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Deel 1 – Jaarverslag 
 
 

Inleiding  
 
Stichting Leergeld Leiden en Omstreken is een onafhankelijke stichting die steun verleent aan 
kinderen van 4 tot 18 jaar die ten gevolge van de financiële situatie in het gezin onvoldoende 
kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Onder het motto “Alle kinderen 
mogen meedoen!” bewerkstellingen we dat deze kinderen perspectief houden op een goede 
opleiding en de vaardigheden leren die nodig zijn om tot stabiele volwassenen te kunnen 
opgroeien. Ook zorgen we ervoor dat ze kunnen deelnemen aan activiteiten die van belang zijn 
voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zoals sport, cultuur en welzijn. 
Stichting Leergeld Leiden is in 2006 opgericht, sinds 2007 actief en maakte in 2008 een doorstart. 
In 2017 werd de keuze gemaakt om te gaan groeien, en uit te breiden naar de omringende 
gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. De naam werd toen gewijzigd naar Stichting 
Leergeld Leiden en Omstreken.  
 
 

1. Onze ondersteuning  
 
573 kinderen uit 317 gezinnen. Dat zijn de aantallen die we in 2018 bereikten. In dit jaarverslag 
lichten we toen wat we voor hen deden en hoe, en leggen we verantwoording af over de 
besteding van onze middelen. We blikken terug op een intensief jaar, waarin we meer kinderen 
dan ooit konden ondersteunen en bovendien perspectief kregen dat deze groei zich in nog 
sterkere mate zal voortzetten in 2019 en 2020.  
 
We ondersteunen kinderen en jongeren op de gebieden school, sport, cultuur en welzijn. Het in 
2017 genomen besluit om te willen groeien, leidt tot stijgende cijfers: grafiek 1 toont de toename 
van het aantal ondersteunde kinderen, grafiek 2 de stijging van het aan de doelstelling bestede 
budget.  
 
 

 
 
Grafiek 1 – ontwikkeling van het aantal ondersteunde kinderen sinds 2014 
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Grafiek 2 – ontwikkeling van de aan de doelstelling bestede gelden sinds 2014 

 
Per kind honoreerden we gemiddeld 2,48 aanvragen, en besteedden we (uit eigen budgetten) ca. 
€203. Onderstaande tabel geeft gedetailleerder aan welke aanvragen wij honoreerden:  
 

Ouderbijdrage 42 

Schoolreizen 97 

Excursies 18 

Schoolkamp 53 

Schoolboeken 54 

Laptop/tablet 87 

Cursuskosten 7 

Bijles 16 

Overblijfkosten 10 

Examenkosten 1 

Overige schoolbenodigdheden 165 

Overige onderwijskosten  37 

Fiets 253 

Contributie/lesgeld - Sport 147 

Zwemles 85 

Kleding/attributen - Sport 263 

Sportevenement 5 

Overige sportkosten 2 

Contributie/lesgeld - Cultuur 20 

Kleding/attributen - Cultuur 3 

Instumenten huur/koop 1 

Overige cultuurkosten 9 

Contributie/lesgeld - Welzijn 7 

Kleding/attributen - Welzijn 5 

Kamp/weekend/vakantie 18 

Welzijnsevenement 1 

Overige welzijnskosten 14 
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De lezer moet zich realiseren dat kinderen vaak aanvragen uit meerdere categorieën toegekend 
krijgen. Dat betekent dat de aantallen uit deze tabel zich niet laten optellen tot het aantal 
ondersteunde kinderen. Wel tot het aantal gehonoreerde aanvragen: 1420. 
 
De 573 kinderen die we ondersteunden zijn als volgt verdeeld over de gemeenten waar we actief 
zijn: 
 

Gemeente 
Aantal 
kinderen 

Leiden 435 

Leiderdorp 50 

Oegstgeest 60 

Teylingen 15 

Zoeterwoude 9 

Overig 4 

 
Als bijlage zijn gedetailleerde overzichten per gemeente opgenomen in dit jaarverslag. 
 
 

Ondersteuning gefinancierd door derden 
 
Niet in alle gevallen zijn wijzelf ook de financier van de aanvragen. Bij aanvragen voor zwemles, 
sport- en cultuurcontributies fungeren we bijvoorbeeld veelal als voorportaal1 voor het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Verder hebben we een samenwerking met de MBO-scholen in onze 
regio, die inhoudt dat deze scholen op basis van een door ons opgestelde verklaring (dat een 
gezin tot onze cliëntgroep behoort) de leermiddelen beschikbaar stellen. En er zijn ook 
samenwerkingen met sommige middelbare scholen, die inhouden dat zij op voorspraak van ons 
voor leerlingen uit onze doelgroep bepaalde kosten voor hun rekening nemen. In 2018 zijn de 
administratieve processen rond de aanvragen waarvoor wij deze bemiddelende rol spelen sterk 
verbeterd. Op basis daarvan kan berekend worden dat naast de € 117.000 die wijzelf besteedden 
aan onze doelstelling, derde partijen hier nog eens € 89.000 aan toevoegden. Voor de kinderen 
vertegenwoordigt onze waarde dus ruim 2 ton. 
 

