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Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Leiden 
 
 
Inleiding 
 
Voor u liggen het jaarverslag en de jaarrekening van de Stichting Leergeld Leiden over het verslagjaar 2015.  
Het aantal ontvangen aanvragen voor ondersteuning nam iets af  ten opzichte van 2014. Dankzij de steun 
van diverse fondsen en stichtingen, zijn in 2015 totaal  377 aanvragen na toetsing gehonoreerd. Ook 
verbeterde de financiële situatie van de Stichting Leergeld Leiden, zodat in 2015 pieken van aanvragen 
opgevangen konden worden.  
Voor 2016 is het zaak deze  financiële positie te behouden.  
 

 
1. Stichting Leergeld Nederland 

In Nederland zijn inmiddels ongeveer 90 lokale Stichtingen Leergeld actief. Deze stichtingen zijn aangesloten 
bij de Vereniging van Stichtingen Leergeld Nederland1.  
 

 
2. Stichting Leergeld Leiden 

De Stichting Leergeld Leiden is in 2006 opgericht en sinds 2007 actief. Bij aanvang bestond Stichting Leergeld 
Leiden uit een bestuur, een (betaalde) coördinator en een achttal intermediairs. Na een doorstart met een 
volledig nieuw bestuur in 2008 werden enkele fundamentele veranderingen doorgevoerd. Sindsdien worden 
de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• Stichting Leergeld Leiden bestaat voor 100% uit vrijwilligers 
• De overheadkosten mogen niet meer dan 10% van het totale budget bedragen. 
 
Doelstelling 
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 bewerkstelligd dat ze 
kunnen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, die van belang zijn voor het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden. 
 
Criteria  
Het toekennen van aanvragen door Stichting Leergeld Leiden gebeurt volgens vastgestelde criteria: 
• Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120% van de bijstandsnorm; 
• Het gezin moet in Leiden wonen en/of de kinderen gaan in Leiden naar school; 
• 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. 
• De ondersteuning geldt voor een periode van maximaal 3 jaar per kind. 
• De maximale bijdrage per kind is € 350,-- per jaar. 
 
 

                                                   
1  Zie voor meer informatie www.leergeld.nl 
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3. Organisatie 
 
De organisatie van de Stichting Leergeld Leiden bestaat uit een bestuur, een coördinator, een secretarieel 
ondersteuner en intermediairs. Allen zijn vrijwilligers.  
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een bestuurslid voor 
fondsenwerving en algemene bestuursleden. Één van de bestuursleden beoordeelt de aanvragen voordat 
tot honorering wordt overgegaan.  
 
Bestuur 
Het bestuur vergadert ca. één keer per maand. Tijdens de vergaderingen komen diverse onderwerpen aan 
de orde zoals samenwerking met de gemeente Leiden, het Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds of  Stichting 
Urgente Noden, de afhandeling van complexe aanvragen, casuïstieken en financiën.  
Tweemaal per jaar vergaderen bestuur en intermediairs gezamenlijk om ontwikkelingen te bespreken en af 
te stemmen.  
Het bestuur wordt zo mogelijk bij de landelijke ledenvergadering vertegenwoordigd door één van de 
bestuursleden.  
 
Het bestuur bestond in 2015 uit de volgende personen: 
Susanne Rutten (voorzitter) 
Lia Dickhoff (secretaris) 
Jacqueline Bruggink (algemeen lid)  
Guus de Clercq (penningmeester) 
Frans Lenderink (bestuurslid fondsenwerving) 
Moniek van Sandick (algemeen lid en coördinator) 
 
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 intermediairs worden begeleid 
door een coördinator.  
De coördinator en de intermediairs komen eens per maand bijeen.  
In 2015 waren de volgende intermediairs voor Stichting Leergeld Leiden actief: 
 
