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“Graag wil ik ons gezin 'uitschrijven' bij Stichting leergeld Houten. 

Wij hebben heel dankbaar gebruik mogen maken van jullie hulp. Dit was hartverwarmend en heel fijn. 
Op dit moment hebben mijn man en ik een fulltime baan waardoor wij gelukkig zelf weer kunnen voorzien in 

ons levensonderhoud en de schoolkosten/studiekosten van onze kinderen. 
Willen jullie ons ook afmelden bij Stichting Jarige Job.  

Nogmaals hartelijk bedankt voor alle steun!” 
Mail van een moeder 

 
 

 
 

   
 

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

KvK 66386772 | ANBI 856527592 
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1 Samenvatting 
 
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.  
Soms lukt het gezinnen om hun financiele positie te verstevigen. Soms moet de financiele steun in natura 
meerdere jaren worden doorgezet.  
De intermediairs van Leergeld Houten komen achter de voordeur. Zij luisteren en stellen vragen om zo snel 
mogelijk, en in een korte lijn, de facturen te betalen die het mogelijk maken om álle kinderen mee te laten doen. 
Met zwemmen, sporten, muziekles, dansen, theaterlessen, beeldende vorming, schoolspullen, een fiets of een 
laptop.  
Zo wordt maatwerk geleverd om de effecten van armoede in Houten zo klein mogelijk te maken. En wellicht 
het gezin een lichtpuntje te bieden voor het werken aan een beter toekomstperspectief. 
 
In Houten betaalde Stichting Leergeld in 2019 totaal 1563 facturen voor 517 kinderen en jongeren. Er werd 
hieraan €140.700 besteed. De organisatiekosten bedroegen €15.528 en 12 vrijwilligers voerden de taken uit. 
Het voorzieningenpakket is breed en voor ieder gezin anders. Vanaf het begin van de Stichting Leergeld Houten 
konden de sociale- en leeractiviteiten van 631 unieke kinderen doorgang vinden. 
In 2019 heeft Leergeld Houten totaal 186 kinderen meer ondersteund dan in 2018. 
 
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.  
De inkomsten bestaan uit subsidies van overheidswege, van particuliere instanties en donaties. Vooral van het 
actieve overheidsbeleid onder het motto SAM& ofwel ‘samen voor alle kinderen’ heeft de gemeente Houten 
bijzonder geprofiteerd doordat voor de extra ondersteunde kinderen vanuit de landelijke gelden €200 per kind 
werd toegekend. 
 
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   Sport & Cultuur een vaste 
samenwerkingspartner. Voor de verjaardagsboxen is dit Stichting Jarige Job. En voor bijzondere aanvragen kan 
Leergeld bij het Nationaal Kinderfonds terecht. Landelijk krijgt de samenwerking steeds meer vorm door de start 
van het digitale aanvraagplatform www.samenvoorallekinderen.nl 
Kortweg: bij SAM& kunnen alle ouders in heel Nederland terecht. De Vereniging Leergeld Nederland geeft 
mede vorm aan het realiseren van de politieke agenda wat het tegengaan van kinderarmoede betreft. 
 
Stichting Leergeld Houten is aangesloten bij de landelijke Vereniging Leergeld, en volgt het door hen 
voorgestelde beleid. Het Leergeldbeleid is onderdeel 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 in 
2020 verder vorm geven. 
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2 Wat is en doet stichting Leergeld 

2.1 Waarom Leergeld 
Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale 
financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17  jaar om te kunnen 
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen deze kinderen hun sociale vaardigheden 
en kennis beter ontwikkelen en later als volwassenen participeren in de samenleving. Ook voor hun 
ouders/verzorgers is dat van grote waarde. 
 
In de afgelopen decennia is Leergeld gegroeid van een initiatief in Tilburg (1996) tot een landelijk netwerk van 
op dit moment 108 stichtingen in 74% van de gemeenten in Nederland. 
 
Om kinderen mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes past Leergeld een geheel eigen en bijzondere 
werkwijze toe: de Leergeld formule. De Leergeld formule bestaat uit een aantal stappen die hier kort 
weergegeven worden. In de bijlage treft u een nadere toelichting:  

• Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie; 
• Stap 2: Bemiddeling; 
• Stap 3: Financieel vangnet;  
• Stap 4: Follow-up en nazorg. 

  
Leergeld Doet ertoe! Een in 2018 uitgevoerd onderzoek1 heeft ervaringen en effecten op een rij gezet. ‘In iedere 
stap van de methode staat het individuele kind centraal en is meedoen het doel.’ Leergeld Nederland bereikte 
landelijk in 2018 totaal 111.575 unieke kinderen met toegewezen aanvragen. Dit blijkt uit de cijfers van de 
landelijke koepel die de gemeentelijke stichtingen hen aanleverden. De landelijke Vereniging Leergeld bereikt 
hiermee o.a. gezinnen in armoede die veelal onbereikbaar lijken voor de overheidsinstanties. De succesfactoren 
die hierbij een rol spelen zijn:  

• Leergeld is laagdrempelig; 
• Leergeld heeft persoonlijk contact met het gezin; 
•  Leergeld is de brug tussen kind en bestaande (lokale) voorzieningen; 
•  Leergeld is een materieel vangnet;  
• Leergeld werkt zeer lokaal en is lokaal sterk ingebed; 
•  Leergeld werkt nauw samen met het onderwijs; 
•  Leergeld werkt snel;  
• Leergeld heeft een signaalfunctie.  

 
Door kinderen niet buiten te sluiten wordt voorkomen dat de maatschappij later duur ‘leergeld’ gaat betalen. 
 

2.2 Leergeld Houten 

2.2.1 Oprichtingsgeschiedenis  
Ook in Houten kunnen kinderen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die op hun leeftijd heel 
normaal zijn. Deze kinderen staan vaak letterlijk aan de kant, gemiddeld 2 tot 3 kinderen per klas (1 op de 12 
kinderen in Houten). En hun ouders voelen zich machteloos omdat er geen geld is om hun kinderen dat te geven 
wat zij nodig hebben voor hun ontwikkeling. Stichting Leergeld Houten (in het vervolg Leergeld) wil deze 
kinderen mee laten doen en komt bij de gezinnen achter de voordeur. 
 