Externe financier 
Aantal 
aanvragen 

Jeugdfonds Sport en Cultuur 154 

Nationaal Fonds Kinderhulp2 37 

MBO's 51 

Voortgezet onderwijs 27 

 
 

  

                                                           
1 JFSC noemt degenen die namens hen de klantcontacten hebben ‘intermediair’. Aangezien Leergeld deze 
rol ook kent maar er een andere betekenis aan geeft, vermijden we in dit verslag de term intermediair waar 
het het JFSC betreft. 
2 De bijdragen van het Nationaal Fonds Kinderhulp zitten niet inbegrepen in de bovengenoemde € 89.000. 
de reden daarvoor is dat de betaling van dit fonds via Stichting Leergeld Leiden en Omstreken verloopt, en 
die van de overige fondsen rechtstreeks aan de betreffende crediteur. 
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Verjaardagsbox  
 
In bovengenoemde aantallen is onze bemiddeling t.b.v. Stichting Jarige Job niet opgenomen. 
Oorzaak hiervan is de manier waarop verwijzing naar Jarige Job is opgenomen in het 
registratiesysteem Lisy. Stichting Jarige Job verstrekt aan gezinnen die aan onze criteria voldoen 
ter gelegenheid van de verjaardag van hun kind (basisschoolleeftijd) een box waarmee zij de 
verjaardag van het kind kunnen vieren. De intermediairs bespreken tijdens de huisbezoeken of de 
gezinnen hier prijs op stellen. Ongeveer 200 kinderen hebben via onze bemiddeling zo’n 
verjaardagsbox ontvangen. 
 
 

Starterspakket  
 
Wanneer een kind voor het eerst naar de middelbare school gaat, komen ouders voor veel kosten 
te staan. Woordenboeken, atlas, calculator en allerlei kleinere schoolspullen moeten worden 
aangeschaft. En vaak is er een kamp, zijn er excursies en heeft het kind een nieuwe fiets nodig. En 
dat terwijl de tijd op de basisschool meestal ook al is afgesloten met een schoolkamp. Deze 
kosten lopen zozeer op dat de € 350 die wij als jaarlijks budget hanteren onvoldoende is. Om die 
reden kennen wij het zogenaamde starterspakket, voor kinderen die instromen in het middelbaar 
onderwijs. De lijst artikelen die tot het starterspakket kunnen behoren ligt vast; per kind wordt 
maatwerk geleverd. Zo kunnen we het kind in staat stellen om net als de klasgenoten alles te 
hebben wat nodig is op school, en daarnaast bijvoorbeeld mee te gaan op schoolreis, en om 
zijn/haar sport te beoefenen. In 2018 hebben we deze in 2016 ingestelde regeling geëvalueerd en 
besloten een plafond te hanteren van € 750. In 2018 hebben we aan ca. 55 kinderen een dergelijk 
starterspakket beschikbaar gesteld. 
 
 

Calamiteitenpotje  
 
Intermediairs komen soms trieste situaties bij aanvragers tegen met betrekking tot noden die niet 
tot de kern van Leergeld horen. En soms zijn ook andere stichtingen en organisaties niet in staat 
deze kosten te vergoeden. Vaak is er bij dat soort situaties ook geen tijd om te gaan zoeken naar 
middelen. Voor deze situaties is er een zgn. calamiteitenpotje. In 2018 is geen beroep gedaan op 
het calamiteitenpotje. 
 
 

Sinterklaas  
 
Tegen het einde van het jaar organiseerde het Nationaal Fonds Kinderhulp net als andere jaren de 
Actie Pepernoot. Evenals in 2017 deden we hieraan mee. De actie hield in dat we aan de ouders 
een cadeaubon ter waarde van € 20,00 per kind beschikbaar konden stellen, waarmee zij voor 
hun kind(eren) een sinterklaascadeautje konden kopen. Logistiek was het een tijdrovende klus, 
maar uit de reacties die we van ouders kregen bleek hoezeer zij dit op prijs stelden. 
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2. Doelgroepen  
 
Uit verschillende onderzoeken weten we dat behalve in gezinnen die afhankelijk zijn van een 
uitkering ook veel kinderen in armoede opgroeien in gezinnen waar een of beide ouders werken. 
Zij hebben bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor slechts weinig uren, of ze werken als 
zelfstandige en hebben (tijdelijk) weinig inkomsten. Dit was aanleiding om deze groepen voor de 
komende jaren nadrukkelijker als doelgroepen te benoemen, en de communicatie op hen af te 
stemmen.  
 
De verdeling van de 317 gezinnen naar inkomenssoort, zoals die in 2018 was, staat in 
onderstaande tabel.  
 

  totaal 

  # % 

Bijstand 184 58% 

werk (evt plus uitk) 51 16% 

WIA 19 6% 

WW 16 5% 

Wajong 8 3% 

WAO 7 2% 

alimentatie en bijstand 1 0% 

ANW 2 1% 

AOW 1 0% 

geen 12 4% 

IOAZ 1 0% 

studiefinanciering 4 1% 

ziektewet 5 2% 

niet bekend 6 2% 

totaal 317   

 
Tegen het einde van het jaar kwamen we in contact met de Leidse Hogeschool. Studenten kunnen 
ervoor kiezen om deel te nemen aan het zgn. Honoursprogramma. Hierbij werken ze in 
interdisciplinair samengestelde groepen aan projecten voor externe opdrachtgevers. Wij konden 
opdrachtgever worden, en kozen voor de doelstelling dat meer kinderen uit gezinnen met 
werkende ouders bereikt moeten worden. Dit project ging in december van start, we kijken uit 
naar de resultaten. 
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3. Stichting Leergeld Leiden en Omstreken 
 
 

Onze werkwijze 
 
Als een gezin zich aanmeldt, gaat in alle gevallen een van de intermediairs op huisbezoek om te 
bespreken wat we kunnen doen. Dit huisbezoek, door een vrijwilliger, is een van de elementen 
van de zogenaamde Leergeldformule. Wij hechten er sterk aan dat we dit in alle gevallen doen, en 
zien deze keuze ook bevestigd in het onderzoek dat Leergeld Nederland liet uitvoeren. De 
resultaten daarvan zijn gepubliceerd onder de titel Leergeld doet ertoe. Hieruit blijkt dat Leergeld 
voor gezinnen vijf waarden vertegenwoordigt: 

• Gezinnen voelen dat ze vertrouwd worden 

• Gezinnen voelen zich gezien en gehoord 

• Gezinnen merken op dat ze onvoorwaardelijk, respectvol en niet oordelend geholpen 
worden 

• Gezinnen merken dat ze er niet alleen voor staan 

• Gezinnen voelen dat er een vangnet is.  
Het onderzoek was gericht op de betekenis van Leergeld, aan de hand van de publieke 
waardendriehoek. Het integrale rapport is na te lezen op www.leergeld.nl/leergeld-doet-ertoe.  
 
