezen 
aanvragen

Aantal aanvragen Totaal bedrag 
toegewezen

Cultuur Contributie/lesgeld - Cultuur 33 34

Instumenten huur/koop 18 18

Kleding/attributen - Cultuur 1 1

Overige cultuurkosten 6 6

Subtotaal € 773

Onderwijs Bijles PO 19 21

Bijles VO 23 4

Onderwijs 18+ 4 9

Kinderopvang 4 1

Overblijfkosten 26 60

Kinderopvang speelzaal 4 6

Schoolspullenpas 519 502

Reiskosten 15 36

Overig (oa. gymspullen) 21 21

Zwemles 59 67

Subtotaal € 61.572

Sport Contributie/lesgeld - Sport 127 153

Kleding/attributen - Sport 52 75

Overige sportkosten 5 6

Subtotaal € 4.038

mailto:info%40leergeldhouten.nl?subject=
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Categorie Voorziening Aantal unieke kinderen met toegewezen 
aanvragen

Aantal aanvragen Totaal bedrag 
toegewezen

Welzijn Computer, laptop, chromebook 79 80

Reparatiekosten laptop 4 4

Grafische rekenmachine 6 6

Telefoon 1 1

Kamp/Fladderen 41 45

Welzijn/Decembercadeau 602 602

Fiets 61 64

Reparatie fiets 5 6

Kleding/attributen - Welzijn 82 91

Overige welzijnskosten 592 592

Welzijnsevenement/Jarige Job 301 301

Subtotaal € 45.657

Totaal 606 2.055 € 112.039

‘We hebben vandaag de fiets opgehaald inclusief rekje. Onze dochter is erg blij met de fiets. Dank jullie 

wel voor alle moeite die jullie gedaan hebben.’

Bron: mail van een moeder naar info@leergeldhouten.nl

mailto:info%40leergeldhouten.nl?subject=
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3 Realisatie en inkomsten 

Inkomsten Uitgaven aan kinderen Organisatiekosten

Gemeente Houten Derdengelden

2016 € 20.000 € 8.491 € 8.859 € 3.671

2017 € 20.000 € 13.821 € 31.776 € 5.469

2018 € 109.000 € 34.544 € 126.861 € 9.642

2019 € 142.491 € 46.764 € 140.701 € 15.528

2020 € 97.182 € 113.606 € 138.543 € 38.259

2021 € 95.000 € 77.397 € 112.039 € 18.169

•  De verminderde uitgaven aan kinderen van € 26.000 kan verklaard worden door de wijziging van de wet op de ouderbijdragen 
en de verbeterde interne afspraken van de geldstromen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Vernieuwde spelregels tussen 
JFSC en Leergeld Houten gefiateerd door de gemeente waren het resultaat. En die vernieuwing werkte positief uit voor 
organisatie en budgetten. De vergoedingen worden door JFSC in zijn geheel betaald, en factureerde in 2021 de suppletie aan 
Leergeld. In 2022 worden de vergoedingen zonder suppletie van Leergeld Houten uitbetaald omdat de gemeente Houten haar 
subsidie aan JFSC volgens afspraak verhoogde.

•  Onder organisatiekosten wordt gerekend: bankkosten, digitale context zoals veilige website en mailboxen, PR drukwerk, 
vrijwilligersvergoedingen, verenigingsafdracht en advieskosten (op basis van toekenning projectkosten Groei en Sam&werking 
Leergeld Nederland)

•  Er is in 2021 een bedrag van € 15.670 te veel aan subsidie van de landelijke vereniging ontvangen. Twee oorzaken zijn hiervoor 
aan te geven. Enerzijds was de verwachting dat we in 2021 net zoveel kinderen zouden ondersteunen als in 2020. Dit werden 
er 22 minder (van 628 naar 606). Anderzijds is een voorgenomen project voor het bereiken van nieuwe doelgroepen door 
omstandigheden niet uitgevoerd. In de cijfers 2021 hebben wij deze mutaties verwerkt. Het bedrag van € 15.670 is in mei 
2022 teruggestort.