 
1 “Leergeld doet ertoe. Eindrapportage onderzoek naar waardering van de Leergeld aanpak”; Nienke Schlette 
en Bram Eindhof, Instituut voor Publieke Waarden, november 2018 
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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. 

2.2.2 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. Er wordt voor de bepaling van de te 
verwachten vragen met aannames gewerkt. 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. 
 
 
 

 
 “Ik wil jullie heel erg bedanken voor alles. Jullie zijn heel erg aardig. Ik hoop voor jullie de best.” 

 
 “Enorm bedankt voor al je hulp, dat is zo fijn. Jullie zijn echt een lichtpuntje voor ons. Ik kan de woorden niet 

vinden die kunnen zeggen hoe dankbaar wij zijn.” 
 

 “Heel erg bedankt! Voor alles en dat zit ook in hoe je iemand moed geeft. Heel erg bedankt!” 
Bedankjes via de mail ontvangen 
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3 Leergeld Houten in 2019 
 
In het verslagjaar 2019 is het aantal kinderen dat in Houten ondersteund kon worden gegroeid met 56% tot 517. 
Per kind heeft Leergeld gemiddeld drie toewijzingen gedaan met een gemiddeld bedrag van €90.  
 
Ook het pakket voorzieningen is uitgebreid. Door de landelijke samenwerking met Jeugdfonds Sport & Cultuur, 
Nationaal Kinderfonds 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. In dit jaarverslag legt het 
stichtingsbestuur verantwoording af over 2019. Er liggen nu drie volle jaren achter ons en het beleidsplan 2016-
2019 hebben we meer dan waargemaakt.   
Er is met subsidies  van de gemeente (de zgn. Klijnsmagelden) en externe subsidiegevers en met daarnaast 
sponsoren in 2019 totaal € 140.000 ‘in natura’ uitgekeerd. Daar bovenop ontvingen 567 kinderen een cadeaubon 
van € 20 in december, mede mogelijk gemaakt door een gift van het Nationaal Fonds Kinderhulp van € 12.000. 
 
De organisatie ontwikkelde zich verder. Er zijn drie coördinatoren actief die de aanmeldingen doorspelen naar de 
vijf intermediairs die op huisbezoek gaan. Zij bewaken de ‘Leergeld formule’ en zorgen voor de afronding van 
de aanvragen. Samen zorgen zij ervoor dat de aanvragers niet te lang hoeven wachten op een intake en 
beoordeling. ‘Leergeld rent net een beetje harder’ zeggen we soms tegen elkaar. 
 
Leergeld fungeert als intermediair voor aanvragen van ouders bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur (187 
goedgekeurde aanvragen), Nationaal Fonds Kinderhulp  
(1 aanvraag) en Jarige Job (205 aanvragen). 
 
Tevens leggen we verantwoording af over de samenstelling van het zgn. kindpakket, de verbreding van de 
doelgroep en de toenemende samenwerking met Houtense samenwerkingspartners. En we laten u weten dat we 
dankbaar zijn wat we met al onze vrijwilligers en samenwerkingspartners in 2019 voor elkaar hebben gekregen! 
 
 

 
“Ohhhh! Je zou stiekem hier even om de hoek moeten kunnen kijken! Mijn zoon maakt vreugdedansjes hier door 

de woonkamer. hij kan gaan voetballen! Hij is zo happy!!! Zijn dansjes emotioneren mij als moeder, opnieuw 
een dikke dikke dankjewel!” 

Bron: mailbericht van een moeder na het honoreren van een aanvraag 
 
 

3.1 Resultaten 
Het aantal kinderen dat door Leergeld is ondersteund, is in 2019 sterk toegenomen. 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 
Nationaal 
Fonds 
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 
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Leergeld is een van de intermediairs van Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds werkt vanaf het begin  
met intermediairs die dicht bij de kinderen staan (leerkrachten, docenten, intern begeleiders enzovoort). Volgens 
hun opgave zijn er in 2019 totaal 157 + 55 = 212 kinderen ondersteund  voor sport en 30 + 19 = 49 kinderen 
voor cultuur.  In Houten hebben dus Leergeld en het JFS&C samen 517 + 74 = 591 kinderen en jongeren in 
natura ondersteund. Van het totaal aantal te bereiken kinderen (600) in 2022 (zoals voorgenomen in het 
Uitvoeringsplan Gemeente Houten 2017, 2018 en 2019). 
 

3.2 Verbreding doelgroep 
In 2019 zijn de pilots doorgezet voor aanvragen van jongeren van 18 jaar en ouder. Er zijn bij Leergeld situaties 
bekend geworden waarin jongeren buiten hun schuld nog niet de startkwalificaties hebben verworven om een 
vervolgopleiding te gaan kiezen. Op basis van een doelsubsidie van €39.045 van de gemeente Houten werden 
13 jongeren ondersteund voor een totaal van €10.850 Hiervoor is een aangepast protocol ontwikkeld. 
 
 

 
“Ik hoop dat ik wel ergens nog kan studeren en een diploma kan halen. Nu heb ik niets en moet ik afwachten. 

Zonder diploma kan ik moeilijk een baan vinden.” 
 

Mail van 18-jarige jonge vrouw uit Somalië die 4 jaar in Nederland is 
 

 
 
Vanaf 2019 is ook de doelgroep van 0 tot 4 jaar toegevoegd. Leergeld Houten heeft 60 kinderen in die 
leeftijdscategorie in haar bestand en hen in 2019 Decemberbonnen toegekend.  
 

3.3 Toekenningen 2019 Leergeld Houten 
In het navolgende overzicht is zichtbaar gemaakt dat het aantal laptops en het aantal fietsen de ranglijst 
aanvoeren, gevolgd door diverse schoolbenodigdheden.  
Opvallend is het grote aantal aanvragen voor het betalen van de vrijwillige onderwijsbijdragen. Door de 
aangepaste landelijke regelgeving is het gesprek gestart met het Houtens onderwijs om volgens de richtlijnen van 
de PO- en VO-raad te gaan werken en het in december 2019 in de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel 
hieromtrent.  
 
