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1. Bestuursverslag 
 

Voorwoord 
 
Het jaar 2020 is anders verlopen dan iedereen van te voren had kunnen verwachten. Met de corona 
uitbraak en de daaropvolgende schoolsluiting, bleek ondersteuning vanuit stichting Leergeld Leiden 
en Omstreken belangrijker dan ooit om te zorgen dat alle kinderen mee kunnen blijven doen.  
 
In de eerste lockdown hebben onze vrijwilligers zich enorm ingezet voor hun gezinnen, door te 
informeren hoe het ging met thuisonderwijs en welke ondersteuning nodig was. Dankzij de inzet van 
onze vrijwilligers, medewerkers op kantoor en de steun van gemeenten, hebben we gezinnen op 
korte termijn kunnen voorzien van een laptop om thuisonderwijs te volgen én mondkapjes om 
vervolgens weer naar school te gaan. Dit alles bovenop de reguliere werkzaamheden en via een 
andere werkwijze dan wij gewend waren: digitale huisbezoeken en contact. Wij zijn er trots op dat 
onze vrijwilligers  hun schouders hieronder hebben gezet, en ook in deze periode hebben bijgedragen 
aan gelijke kansen voor alle kinderen.  
 
Ook stond 2020 in het teken van verdere uitbreiding. Sinds dit jaar is stichting Leergeld Leiden en 
Omstreken ook actief in Lisse. Er is ingezet op uitbreiding van het bestuur én het aantal vrijwillige 
intermediairs, om de continuïteit van onze hulp en stichting te waarborgen. Voor onze 
dienstverlening werken wij samen met lokale leveranciers. In dit verslag vindt u enkele verhalen van 
hen terug. 
 
Dankzij de inzet van onze vrijwilligers heeft Stichting Leergeld Leiden en Omstreken dit jaar 2125 
kinderen geholpen: een record. Wij verwachten dat door corona het aantal gezinnen in armoede zal 
toenemen. Onze inzet voor 2021 is er daarom op gericht dat nog meer gezinnen met kinderen die 
opgroeien in armoede ons weten te vinden.  
 
Het bestuur 
 
Gert Versluis (voorzitter) 
Geert Doeven (penningmeester) 
Lisanne van Ruiten (secretaris) 
Gees van der Lee 
Peter Hulsen 
Bart van den Berg (bestuurslid sinds 01-02-2021) 
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Alle kinderen mogen meedoen 
 
De stichting zet zich in voor kansengelijkheid voor schoolgaande kinderen/jongeren in de leeftijd van 
4 tot 18 jaar uit minimagezinnen. Wanneer gezinnen zelf niet financieel in staat zijn om kinderen 
volledig te laten participeren in het sociaal maatschappelijk leven, en andere voorzieningen niet 
toereikend of beschikbaar zijn, kunnen gezinnen rekenen op onze hulp. Onze stichting is actief voor 
kinderen  die in Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest, Teylingen, Hillegom of Lisse wonen. 
 
Eén op de twaalf kinderen heeft te maken met armoede.1 Deze kinderen zijn op veel gebieden vaak 
slechter af dan kinderen uit welvarende gezinnen. Er is minder geld om te sporten of voor culturele 
activiteiten, en meegaan met schoolreis of kamp is niet vanzelfsprekend. Stichting Leergeld Leiden en 
Omstreken (hierna: Leergeld) wil ervoor zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen. Zo maken zij 
vriendjes, kunnen zich ontplooien, en kunnen ze samen plezier hebben. In 2020 is het aantal kinderen 
dat wij hebben ondersteund bijna verdubbeld. Dit komt mede door de afspraken die gemaakt zijn 
met de gemeente Leiden, waarbij Leergeld een belangrijke rol heeft gekregen voor de ondersteuning 
van kinderen uit minima gezinnen.  
 

Gemeente  Aantal geholpen kinderen Aantal geholpen gezinnen 

 2020 2019 2018 2020 2019 2018 

Leiden 1.530 973 435 730 493 243 

Leiderdorp 129 88 50 59 46 28 

Oegstgeest 123 89 60 53 44 31 

Zoeterwoude 42 25 9 16 11 6 

Teylingen  111 66 15 57 31 7 

Hillegom 101 34 - 42 18 - 

Lisse 89   41   

Overige   4    

Totaal 2.125 1275 573 998 643 315 
het aantal kinderen en gezinnen dat in 2020, 2019 en 2018 per gemeente gebruik maakte van de voorzieningen van Leergeld 

 
Ouders en verzorgers van schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar, of zolang als zij op de 
middelbare school zitten, kunnen een beroep doen op Leergeld, indien zij een besteedbaar 
gezinsinkomen hebben dat beneden 120% (130% voor gezinnen in Lisse, Teylingen en Hillegom) van 
het sociaal minimum ligt.2 In onderstaande tabel zijn de totale bestedingen per gemeente én het 
gemiddeld besteed bedrag per kind opgenomen.  
 
