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Stichting  Leergeld Westerkwartier-Noordenveld
www.leergeld.nl/westerkwartier-noordenveld

Leergeld heeft  als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van
kinderen uit gezinnen met minimale fi nanciële middelen. Leergeld 
biedt kansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar om deel te nemen aan 
school- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor mogen ook deze 
kinderen hun sociale vaardigheden en kennis optimaal ontwikkelen, 
zodat ze later als volwassenen volwaardig  kunnen participeren in 
de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten wordt 
bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur ‘leergeld’
voor gaat betalen: 
                                      Nu meedoen is straks meetellen!              
Coördinator:
Trynke Hiemstra

Bestuur
Johan Heddema, voorzitter            Arjan Dreves
Koos Slagter, secretaris                     Rieks Perdok
Jelle Veenstra, penningmeester      Peter Wolters
Lieuwe de Boer, adviseur

Secretariaat
Admiraal  Helfrichstraat 28, 9801 EM Zuidhorn , tel. 06 2973 7992

Comité van Aanbeveling
mw. J. Klijn, directeur/bestuurder  Wold & Waard
dhr. H. van der Laan, ex burgemeester gemeente Noordenveld
dhr. Tj. Smid, notaris Zuidhorn

Kantoor: Waezenburglaan 51, 9351HC Leek, tel. 06 1533 7620 
info@wn.leergeld.nl

Bank: NL22RABO 0134 2349 52             ANBI: 8532.02.631
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Voorwoord
U leest hier het traditionele voorwoord bij het jaarverslag over 2020 en onze 
plannen voor 2021. Het afgelopen jaar bestempel je niet echt als traditioneel. 
Bijna niets bleef hetzelfde en alles veranderde menigmaal van richting en doel. 
Wat een virus al niet teweeg brengt. Het zet de wereld op z’n kop en zorgt 
voor enorme beperking bij ouders en kinderen. Tegelijkertijd zorgt dit bij allen 
die enige vorm van dienstverlening verzorgen voor eenzelfde beperking. Wel 
graag willen en niet kunnen. 

In die hectiek hebben we toch geprobeerd om zoveel mogelijk te onder-
steunen. Veel inzet is gerealiseerd bij het verstrekken van lap top en notebook 
aan schoolgaande kinderen, om in ieder geval onderwijs op afstand te kunnen 
volgen. Hierin is prima samengewerkt met ministerie, gemeenten en scholen. 
We hebben onze doelstelling om in 2020 vijftig kinderen meer te helpen dan 
in 2019 niet gehaald. Het bleef bij een toename van elf kinderen, terwijl het 
aantal gezinnen met 33 toenam. Onze doelstelling blijft voor 2021 onverkort 
opnieuw een toename met vijftig kinderen. 
Onze zorg blijft het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor hulp door 
Leergeld, maar de weg nog niet heeft gevonden. We werken aan promotie-
materiaal om herkenbaar te zijn en drempelloos te kunnen ondersteunen, waar 
het financieel nodig is. Om dat te bereiken werken we samen met meerdere 
instanties in de regio onder de noemer: samen waar het kan en alleen als het 
moet. 

De secretaris heeft met penningmeester en coördinator gewerkt aan een 
helder overzicht met een duidelijke verantwoording. Dat jaarrekening en 
begroting iets uit de pas lopen is voor niemand een verrassing. Daarnaast leest 
u onze plannen voor meer hulp. Daar is geld mee gemoeid. In de regio gaan 
we op zoek naar ambassadeurs. En natuurlijk blijven goede gevers met acties, 
giften en sponsoren van harte welkom. Ze zijn onmisbaar!

Johan Heddema 
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De activiteiten van Leergeld in 2020 
In 2020 hebben we afscheid genomen van onze coördinator Jan Westerlaan. 
Hij was vanaf de oprichting in 2013 coördinator en onder zijn dagelijkse 
leiding is de dienstverlening van Leergeld gegroeid naar het niveau dat we in 
2020 meer dan de helft van de kinderen uit onze doelgroep kunnen onder-
steunen. Wij zij hem veel dank verschuldigd.