Arigje Kanis  
Ellen Zwetsloot  
Jeema Belkasmi (secretarieel ondersteuner) 
Joke Engering 
Jeannette Koelewijn  
Monique Oomes 
Marissa Schoonhoven 
Lex Wagterveld 
Nel van Zomeren  
Trudy Zuidgeest 
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4. Activiteiten in 2015 
 
JSF en JCF 
In 2015 zijn aanvragen op sport- of cultuurgebied weer zoveel mogelijk bij het Jeugd Sport Fonds (JSF) 
respectievelijk het Jeugd Cultuur Fonds (JCF) belegd. De Stichting Leergeld Leiden fungeert daarbij als 
intermediair voor JSF en JCF. Soms wordt als knelpunt ervaren dat deze fondsen als uitgangspunt hanteren 
dat slechts één aanvraag per jaar per kind gehonoreerd kan worden, ook als het bedrag dat deze fondsen 
per kind kunnen besteden hoger is. Dit heeft als consequentie dat Stichting Leergeld Leiden dan deze overige 
aanvragen zal honoreren. Ook als het bedrag van JSF of JCF wordt overschreden financiert Stichting Leergeld 
Leiden de aanvulling. 
 
Verplichte tablets of  laptops  
Sommige scholen stellen het bezit van een iPad of een laptop verplicht. Stichting Leergeld Leiden past bij 
aanvragen dezelfde werkwijze als bij de aanvraag van computers toe. De financiering door Stichting Leergeld 
Leiden is in toenemende mate onvoldoende. In 2015 is naar aanleiding van een casus discussie gevoerd tot 
op landelijk niveau met een middelbare school in Leiden. Divers overleg met de directie van de betreffende 
school heeft plaatsgevonden. Deze problematiek is bij Leergeld Nederland en bij het ministerie van OCW aan 
de orde gesteld. 
 
Vergoeding voor overblijven op de basisschool 
Een ander terugkerend punt van aandacht is de vergoeding die basisscholen aan ouders vragenvoor 
overblijven. Sommige scholen menen de vrijwillige ouderbijdrage verplicht te kunnen stellen, andere scholen 
doen dit met kosten die het gevolg zijn van het continurooster. De Stichting Leergeld Leiden is hier strikt in 
en volgt de landelijke regels waar de scholen zich aan moeten houden.  
 
Vrijwilligersbeleid  
In het verslagjaar is het vrijwilligersbeleid vastgesteld. Onderwerpen in het vrijwilligersbeleid zijn onder 
andere de werving en selectie van intermediairs, coördinator en bestuursleden, verklaring omtrent gedrag, 
onkostenvergoedingen, opleiding en training, vergaderingen en klachtenregeling. 
 
Beleid Leergeld Leiden 
Tweemaal per jaar wordt het beleid dat Stichting Leergeld Leiden hanteert  ten aanzien van aanvragen voor 
ondersteuning tegen het licht gehouden aan de hand van casuïstiek tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten 
met bestuur en intermediairs.  
Voor relaties van Stichting Leergeld Leiden is het vastgestelde beleid opvraagbaar. 
In 2015 werd discussie gevoerd over het driejarenbeleid.  
Het uitgangspunt van Stichting Leergeld Leiden is dat een kind gedurende drie jaar gebruik kan maken van 
Stichting Leergeld Leiden, zodat na drie jaar zelf maatregelen getroffen kunnen worden. Het komt 
regelmatig voor dat de situatie van het kind na drie jaar ongewijzigd is. De voedselbank, gemeente en het JSF 
hanteren deze grens niet. Afgesproken is toch de driejaarsgrens te hanteren, maar dat voor schrijnende 
gevallen een uitzondering mogelijk is. Hierop wordt in 2016 verder terug gekomen.  
Ook is discussie gevoerd over de vergoeding van schoolspullen en dat daar niet de (rug)tassen bij zijn 
inbegrepen, zodat de schoolspullen ook vervoerd kunnen worden. Dit heeft ertoe geleid dat ook rugzakken 
verstrekt kunnen worden. 
Leergeld vergoedt 1 computer per gezin. Als meerdere kinderen uit één gezin op de middelbare school 
zitten, dan is 1 computer per gezin niet altijd toereikend. Hierover is afgesproken dat we het uitgangspunt 
van 1 computer per gezin handhaven, maar dat uitzonderingen bespreekbaar zijn.  
Binnen het bestuur is ook de vraag van de gemeente Leiden besproken of wij de afhandeling van aanvragen 
van het minimabeleid voor het JSF en JCF namens de gemeente kunnen overnemen.  
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Dit naar aanleiding van het voornemen van de gemeente Leiden om het loket voor aanvragen van het 
minimabeleid te sluiten per 1-1-2016.   
Het bestuur heeft besloten hiervan af te zien omdat de administratieve afhandeling van aanvragen niet de 
kerntaak is van de stichting en wij een vrijwilligersorganisatie zijn en geen garanties kunnen geven over de 
maximale doorlooptijd etc. 
 