Gemeente  Totaal besteed  Besteed bedrag 

gemiddeld per kind 

Leiden € 304.793 € 199   

Leiderdorp € 18.088 € 140 

Oegstgeest € 21.186 € 172 

Zoeterwoude € 6.401 € 152 

Teylingen  € 15.515 € 140  

Hillegom € 19.562 € 194 

Lisse € 21.434 € 241 

Overige  € 101  

Totaal € 407.080 € 192 

 

 
 

 
1 Armoede in kaart, SCP, 2019 
2 Bij de berekening van dit besteedbaar inkomen houden we rekening met afbetaling van eventuele 
schulden.  
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Er zijn verschillende redenen waardoor gezinnen moeten rondkomen van het sociaal minimum: een 
klein arbeidscontract, werkloosheid, ziekte, overlijden, of een echtscheiding. Wij gaan ervanuit dat dit 
in principe tijdelijk is en de meeste ouders op den duur zelf weer in staat zijn om voldoende inkomen 
te genereren. Het uitganspunt is daarom dat de ondersteuning vanuit Leergeld voor maximaal 3 jaar 
is. Onze vrijwilligers bespreken dit bij aanmelding met de ouders. Waar nodig wijken wij, in het 
belang van het kind, af van dit uitgangspunt en is maatwerk mogelijk.  
 
Al langere tijd zetten we erop in om de ‘werkende armen’ beter te bereiken en ook hun kinderen 
meer te ondersteunen. Dit blijkt zijn vruchten af te werpen: in vergelijking met 2019 zien we dat het 
aandeel van werkende ouders toeneemt.  
 

 2020 2019 

Soort inkomen Aantal gezinnen Percentage Aantal gezinnen Percentage  

werk + (uitkering) 249 24,9% 126 19,6% 

TOZO of andere 
coronagerelateerde uitkering 

11 1,1%   

ziek/arbeidsongeschikt (+ 
bijstand) 

100 10% 67 10,4% 

Wajong 34 3,4% 15 2,3% 

WW (+ bijstand) 27 2,7% 18 2,8% 

AOW/pensioen (+ bijstand) 9 0,9% 4 0,6% 

studiefinanciering (+ bijstand) 12 1,2% 6 0,9% 

alimentatie 12 1,2% 6 0,9% 

ANW 6 0,6% 3 0,5% 

bijstand 522 52,3% 392 60,9% 

geen 5 0,5% 4 0,6% 

onbekend 11 1,1% 3 0,5% 
overzicht inkomensbronnen van ondersteunde gezinnen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ervaringen van onze leveranciers 
  
Bruna Vijf Meiplein 
We werken al lange tijd samen met Leergeld. Een reden voor ons om samen te gaan werken is 
dat we weten dat het geld op een goede manier terecht komt. Samen met Leergeld hebben we 
een lijst opgesteld van spullen die nodig zijn voor school Door te werken met de cheques zijn de 
artikelen gespecificeerd, maar kunnen kinderen zelf hun spullen uitkiezen. Een etui of agenda 
die zij leuk vinden. Hierdoor dragen we er ook een beetje aan bij dat kinderen met plezier naar 
school gaan!. Soms verandert er iets wat kinderen nodig hebben voor school, bijvoorbeeld een 
USB-stick of oordopjes. Leergeld kijkt dan samen met ons wat mogelijk is qua levering, en dan 
passen we dat aan. Deze samenwerking loopt al lange tijd heel fijn.  
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De positie die Stichting Leergeld Leiden en Omstreken heeft verschilt tussen gemeenten. In 
Oegstgeest en Zoeterwoude is er een gemeentelijk minimabeleid, waarin de gemeente zelf ook de 
uitvoering verzorgt. De ondersteuning van Leergeld is dan een aanvulling op dat gemeentelijk beleid. 
In Leiden, Teylingen, Lisse en Hillegom heeft de gemeente die uitvoerende rol niet en is Leergeld de 
organisatie die namens de gemeente ondersteuning biedt voor schoolgaande kinderen uit gezinnen 
die een besteedbaar inkomen hebben onder 120% of 130% van het sociaal minimum. In Leiderdorp 
was er in geheel 2020 nog sprake van een gemeentelijk minimabeleid. Per 1 januari 2021 zal Leergeld 
ook hier deze uitvoerende rol op zich nemen.  
 