Zijn werk is overgenomen door Trynke Hiemstra. Samen met drie parttime 
vrijwilligers op de administratie en zes intermediairs, waarvan drie  ook bij de 
thuisadministratie van Humanitas actief zijn, heeft zij dit moeilijke jaar  de 
dienstverlening van Leergeld uitgevoerd. Door Covid-19 moest de werk-
wijze van Leergeld worden aangepast. De intermediairs, gaan onder normale 
omstandigheden bij een aanvraag van nieuwe gezinnen op huisbezoek. Samen 
met de ouder(s) kijken ze waar het kind aan mee kan doen, en wat andere 
instanties zoals de gemeente kunnen betekenen. Dit  hebben ze dit jaar veelal 
telefonisch, per email of beeldbellen moeten doen. De invoering van een 
nieuw administratiesysteem door Leergeld Nederland, Lisy 21, betekende dat 
alle medewerkers via een webinar de scholing volgden.
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In december hebben we afscheid genomen van twee vrijwilligers: een inter-
mediair en een administratieve kracht. Via de gemeente Noordenveld hebben 
we een nieuwe collega gevonden, die graag werkervaring wil opdoen op onze 
administratie. 
rsg de Borgen was zo vriendelijk om ons kantoorruimte aan te bieden in hun 
gebouw de Nijeborg te Leek. De verhuizing van Roden naar Leek vindt plaats 
in januari 2021.

De  heer Peter Wolters is toegetreden tot het bestuur. Het bestaat uit twee 
leden uit Noordenveld en vier leden uit het Westerkwartier.
Dit jaar is door omstandigheden geen overleg geweest met het Comité van 
Aanbeveling.

 Ter verbetering van de dienstverlening van Leergeld
   • heeft Leergeld een eigen website in beheer, met nieuwsberichten en 
 actuele informatie; 
   • is de doorlooptijd van aanvragen versneld;
   • heeft Bueno Telecom in de zomer de nieuwe telefoons uitgereikt en de 
 abonnementen verlengd,
   • is met rsg de Borgen in augustus het convenant getekend,
   • kunnen per 1-1-2021 aanvragen bij Leergeld ook gedaan worden via 
 de site www.samenvoorallekinderen.nl, de site van Sam&,  het samen- 
 werkingsverband van Leergeld Nederland, Stichting Jarige Job, 
 Nationaal Fonds Kinderhulp en het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
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Een hele goede morgen!

Vorig jaar september hebben wij contact gehad over mijn dochter voor 
haar tractorrijbewijs. Feit was dat wij na lang rondkijken, rondvragen 
en mailen bij diverse instanties iedere keer 0 op rekest kregen. Ge-
zien mijn persoonlijke situatie was ik ten einde raad en had de stoute 
schoenen aangetrokken en u gemaild.  En daar kwam een supermooie 
uitkomst tevoorschijn!
Mijn dochter kon met grootse hulp van u en Stichting Leergeld haar 
tractorrijbewijs gaan halen!
Helaas gooide de coronatijd roet in het eten en is het heel lang uitge-
steld geweest. Maar zodra het kon heeft  ze het weer opgepakt!!!
En ik kan u mededelen:
Ze heeft  hem gisteren in 1x gehaald! En ook nog ruim binnen het 
normaal gesproken aantal lessen die er voor staan!
Ik kan jullie niet genoeg bedanken hiervoor.
Hoe gelukkig ze hiermee was gisteren en met het behaalde resultaat! 
Nu kan ze zelfstandig en legaal de weg op met tractor en aanhanger!
De boer, waar ze nu werkt en stage loopt, was ook heel content.
Nogmaals ik dank u uit de grond van mijn hart dat u heeft  willen en 
kunnen meewerken aan een stuk toekomst van mijn dochter die ik 
haar zelf niet had kunnen bieden!
Graag zou ik u en de stichting wat toe willen doen komen als gebaar 
van dank. Heeft  u suggesties wat welkom zou kunnen zijn?