Totaal 49 kinderen hebben in schooljaar 2019-2020 ondersteuning voor bijles gekregen, nadat 20 kinderen in 
schooljaar 2017-2018 met succes aan de pilot hadden meegedaan. In Houten werken drie huiswerkinstituten aan 
deze vorm van ondersteuning mee, met als vertrekpunt hun eigen doelstelling van maatschappelijk ondernemen. 
Vanaf 2018 zijn er pilots geweest met het bieden van leerondersteuning, aanvankelijk voor kinderen van 
statushouders 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.  
Onder regie van de beleidsambtenaar onderwijs van de gemeente heeft er enkele malen breed overleg 
plaatsgevonden over met name de ondersteuning die kinderen van statushouders nodig hebben vanaf groep 7. De 
conclusie was dat deze voorziening uniek voor Houten, en Leergeld Nederland,  is en er geen tegemoetkoming 
voor deze groep jongeren geregeld is. De resultaten van bijna alle kinderen gaan vooruit: al vier leerlingen zijn 
doorgestroomd naar een hoger niveau en van uitval is geen sprake geweest. 
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Categorie Voorziening Aantal unieke 

kinderen 

met toegewezen

aanvragen

Aantal 

aanvragen 

afgewezen

Totaal bedrag 

toegewezen

Contributie/lesgeld - Cultuur 25 0 € 2.417,00
Subtotaal 30 0 € 2.417,00

Bijles 49 1 € 33.785,00
Cursuskosten 4 1 € 447,00
Examenkosten 9 0 € 2.544,00
Excursies 33 1 € 3.023,00
Ouderbijdrage 188 0 € 16.826,00
Overblijfkosten 24 0 € 447,00
Overige onderwijskosten 13 0 € 2.544,00
Overige schoolbenodigdheden 44 0 € 8.468,00
Reiskosten 19 0 € 3.859,00
Schoolboeken 13 0 € 1.645,00
Schoolkamp 39 0 € 2.941,00
Schoolreizen 15 0 € 2.360,00
Zwemles 82 1 € 5.901,00
Subtotaal 311 4 € 85.691,00

Contributie/lesgeld - Sport 80 0 € 9.177,00
Kleding/attributen - Sport 54 0 € 4.821,00
Overige sportkosten 1 0 € 369,00
Subtotaal 111 0 € 14.367,00

Computer, etc. 86 0 € 15.168,00
Contributie/lesgeld - Welzijn 2 0 (€ 252,00)
Fiets 67 5 € 9.244,00
Kamp/weekend/vakantie 1 1 € 180,00
Welzijnsevenement 451 4 € 13.885,00
Subtotaal 477 7 € 38.226,00

Totaal 517 11 € 140.701,00

De 517 kinderen komen uit 257 gezinnen. Per kind werden gemiddeld 3 aanvragen gedaan.
Per aanvraag werd gemiddeld  €90  uitgekeerd.

458
642

1.563

Welzijn 96
2

73
2

713
Sport 104

65
1

171

Onderwijs 53
5

14
39

221
42
13

43
15

149

51
48
20

Aantal

behandelde

aanvragen

Cultuur 30
37
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Er is een pilot gestart met het uitgeven mobiele telefoons, waarbij voor de combinatie met de bijlesondersteuning 
is gekozen. Deze pilot zal in 2020 geëvalueerd worden want dan loopt de abonnementsperiode af. 
 
Hierna volgt een overzicht van het gehele pakket aan toekenningen en de financiele bandbreedte van de 
toegekende aanvraagbedragen. In de witte cellen is de overlap tussen de aanbieders U-pas en Jeugdfonds Sport 
& Cultuur zichtbaar gemaakt. 
 

Voorzie-
ningen/ 
Leeftijd 

U-pas (korting of 
gratis) 

Jeugdfonds  
Sport & Cultuur 

Stichting Leergeld 
Houten 

Opmerking/ oplossing 

0-4 jaar     
 Baby-

peuterzwemmen 
   

 Buitenwereld 50% 
korting 

   

 Balorig  
(€1 korting) 

   

 Doelgroep-
activiteiten  
VanHouten&co 

   

 Speel-o-theek 20% 
korting van €25) 

 Speel-o-theek (€25)  

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

 

   Decemberbon (€20) Sponsoring door NFK 
   Gevulde Sinterklaaszak 

Houtens Hulppietje 
Ism Houtens Hulppietje 
uitgave via Voedselbank 

   Voorleesexpress (€10)  
    Bibliotheek (gratis) 
   Muziek op Schoot (€76)  
   Eigen bijdrage 

peuterspeelzaal (€120) 
 

4-12 jr     
   Speelleerpakket 

nieuwkomers (€35) 
 

 Vrij zwemmen    
 Buitenwereld 50% 

korting 
   

 Balorig  
(€1 korting) 

   

 Doelgroep-
activiteiten  
VanHouten&co 

   

 Gezinsuitjes (10% 
korting) 

   

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

 

   Verjaardagspakket Jarige 
Jop (€35) 
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 Ouderbijdrage  
(bij 8 aangesloten 
scholen) 

 Ouderbijdrage    (> €30 
< €120) 

 

 Schoolreis/-kamp 
(bij 8 aangesloten 
scholen) 

 Schoolreis/-kamp 
(> €20 < €60) 

 

   Schoolgymkleding (€20-
€50) 

 

   Fiets 2e hands vanaf 11 jr 
(€250) 

 

   Laptop vanaf 10 jr. 
(€300) en laptoptas 
(€30) 

 

   Printer (€45) Maatwerk 
   Afscheid groep 8 (€15)  
   Mobiele telefoon vanaf 

gr 7 (< € 300)  
Maatwerk 

    Bibliotheek (gratis) 
 Zwemles (< €225) Zwemles met 

diplomagarantie A (< 
€613 - €699) 

Zwemles met A, B en C 
(> €613< €924) 

Oplossingsrichting: 
Diplomagarantie A en B 
gaan koppelen als aanbod 
bij JFS&C 

 Sportcontributie (20 
aangesloten 
verenigingen,  
< € 225) 

Sportcontributie  ook 
Diploma B en C 
(verenigingen NOC*NSF,   
< € 225) 

Sportcontributie (alle 
verenigingen (> €60 
<€360) 

Oplossingsrichting: 
volgens landelijke 
afspraken maximering 
laten vervallen 

  Sportkleding en 
materialen afhankelijk van 
restant op de 
jaarcontributie  
(>0 - >€225) 