Gemeente  Leergeld actief sinds Rol 

Leiden 2008  Rol in gemeentelijk minima beleid (sinds 2019) 

Leiderdorp 2017 Aanvullend op gemeentelijk minimabeleid (tot en met 
2020) 

Oestgeest 2017 Aanvullend op gemeentelijk minimabeleid 

Zoeterwoude 2017 Aanvullend op gemeentelijk minimabeleid 

Teylingen 2018 Rol in gemeentelijk minima beleid 

Hillegom 2019 Rol in gemeentelijk minima beleid 

Lisse 2020 Rol in gemeentelijk minima beleid 

 
De werkwijze van Leergeld  
 
Gezinnen worden bij Leergeld via twee lijnen ondersteund: 

1) Door te voorzien in spullen voor school, sport, cultuur of welzijn. Bijvoorbeeld een computer, 
sportkleding, een schooltas, woordboeken of een fiets. Ook kan de schoolreis, een excursie of 
sportcontributie worden betaald. Deze ondersteuning is altijd in natura: we betalen de 
rekening. We betalen nooit aan de ouders. Hierdoor weten we zeker dat de ondersteuning 
gebruikt wordt waar hij voor bedoeld is. In overleg tussen onze vrijwillige intermediairs én 
hun gezin, wordt gekeken wat er nodig is om de kinderen mee te kunnen laten doen met hun 
leeftijdsgenootjes.  

2) Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de dienstverlening van andere instellingen: 
zogenoemde voorliggende voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn gemeentelijke 
participatie- of leermiddelenregelingen. We hanteren als beleid dat deze voorliggende 
voorzieningen éérst aangewend moeten zijn, pas daarna kunnen gezinnen een beroep doen 
op Leergeld. Een voorbeeld hoe hier invulling aan gegeven wordt is de afspraak en 
samenwerking met de MBO-scholen in onze regio: op basis van onze verklaring dat een gezin 
tot onze doelgroep behoort, stellen zij de noodzakelijke leermiddelen beschikbaar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ervaringen van onze leveranciers 
 
Repair café Teylingen 
Mensen komen bij ons om samen dingen te repareren. Maar ook als er niks te repareren 
is zijn mensen van harte welkom voor een gratis kopje koffie of iets uit de 
weggeefwinkel: het Repair café is een sociale gebeurtenis en niemand wordt uitgesloten. 
Wij begeleiden mensen om hun leven weer op de rit te krijgen. Zij knappen de fietsen op 
voor de kinderen van Leergeld. Deze samenwerking vormt voor ons ook een goede 
inkomstenbron om ons initiatief draaiend te houden. Maar het is breder: mensen die 
vanuit Leergeld bij ons komen, kunnen wij ook op andere manieren helpen. En mensen 
die bij ons komen, kunnen wij weer wijzen op Leergeld. Een win-win situatie dus.  
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Maatwerk centraal  
 
Ieder gezin dat een aanvraag doet krijgt een vast aanspreekpunt: de (vrijwillige) intermediair. Dit is de 
kern van  onze werkwijze. De intermediair bezoekt (waar mogelijk fysiek, anders digitaal) het gezin 
thuis. Samen met de ouder(s), en waar mogelijk de kinderen zelf, wordt gekeken welke voorzieningen 
nodig zijn voor de kinderen. Er wordt daarbij niet gewerkt met een lijst wat aangevraagd kan worden, 
maar in dialoog met ouders wordt gekeken wat wenselijk en nodig is. Maatwerk dus.  
 
Net als voorgaande jaren, was er in het begin van het schooljaar 2020-2021 een piek in het aantal 
aanvragen. Om gezinnen tijdig te kunnen helpen is in deze periode ingezet op een verkorte 
procedure: Gedurende twee maanden is een groot aantal aanvragers voor het intakegesprek 
uitgenodigd op kantoor en is pas later een vaste intermediair toegewezen, die dan alsnog ging 
kennismaken met het gezin. Deze werkwijze is ook gehanteerd tijdens het groot aantal aanvragen 
voor laptops tijdens de eerste schoolsluiting.  
 

Criteria 
 
Het toekennen van aanvragen gebeurt volgens vastgestelde criteria:  

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

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

• Voorliggende voorzieningen zoals minimabeleid of andere regelingen worden eerst gebruikt;  

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

• Er is een maximale bijdrage per kind per jaar, de hoogte varieert per gemeente, dit is afhankelijk 
of er een gemeentelijk minimabeleid is. 
  

 
 
 

Ervaringen van onze leveranciers  
 
A+ solutions 
Als ondernemer willen we graag ons steentje 
bijdragen en goede doelen ondersteunen. 
Daarom werken wij graag samen met stichting 
Leergeld. Onze producten bieden we dan ook 
aan tegen een aangepast tarief. We willen dat 
het een feestje is voor kinderen, daarom hebben 
we verschillende hoesjes waar zij uit kunnen 
kiezen voor de mobiele telefoon die zij krijgen. 
Deze hebben wij speciaal in ons assortiment 
aangepast: in plaats van bedrijfslogo’s naar 
ananassen, hartjes en nog meer! Er is een aparte 
webwinkel gemaakt voor de gezinnen van 
Leergeld. Met een code die zij hebben 
ontvangen kunnen zij bij ons een bestelling 
plaatsen. Bij vragen of onduidelijkheden helpen 
wij gezinnen daarbij.  