 Met harstikke vriendelijke groeten

Een hele trotse en dankbare moeder !
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Met de gemeente Westerkwartier is intensief samengewerkt.
Met de wethouder sociaal domein is de stand van zaken besproken en zijn de 
ontwikkelingen en beleidsvoornemens toegelicht. 

Leergeld maakt deel uit van de kerngroep van het Armoedepact en heeft zijn 
medewerking verleend aan de voorbereiding en uitvoering van de verbindings-
sessies met de partners van het Armoedepact.

Het project ‘Van Arm naar Beter’, heeft tot doel de voorzieningen voor 
minima langs digitale weg, via een app en de website, beter te ontsluiten. Het 
wordt uitgebreid met aanbiedingen van lokale ondernemers. Leergeld 
participeert  in de pilot om ‘het Kindpakket’ van de gemeente en de 
voorzieningen van Leergeld beter op elkaar af te stemmen en voor de app 
geschikt te maken. De uitvoering is opgeschort, omdat de gemeente eind 2020 
heeft besloten om in eerste instantie de bestaande minimaregelingen van de 
vier gemeentelijke rechtsvoorgangers te harmoniseren.

De gemeente Westerkwartier organiseerde dit jaar samen met ‘Onzichtbaar 
Den Haag’ het ’Overleefhuis’. Een reële beleving van wat armoede, niet alleen 
materieel, maar vooral ook psychisch en sociaal betekent. De bijeenkomst, 
waaraan bestuur en vrijwilligers van Leergeld hebben deelgenomen heeft veel 
indruk gemaakt 
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Met de gemeente Noordenveld heeft Leergeld het jaarlijks overleg met de 
wethouder sociaal domein gevoerd. Leergeld neemt actief deel aan het 
ontwikkelen van het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Noordenveld 
en heeft zich aangesloten bij het in 2019 gestarte Pact tegen Armoede van de 
gemeente. In Noordenveld is in het Pact tegen Armoede de samenwerking met 
de gemeente en de andere organisaties, zoals Humanitas, Kerken, 
Kledingbank, Voedselbank en WiN  goed op gang gekomen.   Naast het be-
stuur is ook de coördinator nauw betrokken bij de nieuwe activiteiten. 
Ervaringen vanuit beide gemeenten worden gedeeld met de participanten.

 In het Westerkwartier heeft  Leergeld, in het overleg van de  Samen-
werkende Vrijwilligersorganisaties Westerkwartier, Humanitas, Leergeld, 
Platform Kerken Westerkwartier, Schuldhulpmaatje, Vluchtelingenwerk en de 
Voedselbank, deelgenomen aan de gesprekken over afstemming van de intake-
procedures en de uitvoering daarvan. 
De genoemde organisaties zijn bereid tot intensief samenwerken om te 
bereiken dat de eigen cliënten zoveel mogelijk gebruikmaken van de voor-
zieningen van de andere organisaties. Ze willen voorkomen dat cliënten, 
steeds weer al hun gegevens moeten overleggen. Inmiddels zijn de eerste 
afspraken over wederzijdse inzet van vrijwilligers gemaakt.
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Leerlingen voeren bij het afscheid van de basisschool vaak een musical op. 
Leergeld Nederland heeft  een aansprekende musical, geschreven door de 
kinderboekenschrijver Paul van Loon, uitgebracht voor de basisscholen om de 
boodschap over sociale uitsluiting en het voorkomen of opheff en daarvan uit 
te dragen aan ouders, leerlingen en leerkrachten. 
Om deze musical te promoten heeft  de voorzitter alle bassischolen in 
Noordenveld en het Westerkwartier bezocht. Nu maar hopen dat de strijd 
tegen Covid 19 dit aan het einde van het schooljaar ook mogelijk maakt.
   