 

Ontwikkelingen in het werkgebied 
 
In het voorjaar van 2018 werd overleg gestart met de gemeente Teylingen. Hier werd toen nieuw 
armoedebeleid opgesteld, met daarin opgenomen het ‘kindpakket’. Stichting Leergeld Leiden en 
Omstreken heeft toen besloten om ook in Teylingen actief te worden. We gingen hier van start bij 
de aanvang van het schooljaar 2018 – 2019: we wierven intermediairs, startten een wekelijks 
spreekuur op (in twee verschillende kernen), maakten kennis met het Sociale Wijkteam en het 
Jeugd & Gezinsteam, en kwamen tot samenwerking met diverse winkels. Tijdens de 
Armoedeconferentie in oktober werden we in de gelegenheid gesteld om Leergeld te 
presenteren, zodat we direct al met veel partijen en burgers konden kennismaken. 
 
In de zomer van 2018 werden we bovendien benaderd door de gemeente Leiden. Het bestaande 
minimabeleid was geëvalueerd, en op grond daarvan nam het nieuw gevormde college van B&W 
zich voor om veranderingen door te voeren en vooral in te zetten op maatwerk. Waar het 
kinderen betreft zouden de zgn. schoolkosten- en leermiddelenregelingen worden afgeschaft. Aan 
ons werd de vraag gesteld of we bereid waren om te bespreken of wij een rol konden gaan spelen 
in de nieuwe opzet van het armoedebeleid. Er volgden vele maanden met intensieve maar 
harmonieuze en constructieve discussies. Wat zou dit voor ons betekenen? Kunnen en willen wij 
deze verantwoordelijkheid aan? Uitgangspunt voor ons was dat wij wel een Stichting Leergeld 
moeten kunnen blijven, die haar eigen beleid voert en kinderen ondersteunt op de terreinen 
school, sport, cultuur en welzijn. Tegen het einde van het jaar was dit traject zo ver gevorderd dat 
de gemeente een nieuw armoedebeleid had opgesteld, waarin wij inderdaad een belangrijke plek 
hebben gekregen, dat voorgelegd ging worden aan de gemeenteraad. Deze zou er begin 2019 
mee instemmen. Het gewijzigde beleid gaat in op 1 juli 2019.  
 
 
  

http://www.leergeld.nl/leergeld-doet-ertoe
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Criteria  
 
Het toekennen van aanvragen gebeurt volgens vastgestelde criteria:  

• Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum (in Teylingen 
is dat 130%); 

• Het gezin woont in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude of Teylingen;  

• Er zijn geen andere voorliggende voorzieningen zoals minimabeleid of andere regelingen;  

• De ondersteuning geldt in principe voor een periode van maximaal 3 jaar per kind;  

• De maximale bijdrage per kind is € 350,-- per jaar.  
Tweemaal per jaar wordt het beleid ten aanzien van de vergoeding van aanvragen voor 
ondersteuning tegen het licht gehouden aan de hand van casuïstiek tijdens de gezamenlijke 
bijeenkomsten met bestuur en intermediairs. 
 
 

Organisatie  
 
De organisatie van de Stichting Leergeld Leiden bestond in 2018 uit een bestuur, een coördinator 
en intermediairs. Om de groei mogelijk te maken vergrootten we de bereikbaarheid: telefonische 
en via e-mail gestelde vragen kunnen dan altijd beantwoord worden. Met het oog hierop is toen 
de keuze gemaakt om voor de administratieve ondersteuning een professional in dienst te 
nemen, in de loop van het jaar werd dit gewijzigd in een professionele coördinator. Met Stichting 
Piëzo gingen we bovendien een samenwerking aan. Deze stichting begeleidt mensen in vier fasen 
richting de arbeidsmarkt; in de laatste fase kan dat een stage bij ons zijn. Zo hebben wij van maart 
tot november een stagiair van hen gehad, die aan het einde van de stage de stap durfde zetten 
naar het ondernemerschap.  
 
Met een kantoorbezetting van meerdere personen, op meerdere dagen per week, was het niet 
meer wenselijk dat de kantoorwerkzaamheden bij een van de bestuursleden aan huis werden 
uitgevoerd. Dankzij de inspanningen van de gemeente Leiden kreeg Stichting Leergeld Leiden en 
Omstreken in februari gedurende een aantal dagdelen per week de beschikking over een 
werkkamer. Op 15 februari opende wethouder Marleen Damen het kantoor, met het aansnijden 
van de taart. 
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Vanwege de uitbreiding en de toename van het aantal aanvragen, is in de tweede helft van het 
jaar uitvoerig besproken welke structuur passend is, vanuit het uitgangspunt dat Stichting 
Leergeld Leiden en Omstreken in principe een vrijwilligersorganisatie is waar de werkzaamheden 
zo mogelijk over vele handen verspreid worden. 
 