•  Het financieel verslag 2021 is als bijlage separaat bij dit inhoudelijk Jaarverslag gevoegd.

3.1  Beloningsbeleid Stichting Leergeld Houten
Conform de statuten (art. 4.7) ontvangen bestuursleden van Leergeld Houten geen beloning voor hun werk; ze hebben wel recht 
op vergoeding van gemaakte onkosten. Het bestuur besloot in 2020 tot het aanbieden van een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding 
van maximaal € 1.800 voor de coördinator en van € 300 per jaar voor een intermediair. Bij een substantiële urenbesteding komen 
vrijwilligers in aanmerking voor de hogere vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1.800. In de vergoeding zijn de onkosten 
inclusief, conform de wettelijke regeling voor vrijwilligersvergoedingen. Een vrijwilliger die de laptops repareert, een vader uit 
de doelgroep van Leergeld Houten, ontving in 2021 voor het eerst een vrijwilligersvergoeding voor zijn belangrijke bijdrage. 
Bestuurders kunnen ook een beroep op deze vergoeding doen of hun onkosten declareren. Totaal maken 6 Leergeld vrijwilligers 
gebruik van deze regeling.

Jaarlijks wordt het team van vrijwilligers een lunch aangeboden aangevuld met een activiteit en een persoonlijke attentie. Deze 
activiteit vindt altijd de eerste woensdag van oktober plaats en in 2021 waren we te gast in de Kersentuin, Schalkwijk.

Scholing en overleg
Het in 2020 opgestarte werkoverleg en intervisie voor de intermediairs is in 2021 digitaal gecontinueerd. Onder leiding van een 
coördinatoren worden er casussen uit de praktijk ingebracht en bespiegeld. Naast organisatorische zaken en casusbesprekingen 
vindt er ook aan deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers plaats. Het nieuwe administratiesysteem Lisy is daar een 
voorbeeld van. In veel gezinnen is sprake van meerdere problemen. Organisaties worden uitgenodigd om iets te vertellen over 
hun werkzaamheden zodat intermediairs gezinnen naar de juiste organisatie kunnen verwijzen. In 2020 hebben het Taalhuis, de 
Stichting Urgente Noden en het Houtens Muziek Collectief (HMC) een presentatie verzorgd. Hierna heeft er vanuit Leergeld 
Houten een tegen-presentatie plaatsgevonden bij de vrijwilligers van het Taalhuis en bij het Houtens Muziek Collectief.
Deze intervisies en ook de werkoverleggen hebben, op een enkele keer na, digitaal plaatsgevonden. De digitale vaardigheden 
van iedereen zijn hierdoor uitgebreid en er is vanuit de coordinatoren gezorgd voor de juiste coaching en middelen om iedereen 
interessante vorderingen te kunnen laten maken. 

Er is door het bestuur actief deelgenomen aan de landelijke en regionale bijeenkomsten, en er zijn reacties geformuleerd inzake de 
implementatie van de nieuwe wet op de ouderbijdragen en landelijk uitgezette enquêtes.
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4 De organisatie 

Bestuur  
Ria Frowijn Voorzitter (vanuit het onderwijs)
Wytze Bijleveld  Secretaris (vanuit de Houtense kerken)
Jan Mol Penningmeester (vanuit de Lionsclub Houten)

Uitvoering  
Peter van Bemmel Coördinator
Rita van Rooijen  Coördinator
Kees Storm Coördinator 
Ardine Korevaar    Intermediair (vanaf juni 2021)
Julie Lubberdink Projecten en PR tot 1 oktober 2021
Ben de Jong Intermediair (vanaf juli 2021)
Diana van Renswoude  Intermediair
Sara Koekoek  Intermediair
Gerard van Westrienen  Intermediair
Anneke van der Veer  Intermediair
Johan van der Veer  Intermediair
Marian Versteeg  Intermediair
Ineke Zijdel  Intermediair

Van Julie Lubberdink (projecten en PR) is in oktober afscheid genomen. 

