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‘Ontzettend bedankt voor uw mailtje over de Schoolspullenpas. Wij hebben gelukkig weer wat financiële 

ruimte gekregen, wij zijn er nog niet lang niet maar hebben wel wat meer lucht gekregen. Gelukkig kon-

den wij veel schoolspullen hergebruiken en de rest hebben we zelf kunnen bijdragen.

Ik heb met de intermediair afgesproken dat, mochten wij echt er niet uitkomen, wij jullie zeker om hulp 

vragen. Ik kan jullie niet genoeg bedanken voor wat jullie gedaan hebben en hopen echt dat het ons lukt 

om zelfstandig de kosten van de kinderen te kunnen dragen.’

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

www.leergeldhouten.nl     info@leergeldhouten.nl     www.samenvoorallekinderen.nl

mailto:info%40leergeldhouten.nl?subject=
www.leergeldhouten.nl
mailto:info%40leergeldhouten.nl?subject=
www.samenvoorallekinderen.nl
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Inleiding en samenvatting

Toen de gemeente in 2015 startte met de discussies over een mogelijke Stichting Leergeld in Houten, kon niemand vermoeden 
dat er 4 jaar later betrokken Houtense vrijwilligers meer dan 300 keer kennismaakten met gezinnen en konden delen in hun 
zorgen en problemen. En dat er hulp op maat mogelijk bleek om alle kinderen mee te laten doen. Dit betekende een hele 
opluchting voor al deze ouders.

Financiele steun bieden voor de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren, als het even niet mee zit en de portemonnee 
leeg blijft, dat is wat Leergeld doet. En dit hebben we in 2020 voortgezet. De organisatie groeide mee en onze kennis en 
vaardigheden groeiden. Corona maakte de vraag naar laptops groter, daarentegen kwamen sport, zwemmen en cultuur tot 
stilstand. Met de schoolkosten is er geanticipeerd op de invoering van de nieuwe wet op de vrijwillige ouderbijdrage, waardoor 
de ouders door Leergeld gestimuleerd werden de scholen hun eigen rol te laten nemen, en kinderen niet uit te sluiten wanneer 
betalingen niet ontvangen werden.

Houten is er mooier door geworden…

Jaarverslag en Meerjarenbeleidsplan 2021 t/m 2025
In dit jaarverslag legt het stichtingsbestuur inhoudelijk en financieel verantwoording af over 2020. Er liggen nu vier volle jaren 
achter ons. Het is dubbel om te stellen dat dit goed gegaan is, want dat er een organisatie als Leergeld nodig is om kinderen 
gelijke kansen te geven, is een maatschappelijk nog onopgelost probleem. Dit gegeven vraagt een doordenking van de toekomst 
van Leergeld Houten de komende jaren. En waar mogelijk betrekken we onze partners in die discussie. Zie daarvoor het 
Meerjarenbeleidsplan 2021 t/m 2025 welke u samen met dit jaarverslag wordt aangeboden.

Resultaten
•  In Houten betaalde Stichting Leergeld Houten in 2020 totaal 1426 facturen voor 628 kinderen en jongeren. Er werd 

hieraan €138.543 besteed. Stichting Leergeld Houten is een vrijwilligersorganisatie waarin 14 vrijwilligers actief zijn. Het 
voorzieningenpakket is breed en gericht op meedoen in onderwijs, sport, cultuur en welzijn. 

  In 2020 heeft Leergeld Houten totaal 111 kinderen meer ondersteund dan in 2019, dat is een toename van 21%.
  Deze voortgang heeft ook het effect dat we zien dat ook de meer complexe casussen naar Leergeld toekomen, en hier meer 

handen voor nodig zijn om de juiste toekenningen en stimulansen te kunnen doen.
•  Op 7 juli 2020 nam de Eerste Kamer vrijwel unaniem een nieuwe wet aan die scholen het onmogelijk maakt kinderen uit te 

sluiten van activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van school vallen. Met de voorbereidingen van de consequenties van 
de invoering van deze wet is Leergeld Houten al in 2019 voortvarend aan de slag gegaan. De afname van aanvragen voor deze 
schoolkosten is daar het resultaat van, dit, na uitgebreid overleg met de Houtense schoolbesturen en directies.

•  Het bestuur van Stichting Leergeld Houten kan rekenen op het draagvlak bij de gemeente Houten, het onderwijsveld, de 
maatschappelijke organisaties, de serviceclubs en kerken. Een klankbordgroep met deze partners voorziet het bestuur van 
advies. Corona vroeg aanpassingen in het afleggen van de huisbezoeken maar digitaal en telefonisch is er toch heel veel voor de 
gezinnen geregeld.

•  Het beleid van de stichting maakt deel uit van de gemeentelijke Sociale Koers. Aan het motto ‘gelijke kansen voor alle 
kinderen’ wil de Stichting Leergeld Houten met haar passie voor kinderen en gezinnen ook na 2020 verder vormgeven. 
Daarom is er een Meerjarenbeleidsplan 2021-2025 opgesteld welke als complementair aan dit Jaarverslag gelezen kan worden. 
De ingezette lijn naar meer inzicht voor iedereen in de gemaakte afspraken en werkwijze wordt voortgezet.

•  De inkomsten van Leergeld Houten bestaan uit subsidies van overheidswege, van particuliere instanties en donaties. Vooral 
van het actieve overheidsbeleid onder de naam Sam& (samen voor alle kinderen) zijn er extra voorzieningen en subsidies ten 
gunste van Leergeld Houten aangevraagd en toegekend. Dit jaar oversteeg de externe subsidie het aandeel van de gemeentelijke 
subsidie zelfs. Dit is uitzonderlijk en met name toe te schrijven aan in de fase van groei waarin we ons nog steeds bevinden.

•  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 Stichting Jarige Job. En voor bijzondere aanvragen kan Leergeld bij Kinderhulp 
terecht. Landelijk krijgt de samenwerking steeds meer vorm door de inrichting van het digitale aanvraagplatform 
www.samenvoorallekinderen.nl Kortom: bij Sam& kunnen alle ouders in heel Nederland terecht en ook Houten is in 2020 
aangesloten. 