 
5. Samenwerking  
 
Stichting Leergeld Leiden werkte in 2015 samen met de volgende partijen: 
• De Ekklesia stelt Stichting Leergeld Leiden al langer regelmatig in staat om onder de aandacht te komen 

bij de kerkgangers. Dit leidde zowel tot giften als tot aanmelding van vrijwilligers.  
• Er is een samenwerking met DiplomaNu, waardoor kinderen tegen gunstige voorwaarden gebruik 

kunnen maken van bijles.  
• Met Wijnand Sloos is een samenwerking voor sportbenodigdheden. Kinderen kunnen een cheque 

inwisselen bij deze winkel. 
• Met EcoWare in Zoetermeer is een samenwerkingsverband voor de levering van tweedehands laptops. 
• Met het Warenhuis voor fietsen in Leiden is een samenwerkingsverband voor het leveren van 

tweedehands fietsen. 
• Met EuroTweewielers in Leiden is een samenwerkingsverband voor het leveren van tweedehands 

kinderfietsen. 
• In 2015 is een overeenkomst gesloten met Boekhandel Kooijker voor het verkrijgen van schoolspullen. 
• Via het minimabeleid van de gemeente Leiden wordt regelmatig met succes een aanvraag geregeld.  
• Met de LINDA foundation is een nieuwe aanmeldprocedure in gebruik genomen.  Acht gezinnen hebben 

hiervan gebruik gemaakt.  
• Er is een samenwerking met Stichting kinderhulp Nederland.  
• Verschillende aanvragen die niet binnen de doelstellingen van Stichting Leergeld Leiden passen, zijn 

verwezen naar SUN (Stichting Urgente Noden) en IPCI. Zo konden ook deze kinderen geholpen worden.  
• Met de gemeente Leiden bespreekt de Stichting Leergeld Leiden regelmatig onderwerpen zoals de 

samenhang met het minimabeleid, samenwerking met de medewerkers van het minimabeleid van de 
gemeente en knelpunten van kinderen van ouders in schuldsanering.  

 
 
6. Hulpverlening door Leergeld Leiden in 2015 
 
Stichting Leergeld Leiden levert financiële steun aan kinderen, maar kan ook hulp in natura leveren. Er zijn 
twee vormen van hulp in natura: 
1. Uitgifte van tweedehands laptops verkregen via Eco Ware. 
2. Uitgifte van tweedehands fietsen via Warenhuis voor fietsen en EuroTweewielers. 
 
In 2015 heeft Stichting Leergeld Leiden aanvragen uitgekeerd voor een totaalbedrag van € 37.771,-- naast de 
aanvragen die via het JSF en JCF worden gefinancierd. 
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De volgende soorten aanvragen zijn in de periode 2011- 2015 gehonoreerd:  
 

Soorten aanvragen 2011 2012 2013 2014 2015 
Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Muziek & cultuur 6 5 7 2 7 3 10 2 8  2      
School (kampen, 
leermaterialen, bijlessen, etc.) 