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

Oplossingsrichting: 
volgens landelijke 
afspraken maximering 
laten vervallen 

 Cultuurcontributie 
(6 aangesloten 
verenigingen,  
< € 225) 

Cultuurcontributie 
(ingeschreven bij KvK 
<€425) 

Cultuurcontributie (alle 
verenigingen,  
(<€250 < € 850) 

Oplossingsrichting: 
volgens landelijke 
afspraken maximering 
laten vervallen 

  Kleding en (huur) 
instrumenten/materialen/ 
lesboeken afhankelijk van 
restant op de 
jaarcontributie  

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

Oplossingsrichting: 
volgens landelijke 
afspraken maximering 
laten vervallen 

   Overblijven bij 
continurooster (€160) 

Maatwerk 

   Fladderen (€15) Sponsoring door Rotary 
Houten Castellum 

   Decemberbon (€20) Sponsoring door NFK 
   Gevulde sinterklaaszak 

door Houtens Hulppietje 
Maatwerk ism 
Voedselbank 

   Verjaarspartijtje vieren Jarige Job 
   Met de spelersbus naar 

FCUtrecht (25 pers) 
Maatwerk ism Sportpunt 
Houten 

   Zomerpakketten Maatwerk 
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   Gezinsuitjes Maatwerk  
   Zomervakantie/-kamp Maatwerk 
   Hulpmiddelen medisch 

(bijv. bril) 
Maatwerk 

   Kleding/schoenen Maatwerk 
   Leerondersteuning 

Studiekring, Bijlesuur, 
ALLEA (>€150 -
<€750)* 

Maatwerk 

12-17 jaar     
 Bioscoop Utrecht    
 Verzorging    
 Doelgroepactivitei-

ten VanHouten&co 
   

 Gezinsuitjes (10% 
korting) 

   

   Schoolspullenpas (€50) Maatwerk 
   Schoolsportkleding 

(€50) 
 

   Schoolboeken  
   Brugkamp  
   OV (4 wintermaanden) Maatwerk 
   Pontkosten naar 

Culemborg (€160) 
 

   Excursie  (± €80)  
   Reis naar het buitenland 

(± €360) 
 

   Diploma-uitreiking 
(€20) 

 

   Fiets 2e hands (€250)  
   Laptop (€300) en 

laptoptas (€30) 
 

   Laptopverzekering 
(€150) 

Maatwerk 

   Ipad (Wellant, €350)  
   Extra leercursussen 

(±€80) 
 

   Examenkosten Maatwerk 
   Mobiele telefoon bij 

leerondersteuning 
(€300)* 

Maatwerk 

 Sportcontributie  
(20 aangesloten 
verenigingen,  
< € 225) 

Sportcontributie (bijna 
alle verenigingen,  
< € 225) 

Sportcontributie (alle 
verenigingen (> €60 
<€360) 

Oplossing: volgens 
landelijke afspraken 
maximering laten 
vervallen 

  Sportkleding en 
materialen afhankelijk van 
restant op de 
jaarcontributie 

Alle sport- 
wedstrijdkleding en 
materialen 

Oplossing: volgens 
landelijke afspraken 
maximering laten 
vervallen 
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 Cultuurcontributie 
(6 verenigingen, < € 
225) 

Cultuurcontributie (bijna 
alle verenigingen,  
< € 450) 

Cultuurcontributie (alle 
verenigingen,  
(<€250 < € 850) 

Oplossing: volgens 
landelijke afspraken 
maximering laten 
vervallen 

  Kleding en (huur) 
instrumenten/materialen/ 
lesboeken afhankelijk van 
restant op de 
jaarcontributie  

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

Oplossing: volgens 
landelijke afspraken 
maximering laten 
vervallen 

   Gezinsuitjes Maatwerk 
   Zomervakantie/-kamp 

(>€60 - <€180) 
Maatwerk 

   Decemberbon (€20) Sponsoring door NFK 
   Hulpmiddelen medisch 

(bijv. bril) (>€350) 
Maatwerk aanvragen bij 
NFK 

   Kleding/schoenen 
(>€50) 

Maatwerk 

   Leerondersteuning 
Studiekring, Bijlesuur, 
ALLEA (>€150 -
<€750)* 

Maatwerk 

   Benodigdheden 
opleiding/stages MBO en 
BOLopleidingen  

 

   Examenkosten  
 Bioscoop Utrecht 

 
   

 Verzorging 
 

   

 Doelgroepactivi-
teiten  
VanHouten&co 

   

 Gezinsuitjes (10% 
korting) 

   

18+     
   Opleidingskosten t.b.v. 

behalen startkwalificatie 
(bedrag p.m.) 

Maatwerk, 
medefinanciering door 
Nat. Fonds Kinderhulp 
(NFK) 

   Examenkosten Maatwerk 
*hiervoor zijn specifieke criteria vastgelegd 
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3.4 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 

 
• Onder organisatiekosten wordt gerekend: bankkosten, digitale context zoals veilige website en 

mailboxen, ICT-tool tbv. Jeugdpas Sport & Cultuur, PR drukwerk, vrijwilligersvergoedingen, 
verenigingsafdracht. 

• Het financieel over 2019 is als bijlage 1 bij dit inhoudelijk Jaarverslag gevoegd. 
 

3.5 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 2019 is een bezoek gebracht aan 
het Waterliniemuseum. Alle inhoudelijke communicatie vindt altijd plaats op basis van de aanvragen die in 
behandeling zijn. Aan scholing is in 2019 geen specifieke aandacht besteed.  
 