•  Stichting Leergeld Houten is lid van de landelijke Vereniging Leergeld, en reageert op en volgt het door hen voorgestelde 
beleid. 

www.samenvoorallekinderen.nl


5

Jaarverslag Stichting Leergeld Houten 2020

De stip op de horizon
Er is veel werk verzet door een groep zeer betrokken Houtenaren. Uit een enquête en interviewronde met de medewerkers bleek 
dat er interessante verbeterpunten zijn en de tevredenheid over dit vrijwilligerswerk bij alle medewerkers hoog is. Het bestuur laat 
u weten dat we dankbaar zijn wat we met al onze vrijwilligers en samenwerkingspartners in 2020 voor onze doelgroep hebben 
kunnen betekenen en we zijn er zeker van dat we samen de komende 4 jaar doorgaan op deze weg.
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1.  Wat is en doet Stichting Leergeld Houten

Stichting Leergeld Houten is actief geworden per 1 september 2016 op initiatief van de Gemeente Houten en maatschappelijke 
partners. De herijking van het gemeentelijk Armoedebeleid en de aanwassende stroom vluchtelinggezinnen naar Houten was de 
directe aanleiding.

Leergeld 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 
in Stichting Houten Ontmoet) wordt er jaarlijks gereflecteerd op de stand van zaken en actuele vragen. De kritische vraag in 
hoeverre Leergeld ‘een stapje harder mag lopen’ of ‘buiten de lijntjes kan kleuren’ leveren goede feedback op voor de sterke 
toename aan activiteiten en bereikte kinderen en de consequenties voor  de organisatie hiervan.

1.1  Doelgroep, doelstelling en werkgebied
Stichting 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. Volgens de beleidsnota Herijking Armoedebeleid 2017-2020 zijn er in 
Houten 1570 huishoudens met inkomen rond bijstandsniveau. Zo’n 750 kinderen maken deel uit van deze huishoudens. 
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. 

‘Het is heel fijn dat ik de afgelopen jaren heb kunnen genieten van jullie bijdrage omdat ik het een tijdje 

wat minder financieel heb gehad. Nu heb ik de bijdrage van Leergeld Houten niet meer nodig.  

Ik wil jullie hartelijk bedanken.’

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

1.2  Leergeld Houten in 2020
Door corona zijn de buitenschoolse activiteiten van de kinderen lang stil komen te staan. De vraag naar extra laptops voor 
het thuisonderwijs was niet buitengewoon groot, mede omdat er de eerste jaren van Leergeld al impulsen voor laptops waren 
gegeven. Totaal zijn er 10 laptops meer uitgegeven in vergelijk met 2019, en dit is met het toename van het aantal geholpen 
kinderen nauwelijks in verhouding. De verklaring is dat we hebben kunnen vaststellen dat meerdere scholen herin ook hun eigen 
verantwoordelijkheid hebben genomen.

In het verslagjaar 2020 is het aantal kinderen dat in Houten ondersteund kon worden gegroeid met 21% tot 628. Per kind 
heeft Leergeld gemiddeld 2,5 aanvraag toegewezen met een gemiddeld bedrag van €86. 

Het pakket voorzieningen is stabiel. Door betere afstemming met de gemeente biedt Leergeld Houten de gezinnen een 
vangnet, en schakelen -zo gevraagd- door naar Jeugdfonds Sport&Cultuur. Gezinnen wordt geadviseerd met U-pas vooral 
vrijetijdsactiviteiten en ontspanning te kiezen. 

De ingevoerde zwemdiplomagarantie A en B zijn een enorme verbetering voor 
ouders en aanbieders. Ouders hoeven niet meer bij meerdere loketten het hele 
zwemtraject te laten financieren. 

Door de landelijke samenwerking met Jeugdfonds Sport & Cultuur, Kinderhulp en 
Stichting Jarige Job en de gemeentelijke afstemming met de U-pas en WIL (Werk en 
Inkomen Lekstroom) is het mogelijk om gezinnen in Houten maatwerk te leveren. 

Ter vervanging van de zogenaamde ‘indirecte schoolkosten’ welke WIL vergoedde, 
en met veel tijdsvertraging uitvoerde, konden alle bij Leergeld ingeschreven 
schoolgaande kinderen bij Leergeld een Schoolspullenpas aanvragen ter waarde van 
€25 (basisschool), €75 voor de brugklassers en €50 voor het Voortgezet onderwijs. 

In november ontvingen alle kinderen een cadeaucode voor een Decembercadeau 
ter waarde van €20. Deze gift kwam via de Actie Pepernoot/Kinderhulp.

 
Blij met de Decemberbon!

mailto:info%40leergeldhouten.nl?subject=
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Leergeld schakelt voor aanvragen van ouders door naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur (217 goedgekeurde aanvragen), 
Kinderhulp (2 aanvragen) en Stichting Jarige Job (300 aanvragen).

Tevens formuleerden we voor de gemeenteraad de evaluatie van het zgn. kindpakket, de verbreding van de doelgroep en de 
toenemende samenwerking met Houtense samenwerkingspartners. 

‘Ik wil even door geven dat we geen gebruiken meer willen maken van Leergeld, onze zoon is al 18 jaar en 

verdient nu zelf geld. En ik wil ook jullie heel erg bedanken dat we gebruik hebben kunnen maken toen 

wij niet goed in financiën zaten.’

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

1.3  Resultaten
Het aantal kinderen dat door Leergeld is ondersteund, is in 2020 verder toegenomen met het aantal van 111. Het eerder 
benoemde einddoel van 600 kinderen, is al overschreden en zal naar boven worden bijgesteld.  Onderstaand overzicht van het 
streef getal 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 
Jeugd-fonds Sport

Intermediair 
voor Jeugd-fonds 
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

1.4  Verbreding doelgroep
In 2020 zijn 628 kinderen ondersteund in 334 gezinnen. Gemiddeld is er per kind 2,5 aanvraag gedaan waarvan de kosten per 
aanvraag gemiddeld €86 bedroegen. Per kind werd er op jaarbasis €215 uitgegeven. Hierbij moet worden opgeteld de kosten 
voor de verjaardagsboxen die door Stichting Jarige Job worden betaald en hoge post van zwem-, sport- en cultuurlessen die het 
Jeugdfonds Sport&Cultuur bekostigd met subsidie van de gemeente Houten. Hierna treft u het overzicht van de verstrekte 
voorzieningen met de uitgaven.