De inkomsten van de Stichting Leergeld bestaan voor een belangrijk deel 
uit gemeentelijke, provinciale en landelijke subsidies. De fi nanciering van de 
overheid is, met onze doelstelling om meer kinderen te bereiken en te helpen, 
niet voldoende. Om dit doel toch te bereiken en continuïteit te waarborgen is 
Leergeld met ingang van 2021 begonnen met het werven van extra middelen 
via fondsenwerving. Een viertal fondsen heeft  inmiddels positief gereageerd en 
een bijdrage toegezegd. 
Daarnaast heeft  Leergeld een campagne voorbereid voor het werven van 
ambassadeurs. Bedrijven die Leergeld  meerjaarlijks willen steunen met een 
jaarlijkse gift , en met hun werknemers de doelstelling van Leergeld uitdragen 
in hun sociale netwerk. De campagne start in voorjaar 2021.

De leergeld musical
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De resultaten van Leergeld in 2020
Het jaaroverzicht 2020:

Opvallend is dat in 2020 in het Westerkwartier het aantal geholpen kinderen 
niet is toegenomen, maar het aantal bereikte gezinnen wel.
In  Noordenveld is het aantal geholpen kinderen weliswaar nog steeds 
bescheiden, maar desondanks flink toegenomen tot het niveau 2018. 

Meedoen G'gast Leek Marum Z'horn Wk Nv totaal
geholpen kinderen 2020 92 172 70 121 455 89 544
geholpen kinderen 2019 125 168 64 126 483 50 533
geholpen kinderen 2018 108 126 56 120 410 103 513

geholpen gezinnen 2020 61 91 44 75 271 58 329
geholpen gezinnen 2019 69 82 38 75 264 32 296
geholpen gezinnen 2018 58 68 33 70 229 56 285

uitgaven LgWN 2020 (€) 22.837       36.086       17.524       25.327       101.774   19.170      120.944   
uitgaven LgWN 2019 (€) 30.944       40.282       12.011       27.639       110.876   5.386         116.262   
uitgaven LgWN 2018 (€) 18.620       18.564       10.229       18.912       66.325      14.649      80.974      

Aanvragen G'gast Leek Marum Z'horn Wk Nv totaal uitg (€)
onderwijs 92 346 93 87 618 31 649 45.563
sport 55 72 41 65 233 3 236 9.246
cultuur 1 10 6 14 31 0 31 1.657
welzijn 99 134 74 96 403 92 495 64.478
totaal 247 562 214 262 1285 126 1411 120.944
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De meeste uitgaven betreffen de posten welzijn en onderwijs. 
Bij welzijn gaat het met name om vergoedingen voor de aanschaf van een fiets. 
Bij onderwijs voor zwemles voor kinderen in het Westerkwartier.
In Noordenveld worden de zwemlessen vergoed door het Jeugdfonds 
Sport&Cultuur Drenthe.

 

Door Covid-19 konden zwemlessen niet doorgaan, waardoor zich veel minder 
kinderen hebben aangemeld dan verwacht. In 2019 zijn in het Westerkwartier 
veel fietsen verstrekt , terwijl er in Noordenveld in 2019 weinig aanvragen 
voor fietsen waren. In 2020 is het net andersom. Bovenstaande verklaart waar-
om voor het eerst de uitgaven voor welzijn hoger zijn dan voor onderwijs.

fietsen 2020 2019 2018
kinderen wk 108 168 84
kinderen nv 57 28 65
totaal 165 196 149
uitgaven wk (€) 21.006 32.980 15.470
uitgaven nv (€) 13.534 4.615 15.043
totaal  (€) 34.540 37.595 30.513

zwemmen wk 2020 2019 2018
kinderen 164 181 121
uitgaven (€) 34.392 39.957 30.892
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Leergeld is ook intermediair voor het Jeugdfonds Sport&Cultuur Groningen.
Voor de volgende activiteiten is bemiddeld:
 