51 39 145 47 115 42 182 47 189 50 

Sport (voetbal, zwemles, judo, 
etc. 

37 28 83 27 57 21 94 24 90 24 

Fietsen 23 18 45 15 31 11 76 20 65 17 
PC of laptop 13 10 26 8 44 16 26 7 23 6 
Overig 1 1 4 1 19 7 1 0 2 1 
Totaal 131 100 310 100 273 100 389 100 377 100 

 
Het aandeel van de aanvragen die betrekking hebben op schoolactiviteiten is weer gestegen. Dit geldt niet 
alleen voor de aantallen aanvragen, maar ook voor de bestede gelden.  
De verwachting is dat dit ook in 2016 verder gaat stijgen als gevolg van het meer afwentelen van kosten op 
de ouders. Stichting Leergeld Leiden ziet vooral de hoge kosten van de schoolreizen in het voortgezet 
onderwijs als een zorgelijk knelpunt. Het bestuur poogt hierover overleg te hebben met schoolbesturen 
en/of ouderraden, maar heeft hier nog geen succesvolle stappen in kunnen zetten. 
In Leiden ervaart de Stichting Leergeld Leiden ook de relatief hoge kosten voor MBO-leerlingen die een 
gerichte vakopleiding volgen. Dit onderwerp is via Leergeld Landelijk aangekaart bij het Ministerie van 
Onderwijs. 
 
7.  Financiën 
 
In 2015 zijn subsidies en giften ontvangen van: 
• Diaconie Protestantse gemeente Leiden 
• Fonds 1818 
• Fundatie van den Santheuvel, Sobbe 
• Gemeente Leiden 
• Haëlla Stichting 
• ICPI 
• Leidse Studenten Ekklesia 
• Protestantse Gemeente Leiderdorp 
• RDO Balije van Utrecht 
• Snickers-de Bruijn Stichting 
• Stichting Dorodarte 
• Stichting Fonds voor NRC Handelsbladlezers 
• Stichting Heilige Geest Leiden 
• Stichting Mevrouw M.G. Keulaerds Fonds 
• Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp 
• Stichting mr. A. Fentener van Vlissingen 
• Stichting Madurodam Steunfonds 
• Stichting Palatine 
• Sint Maarten 
• Stichting Boschuysen 
• Stichting Zonnige Jeugd 
• WOZ fonds 
• Particulieren 

De financiële resultaten – jaarrekening en balans – staan vermeld in de bijlage. Het jaar 2015 wordt 
afgesloten met een positief resultaat van € 19.224,--. 
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7.  Conclusies 2015 en voornemens  voor 2016  
 
De Stichting Leergeld Leiden constateert ook in 2015 dat financiële problemen zich steeds vaker voor doen 
bij ouders van kinderen die buiten het minimabeleid vallen zoals ouders van kinderen in de schuldsanering 
of ouders die ZZP’er zijn en hun inkomen als gevolg van de economische situatie zien dalen. Dit is ook aan de 
orde gesteld bij de gemeente Leiden omdat het minimabeleid hierin niet voorziet. De gemeente overweegt 
haar beleid hierop aan te passen. 
 
Voorts constateert de Stichting Leergeld Leiden dat ook kinderen uit omliggende gemeentes zoals 
Voorschoten, Oegstgeest en Leiderdorp aanspraak maken op ondersteuning, omdat deze kinderen in Leiden 
naar school gaan. De Stichting Leergeld Leiden zal zich in 2016 beraden op het verkrijgen van extra steun 
voor de kinderen uit deze gemeenten of naar andere mogelijkheden kijken.  
 
In het eerste kwartaal 2016 was er een toename van het aantal aanvragen van vluchtelingen. Op het 
moment dat iemand formeel  statushouder wordt, is diegene een inwoner van de gemeente en kan beroep 
gedaan worden op de regelingen.  
Dit betekent dat in 2016 het reserveren van specifieke financiële middelen voor deze doelgroep een hoge 
prioriteit heeft. 
 