‘Bedankt voor de mail over de Schoolspullenpas. Ik had een potje gespaard voor nieuwe schoolspullen voor 

de kinderen. Ik vind het fantastisch wat jullie allemaal doen en dat voor zoveel mensen. Wij waren ook zo 

blij met de ondersteuning van het afgelopen jaar. Zowel onze zoon als dochter hebben hun zwemdiploma 

gehaald voor A en opa en oma hebben de kosten voor het zwemmen van B betaald en ook deze diploma’s 

hebben ze gehaald. Dat was niet gelukt zonder jullie!’

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

mailto:info%40leergeldhouten.nl?subject=
mailto:info%40leergeldhouten.nl?subject=
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1.5  Overzicht van de toegekende voorzieningen

Categorie Voorziening Aantal unieke kinderen met toegewezen 
aanvragen

Aantal aanvragen 
afgewezen

Totaal bedrag 
toegewezen

Cultuur Contributie/lesgeld - Cultuur 30 1

Instumenten huur/koop 4 0

Kleding/attributen - Cultuur 6 0

Overige cultuurkosten 1 1

Subtotaal 37 2 € 3.240

Onderwijs Bijles 43 4

Cursuskosten 1 0

Excursies 9 0

Kinderopvang 3 1

Ouderbijdrage 26 60

Overblijfkosten 28 14

Overige onderwijskosten 16 11

Overige schoolbenodigdheden 405 5

Reiskosten 26 0

Schoolboeken 6 2

Schoolkamp 4 10

Schoolreizen 4 2

Zwemles 67 0

Subtotaal 456 110 € 66.999

Sport Contributie/lesgeld - Sport 108 2

Kleding/attributen - Sport 52 0

Overige sportkosten 11 0

Subtotaal 139 2 € 10.344

Welzijn Computer, etc. 96 5

Contributie/lesgeld - Welzijn 2 0

Fiets 62 1

Kleding/attributen - Welzijn 31 0

Overige welzijnskosten 636 0

Welzijnsevenement 133 0

Subtotaal 317 6 € 54.960

Totaal 628 120 € 138.543

Nog enkele opmerkingen over de voorzieningen:
•  Onder ‘overige welzijnskosten’ staan de Decemberbonnen opgevoerd. 
•  Onder overige onderwijskosten staan de Schoolspullenpassen.
•  Opvallend is de afname van het aantal aanvragen voor het betalen van de vrijwillige onderwijsbijdragen. Door de aangepaste 

landelijke regelgeving is het gesprek vervolgd met de Houtense onderwijskoepels om volgens de in juli aangenomen wet te gaan 
werken. Op basis hiervan mogen scholen kinderen niet uitsluiten van activiteiten die onder haar verantwoordelijkheid vallen 
en zullen zij voor de groep ouders die de vrijwillige ouderbijdragen niet betalen bijvoorbeeld een fonds in moeten richten. Voor 
Leergeld betekent dit een afname van de onderwijskosten. Schoolkosten die hierbuiten vallen, blijven in aanmerking komen 
voor een aanvraag (borg kluisjes, atlas en woordenboeken, rekenmachine, fiets, laptop).

•  Totaal 60 kinderen hebben in schooljaar 2020-2021 ondersteuning voor bijles gekregen, dit zijn er 10 meer dan het jaar 
daarvoor. In Houten werken drie huiswerkinstituten aan deze vorm van ondersteuning mee, met als vertrekpunt hun eigen 
doelstelling van maatschappelijk ondernemen. In de coronatijd is dit voor deze kinderen een soort van redding geweest om aan 
de slag te blijven. Alle huiswerkinstituten hebben een vorm van afstandsonderwijs gerealiseerd en wisten contact te houden met 
de kinderen. Van enkelen hebben we vernomen dat zij door school in de noodopvang zijn geplaatst.
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•  Het beleid voor de toekenning van bijles is ongewijzigd inzetbaar voor kinderen vanaf groep 7. Deze vorm stoelt op de 
samenspraak tussen ouders, aanbieders, leerkrachten/leraren of de zorgcoördinator/intern begeleider en er wordt door Leergeld 
gemonitord op de verbetering van de resultaten. Wanneer die uitblijven, wordt er in gezamenlijk overleg besloten om de 
leerondersteuning te beeindigen. De afspraken en gang van zaken is vastgelegd in een notitie.

•  De successen mogen gevoerd worden! Meerdere kinderen lieten de intermediair weten te zijn overgegaan of zelfs naar een hoger 
onderwijssoort konden overstappen. Van 1 leerling is bekend dat de bijles het zittenblijven niet kon voorkomen.

•  De pilot mobiele telefoons is in 2020 geëvalueerd want de abonnementsperiode liep af. De conclusie is dat de 
abonnementskosten niet meer door Leergeld Houten zullen worden betaald. De kosten voor een eenvoudig abonnement zijn 
inmiddels zo laag dat ouders dit het beste zelf kunnen regelen want de betaling moet altijd via de abonnementhouder verricht 
worden. Wel kan er een eenvoudige smartphone aangevraagd worden welke onder de categorie ‘maatwerk’ gerekend wordt. Er 
is echter weinig vraag naar geweest in 2020.

1.6  Bijgesteld pakket van voorzieningen
Hieronder volgt een overzicht van het gehele pakket aan toekenningen en de financiele bandbreedte van de toegekende bedragen 
zoals deze in 2020 gehanteerd werd. 