We zien een lichte toename in het aantal bemiddelingen door Leergeld. 
Uit de rapportage van het Jeugdfonds zelf blijkt dat in 2020 in het 
Westerkwartier 222 kinderen door het Jeugdfonds geholpen zijn met 
deelname aan sport en 50 kinderen met deelname aan een culturele activiteit, 
in totaal 272. In 2019 werden in totaal 303 kinderen geholpen.
Deelname aan sport betrof 248 kinderen en deelname aan cultuur 
55 kinderen.

Jeugdfonds Sport&Cultuur Groningen
Sport 2020 2019 Cultuur  2020 2019
basketbal 1 1 alg dansante vorming 1 3
fietscross 1 0 alg muzikale vormimg 1 0
fitness 1 0 breakdance 1 1
floorball 1 0 drums 1 1
gymnastiek/turnen 13 14 gitaar 1 0
judo 7 2 koor 1 0
kickboksen 6 6 piano 2 2
korfbal 2 2 streetdance 7 5
paardrijden 4 5 stijldansen 1 0
taekwondo 0 1 viool 2 2
tennis 1 1 totaal 18 14
voetbal 50 53
volleybal 3 2
overig 0 1

totaal 90 88
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Leergeld heeft  maximaal € 400 per kind per jaar beschikbaar. Het bedrag dat 
gemiddeld per kind is uitgegeven is dit jaar vrijwel hetzelfde als in het vooraf-
gaande jaar.

uitkeringen Leergeld 2020 2019 2018 2017 2016 2015
uitgekeerd bedrag (€) 120.944 116.262 80.974 50.139 29.745 17.632
kinderen waarvoor is betaald 544 533 445 276 166 111
gem. bedrag per kind (€) 222 218 182 182 179 159

Beste Trynke,

Wat fi jn dat jullie op deze manier de ouders herinneren dat de 
stichting Leergeld er is. Er zijn allerlei mogelijkheden voor de 
steun/hulp aan hun kinderen! 
Dankzij jullie stichting hebben ook onze kinderen de nodige 
steun en kansen gekregen om mee te kunnen doen o.a. met sport, 
schoolreisjes en kregen zij een bon om leuke sportkleding uit te 
zoeken!  Onze oudste dochter heeft  een mooie fi ets dankzij jullie 
steun gekregen, waardoor zij zich niet hoefde te schamen toen 
wij het niet voor haar konden betalen.
Het gaat gelukkig goed met ons! Wij kunnen de kosten voor de 
kinderen nu zelf betalen en hoeven geen beroep meer op jullie 
steun doen:
Onze gegevens kunnen via jullie systeem worden verwijderd ! 

Dank jullie hartelijk voor jullie inzet en hulp!
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De Jaarrekening 2020 

De uitgaven zijn in 2020, vanwege eerder genoemde redenen, voor het eerst 
achtergebleven bij wat begroot was.  
De inkomsten zijn achtergebleven ten opzichte van de begroting vooral omdat 
beide gemeenten minder bijgedragen hebben dan verzocht.
Dit is deels gecompenseerd door extra subsidies van het Ministerie van SZW, 
onder andere ter financiering voor laptops voor leerlingen die thuis maanden-
lang lessen moesten volgen.