 

Coördinator en intermediairs  
 
De intermediairs gaan op huisbezoek bij aanvragers, bespreken de aanvraag en bekijken de 
financiële situatie; vervolgens onderhouden ze het contact met de gezinnen over de lopende en 
eventuele toekomstige aanvragen. In voorkomende gevallen verwijzen de intermediairs naar 
voorliggende voorzieningen en/of bemiddelen bij verschillende vormen van hulpverlening. De 
intermediairs worden begeleid en ondersteund door een coördinator. De coördinator en de 
intermediairs komen eens per 6 à 8 weken bijeen. Het coördinatorschap werd in 2018 vervuld 
door de bestuursleden Moniek van Sandick en Jacqueline Bruggink. 
 
Een groeiende organisatie die continuïteit wil bieden, vraagt erom om werkprocessen te 
vereenvoudigen en helder vast te leggen. Dit was een belangrijke verbeterslag in 2018, waarmee 
het inwerken van nieuwe intermediairs, bestuursleden en kantoormensen eenvoudiger is 
geworden. Het streven is dat op Google Drive alles staat wat betrokkenen bij Stichting Leergeld 
Leiden en Omstreken nodig hebben. 
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In (heel of gedeeltelijk) 2018 waren voor Stichting Leergeld in totaal 21 intermediairs actief. 
Nieuwe intermediairs volgen een inwerkprogramma dat bestaat uit blokken kennisoverdracht en 
begeleiding tijdens huisbezoeken. In 2018 in tevens een workshop ‘gespreksvaardigheden’ 
georganiseerd waarmee intermediairs getraind werden in het bewaken van hun grenzen en het 
herkennen van de vraag achter de vraag. Met name tijdens de start van het nieuwe schooljaar 
was het voor de intermediairs een bijzonder drukke tijd. Reden om aan het einde van het jaar een 
uitje te organiseren: workshops dans en muziek. 
 
 

 
 
 

Bestuur  
 
In 2018 is afscheid genomen van twee bestuursleden die sinds de doorstart in 2008 betrokken 
waren: voorzitter Susanne Rutten en bestuurslid/coördinator Moniek van Sandick. Ook Frans 
Lenderink, bij wie de fondsenwerving in goede handen was, verliet het bestuur. Het bestuur 
vergadert ca. één keer per maand. Tijdens de vergaderingen komen diverse onderwerpen aan de 
orde zoals samenwerking met de gemeenten, het Jeugdfonds Sport & Cultuur, casuïstiek en 
financiën. Tweemaal per jaar vergaderen bestuur en intermediairs gezamenlijk om 
ontwikkelingen te bespreken en nieuw beleid af te stemmen. Het bestuur wordt zo mogelijk bij de 
landelijke ledenvergadering vertegenwoordigd door één van de bestuursleden. Het bestuur 
bestond eind 2018 uit de volgende personen: 
 
Bert Hoenen (voorzitter a.i., tevens contactpersoon gemeenten)  
Jeroen van Andel (secretaris)  
Geert Doeven (penningmeester) 
Gert Versluis (algemeen lid) 
Jacqueline Bruggink (algemeen lid)  
Gees van der Lee (portefeuille scholen) 
Parisa Elah-Madadzadeh (fondsenwerving) 
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4. Financiën 
 
De financiële resultaten – jaarrekening en balans – staan vermeld in de jaarrekening. Het jaar 
2018 wordt afgesloten met een positief resultaat van ca. € 35.000. In deze paragraaf lichten we 
onze keuze inzake de organisatiekosten en de situatie rond de Klijnsmagelden verder toe. 
 
 

Organisatiekosten 
 
Sinds de doorstart in 2008 is het financieel beleid erop gericht geweest om niet meer dan 10% van 
het budget te besteden aan organisatiekosten. Als gevolg van de keuze voor groei was dat in 2018 
niet langer houdbaar. Om de aantallen kinderen te bedienen die we ambiëren is het noodzakelijk 
om op vijf dagen per week bereikbaar te zijn, en de doorlooptijd van de processen kort te houden. 
Dit is niet te realiseren met uitsluitend vrijwilligers. Hier komt bij dat de groei ook tijdelijk extra 
inspanning vergt om de organisatie goed in te richten. De aanvraag die we in 2017 deden bij het 
Oranjefonds (subsidie bedoeld voor de dekking van organisatiekosten die nodig zijn om de groei 
mogelijk te maken) werd in 2018 gehonoreerd. De gelden die we ontvangen van fondsen en ook 
de SZW-subsidie mag namelijk niet of slechts zeer beperkt worden besteed aan deze kosten. 
 
 

Klijnsmagelden 
 
In 2016 zijn de Klijnsmagelden geïntroduceerd: een jaarlijks bedrag om kinderen in armoede beter 
te ondersteunen, dat voornamelijk beschikbaar gesteld is aan gemeenten en daarnaast 
bijvoorbeeld ook in de vorm van een SZW-subsidie aan Leergeldstichtingen. De gemeenten zijn er 
vrij in of ze bij de besteding van de Klijnsmagelden de lokale Leergeldstichting inschakelen; de 
gemeenten in onze regio voeren in dezen een variërend beleid. 
 