3.6 Contacten en samenwerking  
Met de volgende organisaties is regelmatig contact ten behoeve van de uitvoering: 

• Jeugdfonds Sport & Cultuur 
• Nationaal Kinderfonds 
• Stichting Jarige Job 
• Sportpunt Houten 
• U-pas 
• Cultuurtafel Houten 
• Stichting Budgethulp/Schuldhulpmaatjes 
• Pleeggezinorganisatie ‘Gezinnen helpen gezinnen’ Houten 
• Buurtgezinnen 
• Sociaal Team Houten 
• Houtense Werktafel 
• Overleg Intern begeleiders PO 
• Overleg zorgcoördinator Heemlanden 
• Regionaal en landelijk overleg Leergeld 
• Bureau JGZ Houten 
• Schooldirecties onderwijs  
• Zwembaden, sportverenigingen en cultuuraanbieders 
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• Stichting Fladderen Houten 
 

En de contacten tbv. beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie 
• Beleidsambtenaren onderwijs, cultuur, sport en sociaal domein gemeente Houten (JeugdPas 

Sport & Cultuur, evaluatie Sociale Koers, overleg ‘ketenpartners’) 
• Wethouder sociaal domein en jeugdzorg gemeente Houten 
• Stichting van Houten&co: overleg met directie, medewerkers statushouders en maatschappelijk 

begeleiders 
• Jeugdfonds Sport & Cultuur 
• Nationaal Kinderfonds 
• Stichting Jarige Job 
• Sportpunt Houten 
• U-pas 
• Cultuurtafel Houten 
• Sociaal Team Houten 
• Taalhuis en Bibliotheek Houten 
• SBJ/LEA (op overeenstemming gericht overleg waaraan wethouder, directies en alle 

onderwijsorganisaties deelnemen) 
• Overleg Intern begeleiders PO 
• Overleg zorgcoördinator Heemlanden 
• Stichting Houtens Hulppietje 
• Directies primair en voortgezet onderwijs  
• Culturele veld (o.a. Educatie aan de Slinger, Theater aan de Slinger, Houtens Muziek Collectief, 

cultuurmakelaar, bibliotheek Lek&IJssel) 
• Landelijke armoedealliantie 
• Landelijk bureau Leergeld Nederland en collega-stichtingen 
• Landelijk bureau SAM@ 
• Fladderen Houten 
• Serviceclubs: Lions Houten, Rotary Castellum en Rotary Houten 
• Omroep Houten 
• School is Cool Houten 

 
En de contacten met ‘leveranciers’ van voorzieningen voor de ‘Leergeld kinderen’ in Houten, die - veelal tegen 
gereduceerd tarief - een belangrijke bijdrage leveren 

• Banierhuis Houten 
• Bijlesuur Houten 
• ALLEA bijlessen en coaching 
• Studiekring 
• Zwembad De Wetering 
• Zwembad De Startsprong 
• IT Solutions Nieuwegein 
• ICTafdeling Pezy Group Houten 
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3.7 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 Lions 

Club Houten) 
   
Uitvoering   
 Peter van Bemmel Coördinator 
 Petra Piepers 

Kees Storm 
Coördinator  
Coördinator  

 Jannie Ekkel 
Julie Lubberdink 
Diana van Renswoude 
Rita van Rooijen 
Sara Koekoek 
Gerard van Westrienen 
Marianne van Wijnen 
Ineke Zijdel                       
 

Intermediair (tot 1 november 2019) 
Projecten en PR  
Intermediair vanaf 15 november 2019) 
Intermediair (vanaf 1 oktober 2019) 
Intermediair 
Intermediair (vanaf 1 oktober 2019) 
Intermediair (tot 1 november 2019) 
Intermediair 
 

 

3.8 Samenwerking lokaal 
Leergeld fungeert als intermediair voor aanvragen van ouders bij het Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdfonds 
Sport & Cultuur en Jarige Job. Deze samenwerking heeft een gezicht gekregen op het digitale platform SAM&. 
De inhoudelijke invulling is voor Houten beschreven en in nauwe samenwerking tussen Leergeld en het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur tot stand gekomen. 
 
Naast enkele giften van particulieren was Leergeld in december een van de goede doelen van de jaarlijkse Rotary 
Santarun. Voor de 4e keer werd deze sportieve loop georganiseerd door de Houtense Rotaryclubs. Op 14 
december deden er meer dan 300 lopers mee en mocht Leergeld een check van €5000 voor fietsen ontvangen. 
Ondanks de regen en harde wind wisten de lopers de ronde te volbrengen en met een mooie medaille naar huis te 
gaan.   
 
 

 
Uitreiking van de cheque van de Santarun Rotary, december 2019 
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En we werken samen met een groot aantal ‘leveranciers’ in Houten die, elk op eigen wijze, een concrete bijdrage 
leveren aan de mogelijkheden voor kinderen om op een volwaardige wijze mee te kunnen doen op school en met 
sportieve, sociale en culturele activiteiten (zie bijlage 6.4). Zij doen dit veelal tegen een gereduceerd tarief in het 
kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en betrokkenheid bij de Houtense samenleving. 
 

3.9 Samenwerking nationaal: SAM& 
Onder de naam SAM& werken landelijk vier stichtingen samen om kinderen in armoede te bereiken en invloed 
uit te oefenen op de politiek: Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en 
de Stichting Jarige Job .  
Jarige Job verzorgt op aanvraag een kinderverjaardag van 4 tot 13 jarigen met cadeaus, traktaties, een taart en 
slingers. Het Nationaal Kinderfonds is een vertrouwd adres voor aanvragen die buiten de afgesproken kaders 
vallen, en voor gemeenten waar geen of weinig voorzieningen zijn getroffen. Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds 
Cultuur zijn op 1 januari 2019 samen als Jeugdfonds Sport & Cultuur verder gegaan. Het is een nationaal fonds 
die provinciale afdelingen kent. De gemeente Houten heeft een samenwerkingscontract met JFS&C Utrecht en 
zij leveren de sport- en cultuurbemiddeling bij de aanvragen. 
In 2020 zal een grootse campagne starten om aanvragen via het digitale platform www.samenvoorallekinderen.nl 
rechtstreeks naar alle aanbieders te leiden.  
 

 
 
 
 
 

3.10 Bijzondere projecten 
 
Leergeld heeft een aantal bijzondere projecten uitgevoerd in samenwerking met andere organisaties in Houten: 
 

• Speelleerpakketten voor 5 kinderen van statushouders die net in Houten zijn komen wonen. Dit 
pakket ter waarde van € 35 is samengesteld in samenwerking met de betreffende leerkrachten 
van de kinderen en bevat onder andere een beeldwoordenboek. 
 

• Via het Armoedefonds heeft Leergeld 80  Schoolspullenpassen ter waarde van € 50 toegekend 
gekregen. Deze passen waren bestemd voor kinderen die voor het eerst naar het voortgezet 
onderwijs gaan. 