De Stichting Leergeld Leiden blijft 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.  
 
Leiden, 30 maart 2016 
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Bijlage 1: Financiële resultaten 
bijlage A: Balans         
          

Activa   
Stand per 31-12-

2015   
Stand per 31-12-

2014 
Materiele vaste activa   -   - 
Financiele vaste activa   -   - 
          
Voorraaden   -   - 
Vorderingen en overlopende 
activa   -   - 
Effecten   -   - 
Liquide middelen   52.417   23.193 
          
Totaal activa   52.417   23.193 
          
          

Passiva   
Stand per 31-12-

2015   
Stand per 31-12-

2014 
Reserves        
- continuiteitsreserve   40.000   23.193 
-bestemmingsreserve   2.417   - 
-herwaarderingsreserve   -   - 
-overige reserves   -   - 
          
Fondsen   -   - 
          
Voorzieningen   -   - 
          
Lang lopende schulden   -   - 
          
Kortlopende schulden   -   - 

Vooruitontvangen bedragen   6.000     
Nog te betalen bedragen   4.000     

          
Totaal Passiva   52.417  23.193 

 
Toelichting 
De Stichting Leergeld Leiden wil de continuïteit van haar activiteitenwaarborgen door een continuïteitsreserve 
aan te houden die het mogelijk maakt ten minste één boekjaar aan haar verplichtingen te kunnen voldoen, ook 
als de baten geheel wegvallen. Een reserve met een omvang van € 40.000 voldoet hier vooralsnog aan.  
 
De bestemmingsreserve is bestemd voor het opvangen van de gevolgen van de toename van de aantallen 
cliënten waaronder vluchtelingen. De werkelijke lasten kunnen gemakkelijk hoger uitvallen dan het nu 
gereserveerde bedrag.  
 
De vooruitontvangen en nog te betalen bedragen hebben betrekking op bijdragen van vermogensfondsen.  
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Bijlage B: Baten en lasten         
            

  Werkelijk 2015   
Begroot 

2015   Werkelijk 2014 
            
Baten           
Baten uit acties van derden 550       8.280 
Baten uit eigen 
fondsenwerving 58.290       23.549 
subsidies overheden 3.080         
Overige Baten 117       184 
            
           
Som der Baten 62.037       32.013 
            
Lasten           
Besteed aan doelstellingen           
-School 20.076       10.491 
-Sport 7.295       6.427 
-Cultuur 794       359 
-Doel overig 9.606       6.785 
Totaal besteed aan doelst. 37.771       24.062 
            
Werving baten           
-kosten werving baten -       - 
            
            
Beheer en administratie           
-kosten beheer en 
administratie 5.042       2.910 
            
som der lasten 42.813       26.972 
            
Bestemmingsaldo 19.224       5.041 
      
      
toevoeging  aan:       
-continuiteitsreserve 16.807     
-herwaarderingsreserve       
-bestemmingsreserve  2.417     
-overige reserves      

 
Toelichting baten 

• Baten uit acties van derden: bijdrage SUN Leiden 
• Baten uit eigen fondsenwerving: bijdragen vermogensfondsen en enkele donaties 
• Subsidies overheden: bijdrage gemeente Leiden ten behoeve van de kosten van beheer en 

administratie 
• Overige baten: rente 

Toelichting bestedingen aan doelstelling 
In 2015 zijn de uitgaven fors gestegen, in het bijzonder voor de categorie 'school'.  
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Toelichting kosten beheer en administratie 
Het bestuur van de stichting streeft er naar de kosten van beheer en administratie maximaal 10% van de lasten 
te laten uitmaken. Dit is in 2015 niet geheel gelukt. In 2016 wordt onderzocht in hoeverre deze categorie 
kosten kan worden verlaagd.   