Jaarrekening Begroting Jaarrekening 
2020 2020 2019

BATEN
Particuliere giften 15.355 15.000 15.411
Ambassadeurs
Sponsoren 7.102 10.000 10.625
Fondsen te realiseren 2.173 10.000 7.646
Subsidies:
   Gemeente Westerkwartier 50.000 60.000 50.000
   Gemeente Noordenveld 10.000 7.500
   Provincie Groningen 11.384 7.000 6.753
LG Ned- SZW Akdm 2020 10.904 10.000 19.000
LG Ned- SZW Akdm 50% X 2018 12.376
LG Ned - SZW laptops 8.167
LG Ned- Min SZW organisatie 23.290 23.290
Overige baten-lasten 1.102 -48
Negatief saldo 12.984 20.150 11.054
Totaal baten 154.836€            165.440€            127.941€            
LASTEN
Organisatie

Eigen organisatie 10.603 12.150 11.680
Eenmalig project organisatie 23.290 23.290

Subtotaal Organisatiekosten 33.893 35.440 11.680
Hulpvragen

 Onderwijs 45.563 67.000 59.778
 Sport 9.246 12.000 11.486

Cultuur 1.657 1.000 810
Welzijn 64.478 50.000 44.187

Subtotaal Hulpvragen 120.944 130.000 116.261
Totaal lasten 154.836€            165.440€            127.941€            
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De balans ziet er als volgt uit:

Balans 31-12-2020 31-12-2019
ACTIVA
voorraad lap tops,PC 470
vooruitbet vrijw vergoeding 140
borgsom huur 221 221
te ontvangen subsidie SZW AKDM 2020 8.800 3.600
saldo bank 3.026 16.163
saldo spaarrekening 20.012 30.007
totaal 32.059€              50.601€              
PASSIVA
eigen vermogen 22.091 35.075
vooruitontvangen sponsor 15.000
terug te betalen SZW AKDM 2020 7.896
te betalen project org. kosten PR 2.054
crediteuren 18 526
totaal 32.059€              50.601€              

Lionsclub Zuidhorn helpt
Leergeld met haar
jaarlijkse wijnactie
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De goede gevers van Leergeld

Subsidie provincie Groningen  € 11.384
Subsidie gemeenten   € 50.000
Subsidie Min SZW   € 53.965
Nationaal Fonds kinderhulp   €   2.173
Sponsoren:    €   7.102
 Langewold Beheer               € 2.000
 Lions Westerkwartier          € 1.500
 Poiesz supermarkten            € 1.102
 VM service                             € 2.500
Particuliere gift en   € 15.355

We danken alle goede gevers hartelijk voor hun bijdrage
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 De plannen van Leergeld voor 2021
Leergeld wil graag alle kinderen met kans op armoede in de leeft ijd van 4 tot 
18 jaar bereiken. Hoeveel dat exact zijn is moeilijk te achterhalen. Op grond 
van de laatste CBS-gegevens en het rapport: ‘Evaluatie minimabeleid 2019 
gemeente Westerkwartier’ zijn het in Noordenveld ongeveer 350 en in het 
Westerkwartier 700 kinderen.
Het bereik in de afgelopen jaren laat dan het volgende beeld zien:

Voor kans op armoede gaan we uit van het opgroeien van kinderen in een 
gezin met een inkomen van minder dan 120% van het wettelijk sociaal mini-
mum (wsm).
Op grond van het boven genoemde rapport heeft  de gemeente Westerkwartier 
besloten per 1 januari 2021 de norm voor toekenning van minimaregelingen 
voor gezinnen met kinderen te verhogen van 120% van het wsm naar een 
inkomensgreens van 130%. 

 Dit betekent dat in Noordenveld de doelgroep naar schatting met ongeveer 
100 en in het Westerkwartier met ongeveer 200 kinderen toeneemt.

2020 kinderen: G'gast Leek Marum Z'horn Wk Nv totaal
met armoedekans 130 280 106 184 700 350 1050
met LgWN hulp 92 172 70 121 455 89 544
2020  % 71 61 66 66 65 25 52
2019  % 96 60 60 68 69 14 51
2018  % 83 45 53 65 59 29 49

Leergeld volgt de gemeente Westerkwartier en hanteert zowel voor 
Noordenveld als het Westerkwartier de inkomensnorm van maximaal 130% 
van het wettelijk sociaal minimum.
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Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de Corona-crisis. 
Al met al ligt er in 2021 een grote uitdaging voor Leergeld  om het ont-
brekende deel van de toegenomen doelgroep te bereiken.
Daartoe is een inventarisatie gemaakt van de vindplaatsen, de plekken waar 
we onze doelgroep kunnen tegenkomen. Voor zowel de doelgroep als voor de 
medewerkers van de vindplaatsen is nieuw foldermateriaal ontwikkeld.

