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Leiden, mei 2013 

Jaarverslag 2012 Stichting Leergeld Leiden 

 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag incl. de jaarrekening van de Stichting Leergeld Leiden over het verslagjaar 2012. De Stichting Leergeld 

Leiden kijkt terug op een bewogen en succesvol jaar, waarin het aantal nieuwe aanvragen meer dan verdubbelde. Voor Leergeld Lei-

den is het ieder jaar van groot belang om voor voldoende financiering van activiteiten te zorgen.   

 

 

1. Stichting Leergeld Nederland 

In ca. 70 Nederlandse gemeenten is een stichting Leergeld operationeel. Al deze stichtingen zijn aangesloten bij de Vereniging van 

Stichtingen Leergeld Nederland1. Leergeld Nederland wil in 2013 het CBF keurmerk behalen, opdat zij aanspraak kan maken op de 

nationale fondsen zoals de Postcode Loterij en Vrienden Loterij. Om dit te bereiken is een eenduidig financieel computersysteem ont-

wikkeld, bestaande uit twee componenten: registratie cliënten genaamd LISY, en financiële afwikkeling genaamd Twinfield. In 2012 is 

dit systeem in gebruik genomen voor de financiële verantwoording. 

 

 

2. De Stichting Leergeld Leiden 

De Stichting Leergeld Leiden is in 2006 opgericht en sinds 2007 actief. Bij aanvang bestond de Stichting Leergeld Leiden naast een 

bestuur uit een betaalde coördinator en een achttal intermediairs. Na een doorstart in 2008 werden enkele fundamentele veranderin-

gen doorgevoerd: 

 Stichting Leergeld Leiden bestaat voor 100% uit vrijwilligers 

 De overheadkosten mogen niet meer dan 10% van het totale budget bedragen. 

 

                                                 
1
  Zie voor meer informatie www.leergeld.nl 
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Doelstelling 

De stichtingen Leergeld verlenen lokaal steun aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die ten gevolge van armoede onvoldoende 

kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Onder het motto “Alle kinderen mogen meedoen!” en “Nu meedoen is 

straks meetellen” wordt met giften, renteloze leningen of voorschotten, voorkomen dat kinderen onvoldoende kunnen meedoen op 

school en kunnen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, die van belang zijn voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. 

 

Criteria  

Het toekennen van aanvragen door de Stichting Leergeld Leiden gebeurt volgens vastgestelde criteria: 

 Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120% van de bijstandsnorm; 

 Het gezin moet in Leiden wonen en/of in Leiden naar school gaan; 

 Er zijn geen andere voorliggende voorzieningen zoals minimabeleid, bijzondere bijstand of andere regelingen. 

 De ouders hebben geen financiële ruimte om de kostenpost of activiteit te betalen. 

 

 

3. Organisatie 

De organisatie van Leergeld Leiden bestaat uit een bestuur, een coördinator en 6 intermediairs, allen vrijwilligers. Het bestuur bestaat 

uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een bestuurslid voor de juridische zaken en twee overige bestuursleden. 

Daarnaast heeft de Stichting een comité van aanbeveling. 

 

Bestuur  

Het bestuur vergadert een keer per maand in aanwezigheid van de coördinator. 

Het bestuur is bij de landelijke ledenvergadering vertegenwoordigd door een van de bestuursleden. 

 

Coördinator en intermediairs 

De intermediairs gaan op huisbezoek bij aanvragers, toetsen of de aanvraag aan de gestelde criteria voldoet en bekijken de financiële 

situatie; zij verwijzen in voorkomende gevallen door naar voorliggende voorzieningen en/of bemiddelen verschillende vormen van 

hulpverlening. 

De coördinator en de intermediairs komen eens per maand bijeen, waarbij een van de bestuursleden wordt uitgenodigd. Als uitvals-

basis voor de intermediair en vrijwilligers wordt een ruimte in de Bakkerij gehuurd.  