Voorzieningen/ 
Leeftijd

Stichting Leergeld Houten Opmerking/ oplossing

0-4 jaar

Speel-o-theek (€25)

Jeugdpas Sport&Cultuur (€8 per blok, € 24 deelname 3 blokken)

Organisatie ligt bij Sportpunt Houten

Decemberbon (€20) Sponsoring door NFK

Gevulde Sinterklaaszak Houtens Hulppietje Ism Houtens Hulppietje uitgave via 
Voedselbank

Voorleesexpress (€10)

Bibliotheek (gratis)

Sport&cultuur oa.Ikke Dans, Muziek op Schoot (<€100)

Eigen bijdrage peuterspeelzaal (€200)

4-12 jr

Speelleerpakket nieuwkomers (€35)

Jeugdpas Sport&Cultuur (€8 per blok, max €24)

Verjaardagspakket Jarige Job (€35)

Schoolspullenpas tbv Schoolgymkleding en persoonsgebonden materialen 
pennen, etui, agenda (€25)

Fiets 2e hands vanaf 11 jr (€250) 2x verstrekken, eenmaal in PO en in VO

Laptop vanaf 10 jr. (€300)

Printer (€45) Maatwerk

Mobiele telefoon vanaf gr 7 (< €300) Maatwerk

Bibliotheek (gratis)

Zwemles met A, B en C (> €613< €924)

Sportcontributie (aangesloten verenigingen/aanbieders <€365)

Alle sport- wedstrijdkleding en materialen (<€100, voetbalschoenen <€60)

Cultuurcontributie (aangesloten verenigingen/aanbieders) 

(<€250 < €650)

In combi met cultuurcontributie: kleding en (huur) instrumenten/
materialen (>€ 50 < €250)

Overblijven Maatwerk

Fladderen (€15) Sponsoring door Rotary Houten Castellum
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Voorzieningen/ 
Leeftijd

Stichting Leergeld Houten Opmerking/ oplossing

Decemberbon (€20) Sponsoring door NFK

Gevulde sinterklaaszak door Houtens Hulppietje Maatwerk ism Voedselbank

Verjaardag vieren Jarige Job

Met de spelersbus naar FCUtrecht (25 pers) Maatwerk ism Sportpunt Houten

Zomerpakketten Maatwerk

Gezinsuitjes Maatwerk 

Zomervakantie/-kamp Maatwerk

Hulpmiddelen medisch (bijv. bril) Maatwerk, via Kinderhulp

Kledingpakket/schoenen Clothing4you(€40) Maatwerk

Leerondersteuning diverse aanbieders (>€150 -€1050)* Maatwerk

12-17 jaar

Schoolspullenpas (€75 brugklas, €50 VO tbv persoonsgebonden materialen 
oa. agenda, rekenmachine, pennen, multomap, schriften)

Schoolsportkleding (€50)

Schoolboeken (atlas, woordenboeken, rekenmachine, gereedschap, 
praktijkkleding)

OV (4 wintermaanden) Maatwerk

Pontkosten naar Culemborg (€160)

Fiets 2e hands (€250)

Laptop (€300)

Ipad (Wellant, €350)

Mobiele telefoon (€300) Maatwerk

Sportcontributie (aangesloten verenigingen/aanbieders (> €60 <€365)

Alle sport- wedstrijdkleding en materialen

Cultuurcontributie (aangesloten verenigingen/aanbieders, <€250 < €650)

In combi met cultuurcontributie: kleding en (huur) instrumenten/
materialen (>€ 50 < €250)

Gezinsuitjes Maatwerk

Zomervakantie/-kamp (>€60 - <€180) Maatwerk

Decemberbon (€20) Sponsoring door Kinderhulp

Met de spelersbus naar FCUtrecht (25 pers) Maatwerk ism Sportpunt Houten

Zomerpakketten Maatwerk

Hulpmiddelen medisch (bijv. bril) (>€350) Maatwerk aanvragen bij Kinderhulp

Kledingpakket/schoenen Cloth4you (>€40) Maatwerk

Leerondersteuning diverse leveranciers (>€150 -<€1050)* Maatwerk

18+

Opleidingskosten t.b.v. behalen startkwalificatie (bedrag p.m.) Maatwerk, medefinanciering door 
Kinderhulp

Examenkosten Maatwerk

*hiervoor zijn specifieke criteria vastgelegd
  

 
Net in Houten komen wonen en aan de slag  

met een speel- leerpakket van Leergeld
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2  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

•  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)

•  Het financieel overzicht 2020 is als bijlage bij dit inhoudelijk Jaarverslag gevoegd.

2.1  Beloningsbeleid Stichting Leergeld Houten
Conform de statuten (art. 4.7) ontvangen bestuursleden van Leergeld geen beloning voor hun werk; ze hebben wel recht op 
vergoeding van gemaakte onkosten. Het bestuur besloot tot het aanbieden van een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding van maximaal 
€1.700 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 €1.700. In de vergoeding zijn de onkosten inclusief, conform de 
wettelijke regeling voor vrijwilligersvergoedingen. Bestuurders kunnen ook een beroep op deze vergoeding doen of hun onkosten 
declareren. Totaal maken 5 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 2020 is er vanwege de coronabeperkingen bij iedereen een lunch 
thuis bezorgd, voorafgaand aan een digitaal overleg. 

In 2020 is gestart met intervisiebijeenkomsten. Onder leiding van een coördinators worden er casussen uit de praktijk 
ingebracht en deze worden vanaf meerdere kanten en ervaringen bekeken en op gereflecteerd. Deze intervisies en ook de 
werkoverleggen hebben allemaal digitaal plaatsgevonden.
Er is door het bestuur actief deelgenomen aan de landelijke en regionale bijeenkomsten, en er zijn reacties geformuleerd inzake 
landelijke attenderingen betreffende kansenongelijkheid in het onderwijs (advies van Leergeld Nederland aan de SER).

‘Onderstaande mevrouw heb ik deze week gesproken. Het is een lastige kwestie. Mevrouw staat op een 

postadres ingeschreven bij de gemeente Utrecht via een begeleidend team. Zij heeft een ‘onderduikverblijf ’ 

in Houten. Haar kinderen wonen voor de helft van de week bij haar.’