De SZW-subsidie die wij via de landelijke vereniging krijgen, is bestemd om meer kinderen beter 
te ondersteunen. In 2018 werd duidelijk dat dit betekent dat we deze subsidie jaarlijks t.b.v. het 
aantal extra kinderen dat wij ondersteunen kunnen aanwenden. In het erop volgende jaar 
moeten we voor dat aantal elders financiering zoeken. Een structurele bijdrage van de gemeenten 
is dan ook onontbeerlijk. 
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5. Samenwerking  
 
Financiers 
 
Subsidies en giften zijn ontvangen van: 

• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

• Fonds 1818  

• Gemeente Leiden  

• Gemeente Leiderdorp  

• Gemeente Oegstgeest 

• Gemeente Zoeterwoude 

• Gemeente Teylingen 

• Oranjefonds 

• IPCI  

• PROO Leiden  

• Protestantse Gemeente Leiderdorp  

• Rabo Foundation 

• Stichting Madurodam Kinderfonds  

• WOZ fonds  

• Stichting KinderZorg Den Haag-Rotterdam 

• Stichting Zonnige Jeugd 

• Stichting Theodora Boasson 

• Van der Mandele Stichting 

• Jeugdfonds Wees een zegen 

• Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds 

• Stichting Mundo Crast Meliori 

• Stichting Zorg en Zekerheid 

• Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe 

• RDO Balije van Utrecht 

• VMBO Boerhaavelaan 

• Particulieren 

• Er zijn ook anonieme giften: een voor ons verder onbekend echtpaar maakt al jarenlang vier 
maal per jaar een bedrag naar ons over.  

 

Hulp- en zorgverlening  
• Er is regelmatig contact met partijen als De Binnenvest (dak- en thuislozenopvang), 

Vluchtelingenwerk, Taalmaatje, Schuldhulpmaatje, Sociale Wijkteams en Jeugd & 
Gezinsteams. Als hulpverleners, zowel professionals en vrijwilligers, elkaar makkelijk weten te 
vinden kunnen kinderen sneller geholpen worden. 

• Er is een samenwerking met Nationaal Fonds Kinderhulp Nederland, het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur en de Stichting Jarige Job.  

• 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.  
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Detailhandel en leveranciers  
• Aan de samenwerking met Wijnand Sloos, voor sportbenodigdheden, kwam een einde in 

verband met het opheffen van deze winkel. De Zwarte Wolf, Wout Bergers en Sport 2000 
kwamen ervoor in de plaats. Kinderen kunnen een cheque inwisselen bij deze winkels.  

• Met Notebook and More in Leiden is een samenwerkingsverband voor de levering van 
tweedehands laptops.  

• Met EuroTweewielers, BudgetBike, Bike Totaal Van Hulst en Theo’s Rijwielshop is een 
samenwerkingsverband voor het leveren van tweedehands kinderfietsen. 

• Er zijn overeenkomsten met Boekhandel Kooyker, Boekhandel De Kler, Boekhandel Wagner 
en Bruna Beunk voor het leveren van woordenboeken, atlassen en overige 
schoolbenodigdheden.  

• Er is een overeenkomst met Van Os Tassen en Koffers voor het leveren van rugzakken.  

• Met de Speelgoedbank Leiden is de afspraak dat wij kinderen hiervoor kunnen aanmelden. Zij 
kunnen dan maandelijks een stuk speelgoed en een boek krijgen. 

 

Gemeenten en overheden  
• Met de gemeenten heeft Stichting Leergeld Leiden en Omstreken regelmatig overleg over 

onderwerpen zoals eerder in dit verslag beschreven, en daarnaast over de samenhang met 
het minimabeleid, samenwerking met de medewerkers van het minimabeleid van de 
gemeente, samenwerking met de sociale wijkteams en knelpunten bij kinderen van ouders in 
schuldsanering. 

• Om de groei te kunnen financieren heeft Stichting Leergeld Leiden een aanvraag ingediend bij 
Leergeld Nederland, voor de SZW-subsidie in het kader van de Klijnsmagelden. Hiermee is de 
basis gelegd voor de uitbreiding naar Leergeld Leiden en Omstreken.  

 

Andere Stichtingen Leergeld  
In Nederland zijn in 2018 ca. 100 lokale Stichtingen Leergeld actief in meer dan 252 gemeenten. 
Deze stichtingen zijn aangesloten bij de Vereniging van Stichtingen Leergeld Nederland. Het 
streven van Leergeld Nederland is dat in alle gemeenten een Stichting Leergeld actief is; met onze 
uitbreiding naar Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Teylingen dragen wij hier actief aan bij. 
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6. Conclusies 2018 en voornemens voor 2019  
 
Stichting Leergeld Leiden en Omstreken blijft het van groot belang vinden dat kinderen kunnen 
participeren in de samenleving, zowel bij schoolse als niet-schoolse activiteiten en zodoende 
voldoende sociale vaardigheden leren die hen in de toekomst kunnen helpen. Onze prognose is 
dat we dit in 2019 voor 1400 kinderen mogelijk kunnen maken. We zetten alle zeilen bij om hier 
klaar voor te zijn. Tegelijkertijd baart het ons zorgen dat scholen er gemakkelijk toe overgaan om 
hoge kosten ten laste van de ouders te laten komen. Een schoolkamp (groep 8) dat € 200 kost, 
een Internationale Schakelklas (voor kinderen van statushouders) die een laptop/tablet verplicht 
stelt; wat ons betreft mag het niet zo zijn dat kinderen zich als gevolg van de financiële ruimte van 
hun ouders een buitenbeentje voelen.  
 
Soms komen we tot goede werkafspraken, soms zijn scholen halsstarrig in het verzenden van 
facturen. Met het oog hierop is het bestuur uitgebreid met een bestuurslid die de contacten met 
de scholen in portefeuille heeft. Zo zijn er In Teylingen afspraken gemaakt tussen gemeente en 
scholen, die erop gericht zijn dat kinderen niet uitgesloten van activiteiten. We hebben ons 
voorgenomen om ons ervoor in te zetten dat in alle gemeentes waar wij actief zijn een lokale 
alliantie wordt afgesloten. De partijen die betrokken zijn bij kinderen in armoede nemen dan hun 
verantwoordelijkheid als het erom gaat deze kinderen in staat te stellen te participeren.  
 