 

In 2012 waren de volgende vrijwilligers actief: 

 

Coördinator:   Gerard Broekmans 

 

Intermediairs: Wilbert van Beijsterveldt  

Igna van Dijk 

Alice van Eerden 

Layla Hassan 

Arigje Kanis  

Lex Wagtenberg 
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Bestuur:   Susanne Rutten (voorzitter),  

Roland Abspoel (penningmeester tot 1-9 2012)  

Lia Dickhoff (secretaris)  

Kim Diepstraten (juridische zaken) 

Jacqueline Bruggink (algemeen lid) 

Guus de Clerq (penningmeester vanaf 1-12-2012) 

Moniek van Sandick (algemeen lid) 

Fred Wagenaar (algemeen lid 

 

Helaas hebben Roland Abspoel en Fred Wagenaar per 1 september het bestuur verlaten. Fred Wagenaar zal op de achtergrond onder-

steuning blijven bieden ten aanzien van de financiën en het verwerven van extra inkomsten. De penningmeesterstaken van Roland 

Abspoel zijn tijdelijk overgenomen door Jacqueline Bruggink en per 1 december is Guus de Clerq als nieuwe penningmeester aange-

steld. Helaas heeft ook Gerard Broekmans eind van het jaar zijn coördinatorschap vanwege ziekte moeten beeïndigen. Het coördina-

torschap is tijdelijk overgenomen door Moniek van Sandick en in 2013 moet hieraan nog een verdere invulling worden gegeven.   
 
 

4. Activiteiten in 2012 

Lisy en Twinfield 

In 2012 heeft Leergeld Leiden veel tijd besteed aan het implementeren van het landelijke uniform verantwoordingssysteem Lisy en 

Twinfield, ten behoeve van het verkrijgen van het CBF keurmerk. In 2012 is dit systeem operationeel. 

 

subsidies 

Het bestuur heeft in 2012 diverse subsidiegevers en sponsors benaderd voor financiële steun. In totaal heeft dat een bedrag van €…,- 

opgeleverd.  

 

Samenwerking JSF en JCF van Leiden en Zuid Holland 

In 2012 is Leergeld Leiden na een aantal gesprekken ook intermediair voor het jeugd Sport Fonds en het Jeugd Cultuurfonds voor 

Leiden en voor Zuid Holland geworden. Aanvragen voor sport en cultuur worden zoveel mogelijk naar deze fondsen doorgesluisd. De-

ze samenwerking is voor het JSF en de gemeente Leiden interessant omdat St. Leergeld Leiden werkt met vrijwilligers die achter de 

voordeur komen om de situatie van de aanvragers te beoordelen. 

 

PR en Communicatie 

In 2012 heeft het bestuur een nieuwe folder ontwikkeld, die up-to-date is. 

 

ANBII status 

In het verslagjaar toetste de Belastingdienst of Leergeld Leiden haar ANBII status mocht behouden en dit werd positief bevonden.  
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5. Hulpverlening door Leergeld Leiden in 2012 

Leergeld Leiden levert financiële steun aan kinderen, maar kan ook hulp in natura leveren. Er zijn drie vormen van hulp in natura:   

1. 2e hands lap tops verkregen via Eco Ware.  

2. 2e hands Fietsen via cardea werkplaats  

3. Sportkleding via sportwinkel Wijnand Sloos. 

 

In 2013 heeft Leergeld Leiden 310 aanvragen gehonoreerd en totaal een bedrag uitgekeerd van 14.3882, naast de aanvragen die via 

het JSF en JCF worden gefinancierd. Het aantal gehonoreerde aanvragen is in 2012 meer dan verdubbeld t.o.v. 2011. Toen zijn totaal 

131 aanvragen gehonoreerd. De 310 aanvragen hadden betrekking op 273 kinderen en 216 gezinnen. 

 

De volgende soorten aanvragen zijn in de periode 2010- 2012 gehonoreerd: 

 
 2010 2011 2012 

Soorten aanvragen Aantal % Aantal % Aantal % 

Muziek & cultuur 0 0 6 5 7 2 

School (kampen, leerma-
terialen, bijlessen, etc.) 

21 33 51 39 145 47 

Sport (voetbal, zwemles, 
judo, etc. 

34 54 37 28 83 27 

Fietsen 5 8 23 18 45 15 

PC of laptop 2 3 13 10 26 8 

Overig 1 2 1 1 4 1 

Totaal 63 100 131 100 310 100 

 

Het aandeel van de aanvragen die betrekking hebben op schoolactiviteiten is vooral enorm gestegen. De verwachting is dat dit na 

2013 verder gaat stijgen als gevolg van het meer afwentelen van kosten op de ouders. Schoolboeken worden voor volgens schooljaar 

nog gefinancierd, maar in schooljaar 2014/2015 zullen deze kosten bij de ouders terecht komen.  

 

Financiële resultaten 

De financiële resultaten – jaarrekening en balans – staan vermeld in bijlage 1. Het jaar 2012 wordt afgesloten met een negatief resul-

taat van €1893,-. 

 

Het voornemen van het bestuur om de verhouding tussen bedrijfskosten en de uitgaven voor gehonoreerde aanvragen niet groter te 

laten worden dan 10%-90% is bijna gerealiseerd (11%), ondanks dat een aantal aanvragen door JSF is betaald. 