Leergeld gaat in 2021 alle vindplaatsen voorzien van nieuw voorlichtings-
materiaal voor zowel de doelgroep als voor de medewerkers van de vind-plaat-
sen.

Een extra reden hiervoor is dat in de gemeente Noordenveld voor de mini-
maregelingen een inkomensgrens van 115% wsm wordt gehanteerd. Voor de 
inkomensgroep tussen 115% en 130% wsm zijn er geen gemeentelijke voor-
liggende voorzieningen. Kinderen uit deze huishoudens kunnen voor een 
aantal voorzieningen dus uitsluitend bij Leergeld terecht. 

Leergeld heeft  zich in 2020 in Noordenveld aangesloten bij het ‘Pact tegen 
Armoede’   waaraan naast de gemeente, Humanitas, Kledingbank, Open Hof, 
Petje af, Stichting Welzijn en vluchtelingenwerk deelnemen.

Leergeld wil door deelname aan het Pact tegen Armoede de samenwerking 
met genoemde organisaties intensiveren, teneinde het relatief lage bereik in 
Noordenveld te verhogen. 

Leergeld heeft  nog een lacune geconstateerd in haar dienstverlening in 
Noordenveld:

Leergeld wil met ingang van 2021 ook intermediair zijn voor het Jeugdfonds 
Sport&Cultuur Drenthe.    
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In de gemeente Westerkwartier staat voor 2021 de harmonisatie van de 
minimaregelingen centraal. De aanbevelingen van het rapport ‘Herschikking 
potjes voor inwoners met een laag inkomen gemeente Westerkwartier’ zijn 
hiervoor het uitgangspunt. Eén van de aanbevelingen is een onderscheid te 
maken tussen regelingen voor kinderen en regelingen voor volwassenen. 
De aanbevelingen betreff en ook de inhoud en de uitvoering van de regelingen. 
Aangezien Leergeld aanvullend werkt op de voorliggende voorzieningen heeft  
de herschikkingsoperatie indringende gevolgen voor de dienstverlening van 
Leergeld. 

Leergeld wil in 2021 nauw betrokken worden bij de herschikking van de 
minimaregelingen voor kinderen in het Westerkwartier. Ze stelt haar fonds-
wervings- en uitvoeringsorganisatie beschikbaar om tot een optimale regeling 
met een maximaal bereik te komen voor de ondersteuning van de kinderen in 
gezinnen met geringe fi nanciële middelen.   

Door de bijzondere omstandigheden van het afgelopen jaar zijn een aantal 
plannen van 2020 niet of niet volledig uitgevoerd.
Daarom hebben we ze gecontinueerd voor 2021.
Dit betreft  de relatie met de scholen.

In vervolg op het convenant met rsg de Borgen maakt Leergeld met de overige 
scholen in Noordenveld en Westerkwartier afspraken over welke onderwijs-
kosten (deels) voor vergoeding door Leergeld in aanmerking komen.

Om armoede bespreekbaar te maken binnen de school participeert Leergeld  
in het project ‘Ieder kind telt mee in het Westerkwartier’
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Ondertekening Convenant RSG de Borgen en Leergeld

De groeiende belangstelling voor Leergeld en de uitbreiding van de doelgroep 
maakt het werven van voldoende fi nanciële middelen urgent. 

Leergeld gaat in 2021 het regionale bedrijfsleven benaderen om ambassadeur 
en donateur van Leergeld te worden.

Het veld van voorliggende voorzieningen is nogal in beweging. Zowel op ge-
meentelijk als landelijk niveau. Bestuur en medewerkers van Leergeld moeten 
hiervan op de hoogte blijven en kunnen hierover veel van elkaar leren.