 
• Op 30 juni zijn 30 kaarten voor de voorstelling Pinokkio van de balletschool Helen Wilson 

uitgegeven aan Leergeldgezinnen die daarvoor een aanvraag hadden gedaan. Ouders en kinderen 
kwamen voor het eerst naar het theater Aan de Slinger en hebben enorm genoten. Deze vorm van 
laagdrempelige participatie zal in 2020 vanwege het grote succes herhaald worden. 
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• Decemberactie 2019: Leergeld Houten zorgde voor 567 kinderen voor een cadeaubon ter 
waarde van €20. Van de Actie Pepernoot van het Nationaal Fonds Kinderhulp Nederland 
ontving Leergeld hiervoor €12.000 als donatie. Het Houtens Hulppietje deelde voor €860 in 
deze donatie zodat zij 34 gezinnen met 67 kinderen via de Voedselbank met gezelschapsspelen 
blij kon maken. 
 

 
              De gevulde zakken van het Houtens Hulppietje 

 
 

 
• Met Rotary Castellum is samen met de Stichting Fladderen een pilot uitgevoerd om kinderen uit 

de doelgroep gratis aan het zomerfestijn Fladderen te laten deelnemen. De kosten kwamen voor 
rekening van de Rotary en 17 kinderen maakten hier gebruik van door via Leergeld een aanvraag 
te doen. Deze samenwerking zal in 2020 gecontinueerd worden en door Fladderen in de 
communicatie worden opgenomen. 

 

 
Fladderen 2019 bij ’t Schoolhuys 
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• De gemeente Houten verzorgt al jaren een Jeugdpas Sport voor alle Houtense basisscholen. 

Vanaf 2019 is hier ook cultuur aan toegevoegd: de Jeugdpas Sport & Cultuur. 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 een digitale 
inschrijvingstool toegevoegd waardoor de Leergeldgezinnen gratis van deze voorziening gebruik 
kunnen maken. De eerste ervaringen zullen in 2020 gevolgd en geëvalueerd worden.  
 

• Eind 2019 werd inzichtelijk dat Leergeld nog niet optimaal gebruik maakte van de 
vergoedingensystematiek van Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook werd duidelijk dat de spelregels 
voor het behalen van zwemdiploma B na het afzwemmen voor A een bijstelling nodig hadden. 
Onze actie in 2020: De afstemming met het Jeugdfonds Sport & Cultuur monitoren om zo 
optimaal mogelijk van dit fonds gebruik te maken. 

 

3.11 Relatie met de gemeente Houten 
 

Het bestuur van Leergeld is in 2019 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. De financiële afhandeling hiervan zal in 2020 zijn beslag krijgen. De volgende thema’s zijn in 2019 
aan de gemeente gesignaleerd en op een hoger plan gebracht: 
 
 
a) Afhandeling overheveling WIL 
Leergeld heeft de gemeente een voorstel tot overname van de uitbetaling van de indirecte schoolkosten gedaan.  
Hoewel dit voorstel met enthousiasme werd ontvangen, blijken de wet- en regelgeving voor de overheveling van 
de uitvoeringskosten weerbarstig en heeft het initiatief van Leergeld nog niet geleid tot de gewenste aanpassing.  
 
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 bij besluit van de gemeenteraad in juli de functie van 
‘aanvullend’ op het kindpakket gekregen, in het bijzonder in het gebied van welzijn en ontspanning.  
 
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. Tot een nieuw product is het in 2019 nog niet gekomen. 
 
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 2019 deze 
doelgroep ook door Leergeld ondersteund. Totaal werden 13 jongeren van 18+ ondersteund voor een totaal van 
€10.850. Voor de toekenning is een aangepast protocol opgesteld, waarbij er onder andere sprake moet zijn van 
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een mede-aanvrager zoals bijvoorbeeld het Sociaal Team, Van Houten&co, het Leger des Heils of Stichting 
Budgethulp Houten (Schuldhulpmaatjes). 
 
 

 
“Mijn huidige financiële situatie is momenteel zeer slecht. Ik heb als zelfstandige ondernemer momenteel geen 

inkomsten én er zijn geen reserves meer. Ik ben nu bezig om te kijken welke mogelijkheden er zijn om te kunnen 
blijven voorzien in mijn kosten voor wonen en levensonderhoud. Als zelfstandige ondernemer heb je 

bijvoorbeeld geen recht op een standaard uitkering.” 
Bron: aanvraag van een vader 

 
 
 

3.12 Doorverwijzing naar en samenwerking met andere instanties  
In het geval Leergeld niet in staat is te ondersteunen, wordt gezocht naar alternatieven. Er wordt (na 
toestemming van de ouders) bij de Houtense partners aangeklopt zoals: 
• de leerkrachten en/of intern begeleiders/mentoren c.q. schooldirecties  
• WIL  
• Sociaal Team 
• Stichting Budgethulp Houten (voorheen Schuldhulpmaatjes) 
• Stichting Van Houten&co 
• De Houtense Werktafel 

 
Als zich situaties voordoen die van belang kunnen zijn voor het gemeentelijk of landelijk Leergeldbeleid, 
zal contact gezocht worden met direct betrokkenen.  
 
Van alle aanvragers wordt verwacht, dat zij een intake-formulier ondertekenen. Deze ondertekende 
formulieren worden digitaal in het Leergeldadministratiesysteem Lisy opgeslagen. In Lisy wordt vanaf 
juni 2019 ook bijgehouden door wie de gezinnen bij Leergeld terecht gekomen zijn.  
 

Sociaal team Voedselbank Huisarts Familie/kennissen Budgethulp 
1 21 1 11 1 

 
 
Naast de strategische doelen die direct gericht zijn op de doelgroep, zijn vier instrumentele doelen te 
onderscheiden die voorwaardelijk zijn voor het behalen van de strategische doelen. Het gaat daarbij oa. 
om: het genereren van lokale inkomsten.  