4.1  Bijzondere projecten

Sponsoractie garagebedrijf Vakgarage Voskuilen Houten
Om de bekostiging van het Fladderen in 2022 te behouden, hebben drie vriendinnen via hun persoonlijke relatie met autobedrijf 
Vakgarage Voskuilen, een sponsoractie georganiseerd in november 2021.

Het voltallige personeel van Voskuilen waste de hele dag auto’s en de totale opbrengst van € 848 was voor Leergeld Houten. Deze 
zonnige dag verliep helemaal coronaproof en het personeel is passend bedankt met een echte Leergeldtaart.
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4.2  Relatie met de gemeente Houten
Jaarlijks wordt er bijgepraat met de wethouder en de beleidsambtenaar als het Jaarverslag weer klaar is. Onderwerpen die in proces 
zijn, zijn de benodigde verbetering in de geldstromen JFSC en Leergeld Houten, afstemming met de U-pas, de implementatie 
van de ouderbijdragen in het onderwijs, de samenwerking met de uitvoerenden van de minimaregelingen (ketenpartners), het 
onderzoek van de Rekenkamer naar de uitvoering van de minimaregelingen, het beleid van de gemeente naar de uitvoerders toe 
(oa. voorbereiding op wijzigingen in de wetgeving zoals de WBTR).

Ondersteuning 18 jaar en ouder
In 2019 zijn er pilots geweest voor steun aan jongeren van 18 jaar en ouder. Er zijn Leergeld Houten situaties bekend geworden, 
waarin jongeren buiten hun schuld nog niet de startkwalificaties hebben verworven om een vervolgopleiding te starten. Op basis 
van een doelsubsidie van € 39.045 van de gemeente Houten is in 2020 deze doelgroep ondersteund voor afgerond € 20.000. 
Door de ondersteuning van 4 jongeren voor totaal € 1363 in 2021, rest er van het doelbudget nog € 17.682 voor 2022 en later. 

‘Als eigen ondernemer val je buiten veel regelingen zoals bijstand en extra voorzieningen. Eerlijk gezegd 

zou ik ook niet goed weten hoe ik het aan moet pakken. waar ik kan aankloppen voor extra hulp. Door 

een operatie welke ik moest ondergaan hebben we noodgedwongen het werk moeten staken waardoor je 

gelijk achterstanden oploopt. Een aantal dagen geen inkomsten hakt er gelijk zo hard in dat je weken de 

tijd nodig hebt om dat weer te boven te komen. Ik ben geen klager en ga gewoon verder maar ik vind het 

wel moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en ik wil in geen geval dat mijn kinderen daar de dupe 

van worden.’

Bron: mail van een vader naar info@leergeldhouten.nl

mailto:info%40leergeldhouten.nl?subject=
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Nawoord

Leergeld Houten staat sterk en herkenbaar gepositioneerd in de Houtense samenleving. De aantallen aanvragen en ondersteunde 
gezinnen lijken stabiel over de laatste twee jaar. 

We zijn dankbaar voor alle goede samenwerking en inzet. Met het huidige team, dat altijd een stapje extra zet voor de kansen 
van kinderen, zal 2022 kunnen leiden tot een continuering van het aanbod en het afhandelen van aanvragen met een meer 
stimulerende focus. We blijven op weg naar duurzame voorzieningen voor de Leergelddoelgroep in 2025. 

Bestuur Stichting Leergeld Houten
Ria Frowijn, voorzitter
Wytze Bijleveld, secretaris
Jan Mol, penningmeester
Mail: info@leergeldhouten.nl
  
http://www.leergeldhouten.nl/doe-een-aanvraag of www.samenvoorallekinderen.nl
Bankrekening: NL13 RABO 0311 594085
KvK 66386772 | ANBI 856527592 

  

‘Ik zou graag een aanvraag willen doen voor een fiets en mijn studieboeken. Ik ben namelijk 17 jaar, ben 

moeder van een zoontje van 4 weken.’

Bron: mail van een moeder naar info@leergeldhouten.nl

http://www.leergeldhouten.nl/doe-een-aanvraag
http://www.leergeldhouten.nl/doe-een-aanvraag
mailto:info%40leergeldhouten.nl?subject=