Leergeld organiseert een interne training voor medewerkers en bestuur om 
kennis op peil te houden en werkwijze op elkaar af te stemmen.
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Het hart van de werkwijze van Leergeld is het huisbezoek van de intermediair. 
Samen met de aanvrager wordt gekeken naar de fi nanciële situatie en naar 
mogelijkheden die Leergeld en andere organisaties kunnen bieden. Ook 
vrijwilligers en professionals van andere organisaties komen binnen bij 
gezinnen om te kijken of ze in aanmerking komen voor hun voorzieningen en 
ondersteuning. Gezinnen moeten meerdere malen hun fi nanciële gegevens 
verstrekken. Dit kan effi  ciënter door afstemming.
De rol van de ‘huisbezoeker’ wordt nog belangrijker. In het verlengde van de 
harmonisatie van de minimaregelingen en het project van’ Arm naar Beter’ 
ontwikkelt de gemeente Westerkwartier een digitale ‘potjeswijzer’.  Door 
toepassing van de 130% wsm in Noordenveld, neemt de doelgroep die gebruik 
maakt van de ‘Meedoen’ regeling toe.

Leergeld richt zich op:

   • een bredere inzet van vrijwilligers, zodat ze niet alleen voor de eigen  
  organisatie de intake doen, maar ook verwijzen naar/regelen van 
 voorzieningen van andere organisaties;
   • wederzijdse erkenning van elkaars fi nanciële screening.
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De begroting 2021

Helaas moeten we opmerken dat nog steeds niet duidelijk is wanneer we 
ons ‘normale’ leven weer op kunnen pakken en wat de gevolgen zijn van het 
Coronavirus voor de financiële situatie van gezinnen, en daarmee wellicht de 
ondersteuning door Leergeld.

Dat relativeert de waarde van de opgestelde begroting. Het is een voor-
lopig financieel kompas. Het beste wat we op dit moment kunnen bieden.

Begroting Jaarrekening Begroting 
2021 2020 2020

BATEN
Particuliere giften 1.500 15.355 15.000
Ambassadeurs 8.000
Sponsoren 8.000 7.102 10.000
Fondsen te realiseren 30.650 2.173 10.000
Subsidies:
   Gemeente Westerkwartier 80.000 50.000 60.000
   Gemeente Noordenveld 15.000 10.000
   Provincie Groningen 9.000 11.384 7.000
LG Ned- SZW Akdm 10.000 10.904 10.000
LG Ned- SZW Akdm 50% X 2018 12.376
LG Ned - SZW laptops 8.167
LG Ned- Min SZW organisatie 23.290 23.290
Overige baten-lasten 1.102
Negatief saldo 0 12.984 20.150

Totaal baten 162.150€            154.836€            165.440€            
Lasten
Organisatie

Eigen organisatie 12.150 10.603 12.150
Eenmalig project organisatie 23.290 23.290

Subtotaal Organisatiekosten 12.150 33.893 35.440
Hulpvragen

 Onderwijs 75.000 45.563 67.000
 Sport 14.000 9.246 12.000

Cultuur 1.000 1.657 1.000
Welzijn 60.000 64.478 50.000

Subtotaal Hulpvragen 150.000 120.944 130.000
Totaal lasten 162.150€            154.836€            165.440€            
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De subsidies van de gemeenten, de provincie Groningen en Leergeld 
Nederland zijn voldoende voor de bekostiging van onze organisatie en van 
een aanzienlijk deel van onze hulpvragen. Maar het is niet voldoende om alle, 
toenemende hulpvragen te bekostigen. 
We zijn afhankelijk van steun van particulieren, bedrijven en instellingen, die 
ons willen sponsoren of ambassadeur willen zijn en doen daarnaast een beroep 
op fondsen.



Mede mogelijk gemaakt door: 