 
 

 
“We hebben alle kleding ontvangen. Mijn dochter is dolgelukkig en er super zuinig op. Ze wil de kleding zelfs 

zelf wassen, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Kun je nagaan hoe blij ze ermee is!” 
Bron: reactie van een moeder na ontvangst van kleding 
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4 Aanzet voor een nieuw beleidsplan 2020-2025 
 
De eerste beleidsperiode 2016-2019 is afgerond en de doelen zijn behaald.  
In 2020 bereiden we ons voor op een nieuwe beleidsperiode 2020-2025 waarin opties zullen worden verkend om 
de ondersteuning van deze doelgroep te verankeren in de Houtense samenleving en de continuïteit te 
waarborgen. Als vrijwilligersorganisatie stellen we ons de volgende vragen: 

• Hoe ziet Leergeld Houten er in 2025 uit?  
• Welke effecten hebben de voorgestelde acties in 2020 die voortkomen uit dit Jaarverslag? 
• Hoe geven we vorm aan de landelijke samenwerking in SAM&? 

Onze voorgenomen acties hiervoor zijn in bijlage 3 op een rij gezet. 
 
 

 
 “Wat over de jaren heen het meeste aan mij hangt en ik denk aan veel mensen in dezelfde situatie, is de continue 

aanwezigheid van schuldgevoel en jezelf verantwoorden, het gevoel het altijd fout te doen en nergens van te 
mogen genieten.”   

 Bron: een mailreactie van een moeder 
 

 
 
 
 

5 Nawoord 
 
Leergeld staat in 2020 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 2020 kunnen leiden tot een continuering van het aanbod en het afhandelen van aanvragen. We gaan 
op weg naar duurzame voorzieningen voor de Leergelddoelgroep in 2025. En we hopen 600 unieke kinderen -   
80% van de geschatte doelgroep -  te 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 
 
 

  



    

 
 

Jaarverslag Stichting Leergeld Houten 2019 21 
 

6 Bijlagen 
 
 

6.1 Financieel verslag 
 
Hierna treft u het financieel verslag van de Stichting Leergeld. Op de valreep van 2019 heeft het landelijk bureau 
in het kader van de groei in het aantal kinderen, de toekenning op basis van het lopende contract 2018-2020 
vastgesteld.  
Was er aanvankelijk in deze landelijke toekenning uitgegaan van een groei van 50 geholpen unieke kinderen, in 
het jaaroverzicht bleek dat we dit aantal ruim overstegen hadden tot 186 kinderen. Dus met 156 kinderen meer 
dan de eerdere prognose. Deze extra inkomsten zijn in het financieel verslag opgenomen. 
 
 
 
 

 
 

“Afgelopen schooljaar in groep 7 heeft mijn zoon dankzij Stichting Leergeld bijles kunnen volgen en de groei 
die hij in dat jaar heeft gemaakt is echt ongelooflijk, het maakt me dankbaar als hem nu zo zie. In dat jaar is hij 

enorm gegroeid in zelfvertrouwen, hij voelt zich niet meer dom, hij gaat weer graag naar school en is nu zo 
gemotiveerd dat hij zelf actief zijn lessen plant en ervan geniet als hij het goed heeft gedaan. Hij kan, als hij nu 

ergens tegen aan loopt, stappen volgen om het op te lossen of de vraag beter te begrijpen, hij raakt niet meer 
ontmoedigd.”  

Bron: reactie van een moeder 
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Bijlage 1     Financieel Verslag 2019 Stichting Leergeld Houten

BALANS 31-dec-19 31-dec-18

Vlottende activa

- Voorraad 885                           2.018                      
- Nog te ontvangen bedragen 34.446                   -                            
- Debiteuren 4.895                      -                            

40.226                   2.018                      
Liquide middelen
- Rabo Doelreserveren 45.000                   75.000                   
- Rabo Rekening Courant 2.364                      2.510                      
- Kasmiddelen 78                              95                              

47.442                   77.605                   

Totaal activa 87.668                   79.623                   

Passiva

Eigen vermogen
- Algemene reserve 24.578                   12.537                   
- Resultaat boekjaar 61.280                   12.041                   

85.858                   24.578                   

Vlottende passiva
- Crediteuren 1.422                      -                            
- Te betalen bedragen 388                           -                            
- Vooruit ontvangen bedragen 55.045                   

1.810                      55.045                   

Totaal passiva 87.668                   79.623                   

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019 2018

werkelijk werkelijk

Baten

Ontvangen subsidie gemeente Houten 142.491 109.000
Ontvangen subsidie Leergeld Nederland 39.300 30.000
Geoormerkte subsidie 5.500 586
Bijdrage Jeugdfonds Sport 9.329 2.863
Bijdrage Jeugdfonds Cultuur 2.335 2.613
Bijdrage Nationaal Fonds Kinderhulp 12.250 2.500
Ontvangen subsidies 211.205                147.562                

Opbrengst sponsoring 6.194                      850                           

Overige baten 276                           -                            132                           
Totaal baten (A) 217.675                -                            148.544                

Lasten

Gehonoreeerde aanvragen m.b.t.
- Onderwijs 85.691                   79.006                   
- Sport 14.367                   6.927                      
- Cultuur 2.417                      4.413                      
- Welzijn 38.392                   36.515                   
Totaal vergoedingen (B1) 140.867                -                            126.861                

Bestuurskosten 330                           254                           
Kosten opleiding -                            146                           
Vrijwilligersvergoedingen 9.208                      6.281                      
Kosten beheer en administratie 211                           1.233                      
Kosten website en drukwerk 4.441                      865                           
Lidmaatschap Vereniging Leergeld 1.114                      653                           
Bankkosten 224                           210                           
Totaal kosten (B2) 15.528                   -                            9.642                      

Totaal lasten (B = B1 + B2) 156.395                -                            136.503                

Saldo, (A) -/- (B) 61.280                   -                            12.041                   

Toelichting

Voorraad betreft € 225,- Bristol bonnen en € 660,- Bol.com bonnen
Debiteuren betreft toezegging van JeugdFondsSport
Nog te ontvangen bedragen: bijdrage WIL € 4.267,- en subsidie gemeente Houten € 8.179,-
Crediteuren betreft een vijftal crediteuren
Vooruit ontvangen bedragen betreft subsidies gem Houten 2018 van € 55.045, die in 2019 zijn  verantwoord onder Ontvangen subsidie gem Houten
Automatiseringskosten betreft o.a. kosten website € 3.630,-  JeugdpasSport&Cultuur en enkele kleine uitgaven
Eigen fondsenwerving bestaat o.a. uit bijdrage armoedefonds € 4.250,- voor 85 schoolspullenpassen
Overige welzijnskosten bestaat voor een groot gedeelte uit verstrekte Bol.com bonnen t.w.v. € 11.340,-
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6.2 De Leergeldformule 
Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes past Leergeld een geheel eigen en bijzondere 
werkwijze toe: de Leergeld formule. De Leergeld formule bestaat uit een aantal stappen:  

• Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht 
door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de 
hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) 
schuldensituatie.  

• Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis 
van bestaande voorzieningen van gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld kan vervolgens 
ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.  

• Stap 3: Financieel vangnet: Wanneer er geen voorzieningen zijn of wanneer deze voorzieningen niet 
toereikend zijn, kan door Leergeld zelf aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in 
natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp 
bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen 
van meedoen’ en sociale inclusie.  

• Stap 4: Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft 
het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van 
een telefoontje, de ontvangst van een bericht van een kind over alles wat hij of zij extra heeft kunnen 
leren, tot een nieuw huisbezoek.  

 
Kernkwaliteiten 

• Leergeld is laagdrempelig: Iedereen kan een aanvraag indienen, elke aanvraag wordt onderzocht.  
• Leergeld heeft persoonlijk contact met het gezin: Kenmerkend voor de Leergeld formule is het 

huisbezoek door de intermediair. Een aanvraag is voor Leergeld niet slechts een bureaucratische 
handeling. De aanvragen worden getoetst aan duidelijke criteria, maar door het persoonlijk contact 
tussen de intermediair en de aanvrager worden de behoeften en de mogelijkheden beter in kaart 
gebracht. Door het huisbezoek leert de intermediair het gezin van dichtbij kennen en gaat ‘naast de 
ouder(s) van de kinderen staan’. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht. Het inzicht van de 
ouder(s) in de kansen en mogelijke keuzes ten aanzien van de ontplooiing van het kind wordt vergroot.  

• Leergeld is de brug tussen kind en bestaande (lokale) voorzieningen: Hulp bestaat allereerst uit advies 
met betrekking tot de eventuele bestaande voorzieningen van gemeenten of andere 
instanties/organisaties.  

• Leergeld is een laatste materieel vangnet: Pas wanneer bestaande voorzieningen geen mogelijkheid 
bieden, steunt zij het kind met eigen financiële middelen of hulp in natura.  

• Leergeld werkt zeer lokaal en is lokaal sterk ingebed: De lokale Leergeld stichting werkt samen met 
diverse lokale partijen (gemeenten, service-clubs, onderwijsinstellingen, maatschappelijke instellingen, 
kerken, verenigingen, bedrijfsleven, andere fondsen etc.) en lokale vrijwilligers zorgen middels lokale 
samenwerking en fondsenwerving voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de minder 
bedeelde kinderen in de lokale gemeenschap. Leergeld hecht veel waarde aan deze local-for-local 
aanpak. Door deze aanpak is Leergeld sterk verankerd in de lokale gemeenschap, weet zij gezinnen en 
kinderen te bereiken die via andere instanties vaak onbereikbaar blijven en heeft de lokale Leergeld 
stichting de mogelijkheid bij haar hulpverlening maatwerk te bieden. Daarnaast leidt de kleine afstand 
tussen gever en ontvanger tot grote betrokkenheid: lokaal sponsorgeld wordt lokaal besteed.  

• Leergeld werkt nauw samen met het onderwijs: De lokale Leergeld stichtingen werken nauw samen 
met scholen, wat cruciaal is bij het bereiken van de beoogde kinderen.  

• Leergeld werkt snel: Vanwege de korte lijnen tussen aanvragende ouder(s) en de lokale Leergeld 
stichtingen en de efficiënte Leergeld werkwijze kan de afhandeling van aanvragen plaatsvinden binnen 
een periode van gemiddeld 2 tot 6 weken.  

• Leergeld heeft een signaalfunctie: Leergeld signaleert knelpunten met betrekking tot tekortschietende 
voorzieningen of wetgeving en koppelt deze terug richting overheden en andere betrokken organisaties.  
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6.3 Overzicht van onze voorgenomen acties in 2020 
 

 
1. Stichting Leergeld als vrijwilligersorganisatie zo overdenken en inrichten dat de continuïteit tenminste 

tot 2025 gegarandeerd is. 
 

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

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

indirecte schoolkosten.  
 

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. 
 

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

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

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

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 vormgeving van dit partnerschap volgens het 
raadsbesluit juli 2019 vraagt om verdere doordenking en uitwerking. 

 
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). 
 

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

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

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. 
 

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. 
 

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 
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van het gezin (bijvoorbeeld een leerkracht, huisarts of fysiotherapeut). De werkwijzen zullen worden 
uitgewisseld in het kader van scholing en expertiseontwikkeling. 
 

15. De organisatorische infrastructuur voor het realiseren van het Kindpakket monitoren en afstemmen of 
de behoefte in 2025. Blijft Leergeld een organisatie met kenmerken van een familie? Of is een 
bedrijfsmatige aanpak meer wenselijk bij de beoogde 650 kinderen in armoede die Leergeld denkt te 
gaan bereiken in Houten? Het is een feit dat Leergeld veel extern geld naar Houten heeft weten te halen 
via sponsoraanvragen, subsidieaanvragen en samenwerkingsverbanden (oa. Jarige Job). 
 

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 vorm 
krijgen door een interessante bijeenkomst te organiseren waaraan alle stakeholders kunnen bijdragen 
om dit doel te bereiken. 
 

 
  
 

“Goedemiddag Stichting Leergeld,  
Wat een geweldige verrassing zojuist aan de deur. Een verjaardagsdoos voor mijn dochter. Waar ik de dagen 

hiervoor aan het kijken was hoe ik het allemaal moest regelen en moest passen en meten, komen jullie met 
slingers, kadootjes en alles wat we nodig hebben voor de traktatie op school. Ik ben helemaal ontroerd en sta te 

huilen in de keuken. Wat zijn jullie geweldig met alles wat jullie doen. Ik kan niet uitdrukken hoe dankbaar ik 
ben! Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag en nogmaals bedankt dat jullie bestaan. Met een warme groet!”  

Bron: mail van een moeder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

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

KvK 66386772 | ANBI 856527592 