Als vrijwilligersorganisatie die geheel zelfstandig opereert zijn we in staat om maatwerk te 
leveren. Onze intermediairs bespreken met de gezinnen de beste manier om de kinderen te 
ondersteunen. We hebben verder uiteraard ons beleid vastgelegd, maar als de omstandigheden 
erom vragen kan het bestuur besluiten daarvan af te wijken. En hetzelfde geldt voor het tempo 
waarmee we onze ondersteuning invulling geven: als het nodig is kunnen wij direct handelen. De 
in 2018 ingezette professionaliseringsslag is daarvoor wel onmisbaar. 
 
Leiden, 8 mei 2019 
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Deel 2  Jaarrekening 
 
 
Toelichting op de jaarrekening (balans en resultatenrekening) 
 
Algemeen 
De jaarrekening bestaat uit balans en resultatenrekening. Uit de jaarrekening komt naar voren dat 
de Stichting in 2018 een positief resultaat heeft bereikt van ca € 35.000,-. 
Leergeld Leiden en Omstreken (LL&O) maakt een stormachtige ontwikkeling door. In twee jaar 
tijd zijn de bestedingen aan de doelstelling verdrievoudigd. De organisatiekosten zijn in 
vergelijking met 2017 vertienvoudigd. Deze ontwikkeling komt voort uit 

• Het beleid van het kabinet Rutte 2 (voortgezet en geïntensiveerd door het huidige kabinet) 
waardoor extra middelen beschikbaar zijn gekomen voor de ondersteuning van kinderen in 
armoede. Leergeld Nederland is partner in een coalitie van enkele organisaties die kinderen in 
armoedegezinnen ondersteunen. LL&O profiteert daarvan mee doordat subsidies kunnen 
worden verkregen voor ieder extra kind dat wordt ondersteund. 

• De uitbreiding van het verzorgingsgebied met de omringende gemeenten Leiderdorp. 
Oegstgeest, Zoeterwoude en Teylingen. 

• De daaruit voortvloeiende toename van het aantal aanvragen leidde onvermijdelijk tot 
optuigen van de organisatie die van uitsluitend gebruik maken van de inzet van vrijwilligers 
werd getransformeerd naar een professionele vrijwilligersorganisatie met ultimo 2018 2 
betaalde krachten. 

 
Toelichting op de balans / Activa 
 
Nog te ontvangen: subsidie gemeente Teylingen 
Voorraden: 12 laptops 
Liquide middelen: het totaalbedrag per 31-12-2018 op de betaalrekening en de spaarrekening van 
de stichting. 
 
Toelichting op de balans / Passiva 
 
Reserves 
De reserves bestaan uit de continuïteitsreserve en bestemmingsreserve. Beide zijn vormen van 
vrij beschikbaar vermogen. De continuïteitsreserve wordt aangehouden opdat de stichting ook bij 
een volledig wegvallen van de inkomsten aan haar lopende verplichtingen kan voldoen. Leergeld 
Leiden en Omstreken heeft in principe geen verplichtingen aan cliënten. Het enige dat een rol 
speelt is dat op het moment dat de bodem van de kas zichtbaar wordt er nog aanvragen in de 
pijplijn zitten. Voor die categorie wordt een buffer aangehouden van € 10.000. Er zijn echter wel 
verplichtingen in de sfeer van de organisatiekosten. Daarbij gaat het met name om huur, 
personeel, telefoon en andere faciliteiten. De op zeker moment bestaande verplichting bedraagt 
bij benadering € 25.000. In totaal gaat het dus om een bedrag van € 35.000. Dat is de minimaal 
benodigde omvang van de continuïteitsreserve. De overige per balansdatum beschikbare 
middelen worden aangehouden in de vorm van een bestemmingsreserve middelen ten behoeve 
van de doelstelling. 
 
Calamiteitenpotje 
In 2016 is een calamiteitenpotje ingesteld voor trieste situaties die buiten de doelstelling van 
Leergeld Leiden vallen. Dit potje wordt gedefinieerd als een bestemmingsfonds. De hierin 
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opgenomen middelen zijn verworven door donaties die alleen aan dit doel mogen worden 
besteed. Het bestuur kan dus niet vrijelijk over deze middelen beschikken. 
Intermediairs van Leergeld Leiden en Omstreken die tijdens hun bezoek aan een gezin met een 
trieste situatie worden geconfronteerd kunnen een voorstel doen om een voorziening te treffen 
op kosten van Leergeld. In 2018 is geen enkele keer door intermediairs een beroep gedaan op dit 
potje. 
 
Kortlopende schulden 
Vooruitontvangen doelstelling: bijdragen fondsen 
Terug te betalen subsidie: heeft grotendeels betrekking op van SZW ontvangen subsidie voor 
nieuwe kinderen in de gemeente Teylingen. De opstart in Teylingen verliep trager dan verwacht. 
 