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

mailto:info%40leergeldhouten.nl?subject=
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3  De organisatie 

Bestuur  
Ria Frowijn Voorzitter (voorgedragen door Primair Onderwijs)
Wytze Bijleveld  Secretaris (voorgedragen vanuit het IDO van de Houtense kerken)
Jan Mol Penningmeester (voorgedragen door de Lionsclub Houten) 

Uitvoering  
Peter van Bemmel Coördinator
Rita van Rooijen Coördinator
Kees Storm Coördinator 
Julie Lubberdink Projecten en PR
Diana van Renswoude  Intermediair
Sara Koekoek Intermediair
Gerard van Westrienen Intermediair
Anneke van der Veer Intermediair (vanaf november 2020)
Johan van der Veer Intermediair (vanaf november 2020)
Marian Versteeg Intermediair (vanaf september 2020)
Ineke Zijdel                        Intermediair

Van Petra Piepers (coördinator) is in februari afscheid genomen. 

3.1  Bijzondere projecten
Leergeld heeft een aantal bijzondere projecten uitgevoerd in samenwerking met andere organisaties in Houten:
•  Van het Armoedefonds heeft Leergeld 150 Schoolspullenpassen ter waarde van €50 toegekend gekregen. Met de eigen 

aanschaf van het aanvullend aantal passen, hebben alle schoolgaande kinderen een pas kunnen aanvragen ter waarde van €25 
(basisonderwijs), €75 (brugklassers) en €50 (voortgezet onderwijs). Hiermee is een efficiënte oplossing gecreeerd voor de 
vergoeding van de indirecte schoolkosten die voorheen onder 

•  De gemeente Houten verzorgt een Jeugdpas Sport & Cultuur voor alle Houtense basisschoolkinderen. Alle 
kinderen kunnen tegen een gereduceerde prijs een oriëntatie volgen in alle sport en muziek, dans, beeldend, 
theater kortom alle vormen van cultuur. Leergeld Houten heeft aan de inschrijfmodule een digitale tool 
toegevoegd waardoor de Leergeldgezinnen gratis van deze voorziening gebruik kunnen maken. De eerste 
ervaringen met de inschrijvingen zijn nog matig en zullen in 2021 goed gevolgd worden.

•  Het aanbod via het Sportpunt om dit jaar weer 25 kinderen met een FC-spelersbus naar een wedstrijd van FC-Utrecht te 
gaan, in het kader van hun maatschappelijke inspanningen, kon dit jaar helaas niet doorgaan wegens corona. De beschikbare 
begeleiders van een huiswerkinstituut hebben aangegeven volgend jaar weer paraat te zullen staan voor de organisatie en de 
uitvoering. 

•  De landelijke vereniging Leergeld bood eind 2019 een mogelijkheid om subsidie aan te vragen specifiek voor de groei en 
versterking van de organisatie. Deze gelden werden door het Ministerie van VWS aan de samenwerkende partners in Sam& 
verleend, met name om de toename van het aantal nieuwe gezinnen het hoofd te kunnen bieden. Het betrof een doelsubsidie 
van totaal €32.043 voor Groei&Versterking en de PR-activiteiten. De uitgaven kunnen in de jaarrekening teruggevonden 
worden onder ‘advieskosten’. De uitgave van de PRtoekenning is verlengd tot 30 juni 2021.

  Omdat Leergeld Houten een vrijwilligersorganisatie is, is er goed nagedacht over een passende vorm waarin het gebruik 
van de toegekende gelden tot z’n recht zou komen. Er is gekozen voor het definieren en uitvoeren van projecten waaraan 
Leergeldmedewerkers voor de duur van het project op basis van projectcontracten afgesproken uren per project konden 
declareren. De 3 medewerkers die zich hiervoor interesseerden hebben gewerkt aan de hierna te noemen projecten. De 
projectresultaten zijn aan het bestuur opgeleverd, en de resultaten vinden hun beslag in de activiteiten en ontwikkelingen in 
2021 en daarna.



13

Jaarverslag Stichting Leergeld Houten 2020

A: Borging bereik
1.  Deelproject: Handboek Leergeld Houten met protocollen, notities en afspraken (digitaal) 
2.  Deelproject: Schoolspullenpas 2020 (verbreding doelgroep)
3.  Deelproject: Decemberbonnen 2020 (verbreding doelgroep)
4.  Deelproject: Toekomstbeleid t.b.v. een duurzame voorziening in de Gemeente Houten 

B: PR en communicatie
5. Deelproject: Borging Sam&werking inrichten digitaal platform www.samenvoorallekinderen.nl met JFSC
6. Deelproject: PR-plan, nieuwe brochure en vernieuwing website
7. Deelproject: afstemming met gemeentelijke ketenpartners inzake kindpakket met JFSC en U-pas
8. Deelproject: Aansluiting bij de landelijke Armoedealliantie/viering 5 jaar Leergeld. 

3.2  Relatie met de gemeente Houten
Het bestuur van Leergeld is in 2020 intensief in gesprek geweest met de gemeente Houten en de partners van het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur. Ook de overheveling van de indirecte schoolkosten van WIL naar Leergeld zijn gerealiseerd. Op 4 maart, in de 
week van het bekend worden van de eerste corona-patiënten in Houten, hebben bestuur en een afvaardiging van coördinatoren 
en intermediairs kennisgemaakt met de nieuwe burgemeester Gilbert Isabella. Op 30 oktober volgde een digitale ontmoeting met 
wethouder Sander Bos, die in mei 2020 wethouder Herman Geerdes onder andere de portefeuille armoedebeleid overgenomen 
heeft. 
 