Het bestuur verwacht dat het aantal aanvragen in 2013 verder zal stijgen door een toename van de naamsbekendheid en de voorge-

nomen bezuinigingen van gemeente Leiden op het minimabeleid. In de begroting voor 2012 is deze groei weergegeven (bijlage 2). 

 

Ook in 2011 is te zien dat het aantal aanvragen na de zomervakantie fors toeneemt. Het is belangrijk dat in 2012 een financiële buf-

fer wordt opgebouwd om onvoorspelbare groei beter te kunnen opvangen.  

                                                 
2
  Per kind kan meer dan één aanvraag worden gedaan 
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Conclusies en voornemens 2013 

 

Leergeld Leiden heeft in 2012 wederom een groei doorgemaakt. De verwachting is dat deze tendens zich blijft voortzetten in 2013. 

Om deze groei op te vangen zijn voldoende financiële middelen noodzakelijk. Ook het verkrijgen van gelden verloopt ieder jaar moei-

zamer als gevolg van de economische situatie. In 2013 is daarom een intensievere aanpak op het gebied van fondsenwerving nodig 

zodat gedurende het gehele jaar continuïteit geboden kan worden. 

 

Voor het dagelijks reilen en zijlen van Leergeld Leiden met de aansturing van de vrijwilligers is een coördinator nodig. Een van de be-

stuursleden heeft deze taak tijdelijk op zich genomen, maar in 2013 zal een nieuwe intermediair aangetrokken moeten worden.  

 

De Stichting Leergeld Leiden blijft ook in 2013 van groot belang om kinderen te laten participeren in de samenleving, zowel bij 

schoolse als niet-schoolse activiteiten en zodoende voldoende sociale vaardigheden te leren die hen in de toekomst kunnen helpen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Susanne Rutten (voorzitter),  

 

 

 

 

 

 

 

Lia Dickhoff (secretaris)  

 

 

 

 

 

 

 

Kim Diepstraten (juridische zaken) 
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Jacqueline Bruggink (algemeen lid en penningmeester vanaf 1-9-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Moniek van Sandick (algemeen lid) 
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Bijlage 1: Financiële resultaten 

 

 

 
Bijlage A:  Balans

Activa Stand 31-12-2012 Mutatie Stand 31-12-2011

Materiele vaste activa 0 0 0

Finaciele vasta ctiva 0 0 0

Voorraaden 2.000 2.000 0

Vorderingen en overlopende activa 0 0

Effecten 0 0

Liquide middelen -385 -3.893 3.508

Totaal activa 1.615 -1.893 3.508

Passiva Stand 31-12-2012 Mutatie Stand 31-12-2011

Reserves -1.893 -1.893 0

    - continuiteitsreserve 0 0

    - bestemmingsreserve 0 0

    - herwaarderingsreserve 0 0

    - overige reserves 1.615 -1.893 3.508

Fondsen 0 0

Voorzieningen 0 0

Langlopende schulden 0 0

Kortlopende schulden 0 0

Totaal activa 1.615 -1.893 3.508  
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Bijlage B: Batten en lasten

Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011

Baten

Baten uit acties van derden 13096 52500 0

Baten uit eingen fondsenverwerving 1100 0 0

Overige baten 2379 0 0

Som der baten 16575 52500 10073

Lasten

Besteed aan doelstellingen

  -  School 10037 15000 0

  -  Sport 1161 8000 0

  -  Cultuur 2087 5000 0

  -  Doel overig 1103 12000 0

Werving baten

  - Kosten verwerving baten 0 0 0

Beheer en administratie

  - kosten Beheer en administratie 4080 3500 0

Som der lasten 18468 43500 0

Bestemming saldo -1893 0

Toevoeging ontrikkeing aan

    - continuiteitsreserve

    - bestemmingsreserve

    - herwaarderingsreserve

    - overige reserves -1893 0  
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Bijlage C: Model toelichting lastenverdeling

Bestemming

Lasten  Sport  School  Cultuur  doel overig 
Kosten beheer en 

administratie

2012 

werklijk

2012 

begroot

afdrachten 1.161               9.917               2.087               1.078               14.243     15.667     

huisvestingskosten 604                              604           665           

kantoor- en algemene kosten 120                   1.308                          1.428        1.571        

personeelskosten 110                              110           121           

publiciteit en communicatie 175                              175           193           

overig 25                     1.882                          1.907        2.098        

Totaal 1.161               10.037             2.087               1.103               4.080                          4.550        4.550        

Doelstelling Totalen

 
 