Toelichting op de Verlies en Winstrekening / Baten 
 
Subsidies overheden 
De opbrengsten uit subsidies zijn in 2018 bijna verdrievoudigd. Oorzaak hiervan waren: 
· Een bijna verdrievoudiging van de subsidie vanuit het ministerie van SZW. Van het ministerie 
ontvan-gen we vanuit de zogenaamde Klijnsmagelden een vast bedrag voor ieder extra kind dat 
wordt gehol-pen ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2018 werden 220 extra kinderen 
ondersteund. Daarnaast kregen we een bijdrage voor het verstrekken van meer voorzieningen per 
kind. Samen levert dat een subsidiebedrag op van € 88.299. 
· Vergroting van de subsidies van de gemeente Leiden en Leiderdorp 
· nieuwe subsidieovereenkomsten met de gemeenten Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude 
Baten uit eigen fondsenwerving 
Omdat het bestuur van LL&O een beleid van groei voert is extra ingezet op de werving van 
fondsen. Dat heeft geleid tot een verdrievoudiging van de opbrengst uit deze bron. Daarbij is 
onder meer een bijdrage verkregen van het Oranje Fonds die specifiek is bestemd voor de kosten 
als gevolg van de groei die de organisatie van LL&O doormaakt. Daarmee kon een deel van de 
extra personele kosten worden gefinancierd. 
Baten uit acties van derden Het bedrag van € 5.819 heeft in zijn geheel betrekking op bijdragen 
van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Het fonds vergoedt de kosten die uitgaan boven de op basis 
van het beleid van LL&O maximaal te leveren bijdrage. 
 
Verlies en Winstrekening / Bestedingen 
De bestedingen aan de doelstelling zijn toegenomen van € 71.666 tot € 117.378, een stijging van 
64%. Deze stijging is volledig toe te wijzen aan de toename van het aantal ondersteunde kinderen 
van 353 naar 573. Het gemiddeld bestede bedrag per kind is ongewijzigd € 203. De bestedingen 
op de onderscheiden categorieën school, sport, cultuur en welzijn zijn alle fors toegenomen. De 
realisatie van bestedingen ten opzichte van de begroting is redelijk in lijn, € 117.000 tegenover € 
110.000. 
 
Verlies en Winstrekening / Organisatiekosten 
In de begroting voor 2018 was voor het eerst een post opgenomen voor betaald personeel, 
namelijk € 12.000 voor een administratieve kracht. Op 1 februari is ook een administratieve 
medewerker voor 12 uur aangesteld. In de loop van het jaar werd duidelijk dat de groei van de 
organisatie in aantallen kinderen en aantal relaties zoals gemeenten ver uitging boven het aan de 
begroting ten grondslag liggende beeld. Daarom heeft het be-stuur besloten om naast een 
administratieve kracht vanaf 1 juli ook een betaalde coördinator aan te stellen voor 24 uur in de 
week.
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Balans per 31 december 2018 
 

Balans per 31 december 2018       

        

Activa 
Stand                      

31-12-2018   
Stand              31-

12-2017 

        

Materiele vaste activa       

Financiele vaste activa       

        

Vorderingen       

Vooruitbetaalde bedragen       

Nog te ontvangen 8.552   6.805 

Nog te ontvangen SZW 9.703     

Voorraden 2.400   2.600 

        

Effecten       

Liquide middelen 102.247   68.598 

        

Totaal activa 122.902   78.003 

        

        

Passiva       

        

Reserves       

        

Continuïteitsreserve 35.000   46.315 

Bestemmingsreserves       

Middelen tbv doelstelling 46.419     

        

Bestemmingsfondsen       

Calamiteitenpotje 838   838 

        

Voorzieningen       

        

Lang lopende schulden       

        

Kortlopende schulden       

Vooruitontvangen doelstelling 25.000   22.500 

Nog te betalen doelstelling 11.142   8.350 

Terug te betalen subsidie 0     

Nog te betalen organisatie 4.503     

        

Totaal passiva 122.902   78.003 
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Jaarrekening 2018: baten en lasten 
  Werkelijk 2018 Begroting 2018 Werkelijk 2017 

Baten       
        

Subsidies        

Ministerie van SZW  88.299 62.095 31.548 

Gemeenten       

Leiden 25.944 5.000 5.850 

Leiderdorp 10.000 10.000 5.000 

Oegstgeest 2.500 8.500   

Zoeterwoude 600 600   

Teylingen 8.552     

        

Subtotaal subsidies 135.895 86.195 42.398 

        

Baten uit eigen fondsenwerving 66.863 43.000 21.296 

Baten uit acties van derden 5.819 4.000 4.152 

Overige Baten 14 100 546 

       

Som der Baten 208.590 133.295 68.392 
        

Lasten       
Besteed aan doelstellingen       

School 44.783   31.418 

Sport 33.149   19.854 

Cultuur 1.394   532 

Welzijn laptops 16.884   10.310 

Welzijn fietsen 18.704   8.612 

Welzijn 2.464   936 

Totaal besteed aan doelst. 117.378 110.000 71.661 

        

calamiteitenpotje 0   121 

        

Werving baten       

-kosten verwerving baten 37   0 

        

Beheer en administratie       

bankkosten 211 200 236 

salariskosten betaalde krachten 48.474 12.000  -  

vrijwilligersvergoedingen 670 4.250 2.060 

huisvesting  -  2.500 358 

telefoon 1.684 3.000 1.948 

kosten intermediairs / bestuur 1.390 1.500 777 

lidmaatschap Leergeld NL 721 1.000 671 

PR-kosten en drukwerk 1.790 3.000  -  

overige kosten 1.275 200 528 

-kosten beheer en administratie 56.214 27.650 5.956 

        

Som der Lasten 173.592 137.650 77.738 
        

Bestemmingsaldo 34.998 -4.355 -9.346 

    

Toevoeging aan bestemmingsreserve 34.998     
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Bijlage cijfers 2018 – Stichting Leergeld in Leiden 
 
 
Ontwikkeling aantal ondersteunde kinderen 
 

Jaar Aantal kinderen 

2014 173 

2015 184 

2016 198 

2017 290 

2018 435 

 
 