  

v.l.n.r. Sara Koekoek, Wytze Bijleveld, Gilbert Isabella, Peter van Bemmel. Jan Mol en Ria Frowijn, gemeentehuis 4 maart 2020

 
De burgemeester verklaarde zich bereid om een keer mee te gaan op huisbezoek, maar helaas is die afspraak nog niet mogelijk 
geweest, maar deze blijft wel staan.  De volgende thema’s zijn in 2020 aan de gemeente gesignaleerd en op een hoger plan 
gebracht:

a) Afhandeling overheveling indirecte schoolkosten WIL
Leergeld heeft de gemeente een voorstel tot overname van de uitbetaling van de indirecte schoolkosten gedaan welke is 
overgenomen. De structurele afhandeling vraagt in 2021 en de jaren daarna nog een schriftelijke vaststelling. 

b) Ondersteuning van gezinnen voor het gebruik van de U-pas
De afstemming tussen de inzet van de U-pas en de voorzieningen door Leergeld en het Jeugdfonds Sport & Cultuur krijgt 
steeds meer profiel. De U-pas heeft de functie van ‘aanvullend’ op het kindpakket gekregen, dit wil zeggen als ‘achterliggende 
voorziening’ in het bijzonder in het gebied van welzijn en ontspanning. De communicatie met de ketenpartners hierover vraagt in 
2021 nog meer aandacht.

www.samenvoorallekinderen.nl
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c) Afstemming tussen ondersteuning biedende instanties
Door de gemeente is in kaart gebracht welke instanties en regelingen er zijn voor personen met een krappe beurs. De herijking 
van het zogenoemde Armoedebeleid heeft een gezamenlijke startsituatie gegeven. Alle informatie die in Houten voorhanden is, is 
verzameld en gedeeld. In 2020 is een communicatiegroep gestart waaraan Leergeld Houten actief deelneemt. Het eerste product is 
het uitbrengen van een gezamenlijke flyer met de voorzieningen voor ouders op een rij.

‘Ik ben deze week afgestudeerd. Dankzij jullie hulp ook! Die ik heb gehad vorig jaar.’

Bron: mail van een 20-jarige aan info@leergeldhouten.nl

d) Ondersteuning 18 jaar en ouder
In 2019 zijn er pilots geweest voor steun aan jongeren van 18 jaar en ouder. Er zijn Leergeld 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 dit jaar deze doelgroep ook door Leergeld ondersteund. Totaal zijn 
er van dit budget vanaf aanvang 17 jongeren van 18+ ondersteund voor afgerond €20.000. Voor de toekenning is een aangepast 
protocol opgesteld, waarbij er onder andere sprake moet zijn van een mede-aanvrager zoals bijvoorbeeld het Sociaal Team, Van 
Houten&co, het Leger des Heils of Stichting Budgethulp Houten (Schuldhulpmaatjes).

3.3  Doorverwijzing naar en samenwerking met andere instanties 
In het geval Leergeld niet in staat is te ondersteunen, wordt gezocht naar alternatieve oplossingen. Daarvoor wordt (na 
toestemming van de ouders) bij de Houtense partners aangeklopt. Ook verwijzen partners op hun beurt weer door naar Leergeld. 
Hieronder een overzicht van de doorverwijzingen naar Leergeld van de 110 nieuwe gezinnen met 203 kinderen in 2020.

Sociaal team/wijkteam Familie/kennissen Onderwijs Social media Budgethulp Overig

6 24 10 10 1 59

Van de 110 nieuwe gezinnen zijn er door de intermediairs van Leergeld 68 doorverwezen naar Houtense hulpverleners of 
instanties zoals de Voedselbank, de huisarts, het Sociaal Loket, Budgethulp of Kledingbank.

‘Mijn zus is 16 jaar maar ze kan niet zo goed Engels. Ze zou graag op Engels bijles willen als het nog kan 

zodat haar Engels verbeterd wordt. Ik hoop dat u haar kunt helpen.’

Bron: mail van een 17-jarige aan info@leergeldhouten.nl

3.4 Resultaten op de voorgenomen acties in 2020
Hierna zal op de voorgenomen acties van 2020 kort worden ingegaan door aan te geven wat de resultaten zijn.

Thema Resultaat 2020 Vervolg

1. Stichting Leergeld als 
vrijwilligersorganisatie zo overdenken en 
inrichten dat de continuïteit tenminste 
tot 2025 gegarandeerd is.

Inrichten van een project 
Meerjarenbeleidsplan 2021-2025. Afnemen 
van een enquête en interviewronde 
en de resultaten inzet laten zijn van 
discussie met als resultaat een gedragen 
Meerjarenbeleidsplan.

Bespreking in de Klankbordgroep maart 
2021 en inrichten van Jaarplan 2021.

2. Een Handboek Stichting Leergeld 
Houten samenstellen met de ontwikkelde 
protocollen en afspraken met 
leveranciers.

Inrichten van een project waarin alle 
documenten verzameld zijn die bijdragen 
aan het vastleggen en toegankelijk maken 
van ‘ons geheugen’.

Concretisering van een veilige en 
toegankelijke digitale omgeving.

mailto:info%40leergeldhouten.nl?subject=
mailto:info%40leergeldhouten.nl?subject=
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Thema Resultaat 2020 Vervolg

3. Met de wethouder in overleg over 
overhevelen van de uitvoeringskosten 
van WIL betreffende de indirecte 
schoolkosten. 

De overheveling heeft in 2020 door middel 
van facturering aan WIL plaatsgevonden 
(inclusief bewijsstukken).

Overleg voortzetten met de wethouder om 
een structurele oplossing vast te leggen.

4. Met de gemeente en de partners het 
aanbod of kindpakket op hoofdlijnen 
via een infographic duidelijk inzichtelijk 
maken. Ook de site Hulpwijzer.nl hierin 
bijstellen en corrigeren.

Om dit doel te bereiken was het eerst nodig 
om de volgordelijkheid van de hulpverleners 
duidelijk te krijgen. Dit is gelukt: Leergeld 
Houten is voorliggend en JFSC en U-pas 
zijn achterliggend. Dit is een breed 
verspreide folder zichtbaar gemaakt. Door 
participatie van Leergeld in de gemeentelijke 
communicatie werkgroep wordt de 
Hulpwijzer onder handen genomen.

Update Hulpwijzer.nl

5. Procedures AVG-proof maken en alle 
gezinsdossiers hierop checken.

Bij de digitale aanvragen moeten de 
aanvragers hun toestemming aanvinken voor 
de AVG. Gezinnen die geen aanvragen meer 
doen kunnen gearchiveerd worden.