Gehonoreerde aanvragen naar soort 
 

Soort aanvragen Aantal 

Ouderbijdrage 33 

Schoolreizen 84 

Excursies 9 

Schoolkamp 43 

Schoolboeken 38 

Laptop/tablet 70 

Cursuskosten 7 

Bijles 15 

Overblijfkosten 9 

Examenkosten 1 

Overige schoolbenodigdheden 102 

Overige onderwijskosten  30 

Fiets 192 

Contributie/lesgeld - Sport 107 

Zwemles 67 

Kleding/attributen - Sport 192 

Sportevenement 2 

Overige sportkosten 2 

Contributie/lesgeld - Cultuur 13 

Kleding/attributen - Cultuur 2 

Instumenten huur/koop 1 

Overige cultuurkosten 3 

Contributie/lesgeld - Welzijn 6 

Kamp/weekend/vakantie 1 

Overige welzijnskosten 11 

 
 
  



Stichting Leergeld Leiden en Omstreken – Jaarverslag 2018 

21 
 

Gezinnen naar inkomenssoort 
 

  # % 

Bijstand 141 58% 

werk (evt plus uitk) 35 14% 

WIA 16 7% 

WW 12 5% 

Wajong 7 3% 

WAO 5 2% 

alimentatie en bijstand 1 0% 

ANW 2 1% 

AOW 1 0% 

geen 10 4% 

IOAZ 1 0% 

studiefinanciering 4 2% 

ziektewet 5 2% 

niet bekend 3 1% 

totaal 243   
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Bijlage cijfers 2018 – Stichting Leergeld in Leiderdorp 
 
 
Ontwikkeling aantal ondersteunde kinderen 
 

Jaar Aanal kinderen 

2014 6 

2015 9 

2016 20 

2017 28 

2018 50 

 
 
Gehonoreerde aanvragen naar soort 
 

Soort aanvragen Aantal 

Ouderbijdrage 2 

Schoolreizen 4 

Excursies 4 

Schoolkamp 5 

Schoolboeken 9 

Laptop/tablet 7 

Overige schoolbenodigdheden 28 

Overige onderwijskosten  2 

Fiets 28 

Contributie/lesgeld - Sport 16 

Zwemles 3 

Kleding/attributen - Sport 32 

Contributie/lesgeld - Cultuur 5 

Kleding/attributen - Cultuur 1 

Overige cultuurkosten 3 

Kleding/attributen - Welzijn 3 

Overige welzijnskosten 2 

 
 
Gezinnen naar inkomenssoort 
 

  # % 

Bijstand 14 50% 

werk (evt plus uitk) 9 32% 

WW 2 7% 

WAO 2 7% 

geen 1 4% 

totaal 28   
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Bijlage cijfers 2018 – Stichting Leergeld in Oegstgeest 
 
 
Ontwikkeling aantal ondersteunde kinderen 
 

Jaar Aantal kinderen 

2014 2 

2015 5 

2016 9 

2017 17 

2018 60 

 
 
Gehonoreerde aanvragen naar soort 
 

Soort aanvragen Aantal 

Ouderbijdrage 6 

Schoolreizen 8 

Excursies 5 

Schoolkamp 5 

Schoolboeken 6 

Laptop/tablet 7 

Bijles 1 

Overige schoolbenodigdheden 23 

Overige onderwijskosten  3 

Fiets 18 

Contributie/lesgeld - Sport 22 

Zwemles 9 

Kleding/attributen - Sport 29 

Sportevenement 3 

Contributie/lesgeld - Cultuur 1 

Overige cultuurkosten 1 

Contributie/lesgeld - Welzijn 1 

Kleding/attributen - Welzijn 2 

Kamp/weekend/vakantie 17 

Welzijnsevenement 1 

 
 
Gezinnen naar inkomenssoort 
 

  # % 

Bijstand 23 74% 

werk (evt plus uitk) 3 10% 

WIA 2 6% 

WW 2 6% 

ziektewet 1 3% 

totaal 31   
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Bijlage cijfers 2018 – Stichting Leergeld in Zoeterwoude 
 
 
Ontwikkeling aantal ondersteunde kinderen 
 

Jaar Aantal kinderen 

2014 3 

2015 0 

2016 1 

2017 9 

2018 9 

 
 
Gehonoreerde aanvragen naar soort 
 

Soort aanvragen Aantal 

Ouderbijdrage 1 

Schoolreizen 1 

Overblijfkosten 1 

Overige schoolbenodigdheden 11 

Fiets 5 

Contributie/lesgeld - Sport 2 

Zwemles 2 

Kleding/attributen - Sport 4 

Contributie/lesgeld - Cultuur 1 

Overige cultuurkosten 2 

 
 
Gezinnen naar inkomenssoort 
 

  # % 

Bijstand 1 17% 

werk (evt plus uitk) 2 33% 

Wajong 1 17% 

WAO 1 17% 

geen 1 17% 

totaal 6   
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Bijlage cijfers 2018 – Stichting Leergeld in Teylingen 
 
 
Ontwikkeling aantal ondersteunde kinderen 
 

Jaar Aantal kinderen 

2018 15 

 
 
Gehonoreerde aanvragen naar soort 
 

Soort aanvragen Aantal 

Laptop/tablet 3 

Overige schoolbenodigdheden 1 

Overige onderwijskosten  2 

Fiets 10 

Zwemles 4 

Kleding/attributen - Sport 4 

 
 
Gezinnen naar inkomenssoort 
 

  # % 

Bijstand 1 14% 

werk (evt plus uitk) 2 29% 

WIA 1 14% 

niet bekend 3 43% 

totaal 7   

 
 