De samenwerkingsovereenkomsten worden 
getoetst op AVG-proof. 

6. Bij gezinnen die vanaf 2016 bij 
Leergeld aangemeld zijn opnieuw een 
inkomenstoets afnemen.

Doordat corona huisbezoeken blokkeerde en 
door onderbezetting van de vrijwilligers is 
dit werk niet afdoende ter hand genomen.

Inkomenstoetsen worden in 2021 opnieuw 
afgenomen bij de gezinnen die vanaf 2016 
en 2017 bij Leergeld zijn gekomen.

7. Driemaal per jaar een themabijeenkomst 
organiseren voor alle medewerkers 
van Leergeld als reflectie- of 
scholingsbijeenkomsten.

Om de twee maanden vinden er 
intervisiebijeenkomsten of werkoverleg 
plaats. Hierbij worden gasten uitgenodigd 
die hun expertise inbrengen. Ook het 
brede werkoverleg heeft een digitale vorm 
gekregen. De coördinatoren overleggen 
iedere maandag over de aanvragen.

Continuering van intervisie en werkoverleg 
met gasten die aansluiten.

8. Afstemming tussen U-pas, Leergeld 
en JFS&C bereiken zodanig dat 
dit eenduidig is voor de ouders en 
comfortabel voor de uitvoerenden. 
Leidend principe is hierbij dat Leergeld 
en JFS&C de basisvoorzieningen leveren 
en de U-pas aanvullend is. 

De gemeente heeft dit principe 
overgenomen in de evaluatie van de 
minimaregelingen en als onderwerp aan de 
Sociale Koers toegevoegd.

Verdere uitwerking van de afstemming met 
de U-pas ter hand nemen.

9. Monitoring van de aanvragen voor Sport 
en Cultuur tussen Leergeld en JFS&C 
daar waar de vragen de ‘spelregels’ 
overstijgen. Het streven is alle sport- 
en cultuuraanvragen door Leergeld 
door te zetten voor de uitvoering 
naar JFS&C.  (inclusief alle A-, B- en 
C-zwemdiploma’s).

Door het ter beschikking komen van de 
nieuwe landelijke spelregels tussen JFSC 
en Leergeld heeft het gemeentelijk beleid 
de voorbereidingen getroffen om deze 
vergemakkelijking voor Leergeld te gaan 
invoeren.

Invoering maart 2021 na instemming van 
wethouder Bos.

10. Monitoren van de aanhaking van de 
Jeugdpas Sport & Cultuur en Fladderen 
aan het voorzieningenpakket van 
Leergeld Houten. 

Zowel Fladderen als de activiteiten van 
de Jeugdpas zijn door corona niet tot 
uitvoering gekomen.

Vervolg van dit proces komt na corona.

11. Monitoren van het gebruik van het 
landelijk platform  
www.samenvoorallekinderen.nl

Het landelijke digitale platform is samen 
met JFSC ingericht. Ouders weten in 
Houten toch Leergeld het beste te bereiken 
via de al bekende kanalen. 

Up to date houden van aanbod op het 
digitale platform.

12. Aanbieders inventariseren die 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar 
ontwikkelingsgerichte activiteiten 
aanbieden. Dit stimuleert de 
ontwikkeling van de kinderen positief, 
stimuleert participatie en de sociale 
actieve ervaringen van de jonge ouders.

Er is een inventarisatie gemaakt en 
intermediairs weten bij wie ze met vragen 
voor jonge kinderen terecht kunnen.

http://www.leergeldhouten.nl/doe-een-aanvraag
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Thema Resultaat 2020 Vervolg

13. Samen met de onderwijspartners de 
wettelijke regeling inzake de vrijwillige 
ouderbijdragen in de uitvoering hiervan 
begeleiden om bejegening te voorkomen 
en tegen te gaan. Leergeld gaat op basis 
van deze wet de ouderbijdragen niet 
meer vergoeden en voorziet de ouders 
van een brief met deze regeling. Zo nodig 
overhandigen zij deze brief aan degene 
waarvan zij de factuur hebben ontvangen. 
Met de schoolbesturen is de afspraak 
gemaakt dat het voorkomen van het 
ontvangen van betalingsherinneringen 
en bejegening aan de besturen wordt 
gemeld. Hierop zullen zij intern 
acties gaan ondernemen indien de 
implementatie van deze wettelijke 
richtlijnen dit noodzakelijk achten.

Er is met de schoolbesturen gesproken 
over de invoering van de nieuwe wet 
ouderbijdragen en vanaf 1 maart 2020 
zijn er geen vergoedingen meer verstrekt. 
De opgestelde procedure om ouders te 
ondersteunen is gevolgd. Het dossier is 
ter beschikking gesteld van de landelijke 
vereniging.

Continuering van de uitvoering. Toetsen van 
de uitwerking aan de uit te komen brochure 
van het Ministerie van OC&W en zo nodig 
bijstelling van de gekozen aanpak.

14. Zowel de Stichting Leergeld als het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur werkt met 
intermediairs, hoewel zij verschillen in 
taken. De Leergeldintermediair probeert 
dat wat een kind nodig heeft integraal 
te benaderen. De JFS&C-intermediair 
is specialistisch op het gebied van sport, 
cultuur of in het netwerk van het gezin 
(bijvoorbeeld een leerkracht, huisarts of 
fysiotherapeut). De werkwijzen zullen 
worden uitgewisseld in het kader van 
scholing en expertiseontwikkeling.

Vanwege corona is er geen bijeenkomst 
georganiseerd. Wel heeft de coördinator 
sport&cultuur van Leergeld deelgenomen 
aan een intermediairbijeenkomst van JFSC.

Hechtere samenwerking uitwerken met de 
intermediair van JFSC die bij het Sportpunt 
Houten werkt.

15. De organisatorische infrastructuur 
voor het realiseren van het Kindpakket 
monitoren en afstemmen in de behoefte 
in 2025. 

Dit punt is opgenomen in het 
Meerjarenbeleid 2021-2025.

16. Aan welk principe wordt er gedacht 
bij de toetreding tot de landelijke 
Armoedealliantie waar het motto 
is: kinderarmoede Nederland uit in 
2030. Past dit bij het politiek manifest 
uit 2018? Wat is er voor nodig om 
kinderarmoede Houten uit te krijgen? 
Het 5 jarig bestaan van de Stichting 
Leergeld kan  bijdragen om dit doel te 
bereiken.

Vanwege corona is er geen 
initiatief genomen om het project 
Kinderarmoedealliantie verder it te werken 
in 2020.

Zodra corona dit toelaat een projectgroepje 
formeren om het 5-jarig bestaan van 
Leergeld Houten door middel van het 
organiseren van een klein symposium te 
koppelen aan de toetreding tot de landelijke 
Kinderarmoedealliantie.

‘Als gezin hebben we een lastige schuldsituatie die nu door een uitgebreide aflossing langzaam naar een 

minder zorgelijke situatie gaat. Wij hadden tot nu toe nog een U-pas maar de inkomenssituatie van het 

gezin wordt beter, maar is nog niet voldoende. Onze oudste zoon moet voor een deel bijdragen aan kost en 

inwoning omdat we anders niet rond komen, maar doordat hij maar 248 euro per maand aan uitkering 

krijgt komt hij niet rond, hij heeft medische kosten die niet vergoed worden.’

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

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

Leergeld staat in 2021 goed en herkenbaar gepositioneerd in de Houtense samenleving. Ook het komende jaar zal nog 
gekenmerkt worden door toename van het aantal geregistreerde gezinnen en een toename van aanvragen. 

We zijn dankbaar voor alle goede samenwerking en inzet. Met het huidige team, dat een stapje extra zet voor Leergeld, zal 
2021 kunnen leiden tot een continuering van het aanbod en het afhandelen van aanvragen met een meer gerichte focus. We gaan 
op weg naar duurzame voorzieningen voor de Leergelddoelgroep in 2025. En we hopen 650 unieke kinderen -   dit betekent 85% 
van de geschatte doelgroep -  te gaan bereiken. 

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

How does it work? 
If you have little money, you can make a request for your 
children (0 to 18 years) for example: - laptop - sports 
club - sportswear - music lesson - musical instrument - 
ballet lesson - ballet clothes and shoes - swimming lesson 
- bicycle - school supplies - Fladderen (

http://www.leergeldhouten.nl/doe-een-aanvraag
http://www.leergeldhouten.nl/doe-een-aanvraag
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Bijlage Financieel verslag

Bedragen in hele euro’s.

BALANS 31-dec-20 31-dec-19

Vlottende activa

- Voorraad  2.980  885 

- Nog te ontvangen bedragen  5.600  34.446 

- Debiteuren  3.534  4.895 

 12.114  40.226 

Liquide middelen

- Rabo Doelreserveren  100.000  45.000 

- Rabo Rekening Courant  21.123  2.364 

- Kasmiddelen  61  78 

 121.184  47.442 

Totaal activa  133.298  87.668 

Passiva

Eigen vermogen

- Algemene reserve  85.858  24.578 

- Resultaat boekjaar  40.851  61.280 

 126.709  85.858 

Vlottende passiva

- Crediteuren  -    1.422 

- Te betalen bedragen  -    388 

- Vooruit ontvangen bedragen 6.628  -   

6.628  1.810 

Totaal passiva  133.298  87.668

Toelichting balans
Het resultaat boekjaar van € 40.812,- wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, dat na toevoeging € 126.670,- bedraagt.  
De activa bestaan voor 95% uit liquide middelen. De balanspost nog te ontvangen betreft een extra toezegging van € 5.600,-  
van Leergeld Nederland (SZW subsidie). De balanspost vooruit ontvangen bedragen van € 6.628,- betreft een restant van de 
SWZ-subsidie dat in 2021 zal worden besteed.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2020 
werkelijk

2019 
werkelijk

Baten

Ontvangen subsidie gemeente Houten 97.182 142.491

Ontvangen subsidie Leergeld Nederland 56.960 39.300

Geoormerkte subsidie 25.454 5.500

Bijdrage Jeugdfonds Sport&Cultuur-sport 8.494 9.329

Bijdrage Jeugdfonds Sport&Cultuur-cultuur 699 2.335

Bijdragen Armoedefonds en Nationaal Fonds Kinderhulp 21.010 12.250

Ontvangen subsidies 209.799  211.205 

Opbrengst sponsoring & giften  7.795  6.194 

Overige baten  59  276 

Totaal baten (A) 217.653  217.675 

Lasten

Gehonoreeerde aanvragen m.b.t.

- Onderwijs  69.999  85.691 

- Sport  10.344  14.367 

- Cultuur  3.240  2.417 

- Welzijn  54.960  38.392 

Totaal vergoedingen (B1)  138.543  140.867 

Bestuurskosten  455  330 

Advieskosten  25.455  -   

Vrijwilligersvergoedingen  8.266  9.208 

Kosten beheer en administratie  1.315  211 

Kosten website en drukwerk  1.083  4.441 

Lidmaatschap Vereniging Leergeld  1.490  1.114 

Bankkosten  195  224 

Totaal kosten (B2)  38.259  15.528 

Totaal lasten (B = B1 + B2)  176.802  156.395 

Saldo, (A) -/- (B) 40.812  61.280

Toelichting staat van baten en lasten
De ontvangen subsidie van de gemeente Houten bedraagt € 97.182,-. Dit is inclusief een bijdrage van € 20.000,- voor vergoeding 
van indirecte schoolkosten. 
De geoormerkte subsidie van € 25.454,- is ontvangen van SZW en is bestemd voor het project Organisatiekosten t.b.v. groei en 
Sam&werking. 
Advieskosten betreffen gemaakte kosten voor het project Organisatiekosten t.b.v. groei en Sam&werking.
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‘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 vader naar info@leergeldhouten.nl

 
http://www.leergeldhouten.nl/doe-een-aanvraag of www.samenvoorallekinderen.nl
Bankrekening: NL13 RABO 0311 594085
KvK 66386772 | ANBI 856527592
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