Ervaringen van onze leveranciers  
 
De Zwarte Wolf Sport 
Wij werken samen met Leergeld omdat wij de 
doelstellingen onderschrijven: alle kinderen 
moeten mee kunnen doen. Kinderen en hun 
ouders komen bij ons in de winkel met hun 
cheque om de producten uit te zoeken die zijn 
toegekend voor een bepaald budget. Kinderen 
kunnen vervolgens zelf kiezen wat zij leuk 
vinden. Soms vraagt dat in de winkel nog wat 
uitleg. Het komt voor dat een artikel wat een 
kind heel graag wil, wat duurder is dan de prijs 
die wij hebben afgesproken met Leergeld. Dat 
verschil nemen wij voor onze rekening. Dat is 
een stukje maatwerk. Wij zijn namelijk ook blij 
dat wij een lokale leverancier kunnen zijn voor 
Leergeld.  
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Samenwerking binnen Sam&  
 
Onze vrijwillige Leergeld intermediairs zijn het gezicht naar buiten en het aanspreekpunt voor 
gezinnen. Voor onze ondersteuning werken wij achter de voordeur samen met andere organisaties.  
Zo doen wij bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC) aanvragen voor financiering van het 
lidmaatschap van een sportvereniging, zwemles, muziekles of dans. Als het jaarlijkse budget, in deze 
regio vastgesteld op €225 euro, van JFSC daarvoor niet volstaat, vullen wij aan. Daarnaast verstekken 
wij de spullen die nodig zijn voor de (sport)activiteit, of betalen wij het trainingskamp of toernooi. In 
bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als een kind niet binnen de leeftijdsgroep valt of de aanvraag het 
budget van Leergeld te boven gaat, wordt een beroep gedaan op het Nationaal Fonds Kinderhulp. 
Voor kinderen op de basisschool vraagt Leergeld bij Stichting Jarige Job een verjaardagsbox aan. 
Hierin zit alles wat nodig is om de verjaardag van het kind, thuis en op school, te kunnen vieren. Ook 
op landelijk niveau wordt samengewerkt met deze partijen in het samenwerkingsverband Sam&. 
 
Voor veel kinderen kunnen wij dan ook ondersteuning bieden door een beroep te doen op de 
genoemde samenwerkingspartners: voor 133 kinderen hebben wij geen doelstellingsuitgaven 
gedaan, uitsluitend organisatiekosten gemaakt. Dankzij deze ‘achterliggende’ voorzieningen is de 
ondersteuning vanuit Leergeld groter dan uitsluitend de financiering aan doelstellingen vanuit 
Leergeld zelf. Het is zelfs zo dat we voor 1517 van de 2125 kinderen gebruik hebben kunnen maken 
van een achterliggende voorziening; dat is dus 71% van het totale aantal ondersteunde kinderen. 
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Voorzieningenpakket 
 
De door Leergeld verstrekte voorzieningen bestrijken een breed terrein. Hierbinnen is een groot 
aantal voorzieningen-soorten te onderscheiden. Hieronder wordt aangegeven in welke mate ze in 
2020, 2019 en 2018 zijn verstrekt.  
 
Tegenwoordig is een mobiele telefoon essentieel voor de middelbare schooltijd: huiswerk en cijfers 
worden veelal digitaal doorgegeven via het leerlingadministratiesysteem. Leergeld is daarom in 
augustus 2020 gestart met een pilot voor het vertrekken van mobiele telefoons aan kinderen vanaf 
groep 8. De pilot liep tot en met eind 2020. In deze periode zijn 34 mobiele telefoons verstrekt. De 
pilot is door het bestuur geëvalueerd en de ervaringen van gezinnen en intermediairs waren positief. 
Het bestuur heeft daarom besloten om een mobiele telefoon op te nemen in het 
voorzieningenpakket. 
 

Voorziening 2020 2019 2018 

Ouderbijdrage (bijvoorbeeld voor lockerhuur 
of leerlingvereniging)3 

194 120 42 

Schoolreizen 78 204 97 

Excursies 33 64 18 

Schoolkamp 81 144 53 

Schoolboeken 172 110 54 

Laptop/tablet/mobiele telefoon 705 225 87 

Cursuskosten 6 9 7 

Bijles 70 18 16 

Overblijfkosten 71 48 10 

Examenkosten 0 0 1 

Overige schoolbenodigdheden 604 285 165 

Overige onderwijskosten  6 20 37 

Fiets 672 525 253 

Contributie/lesgeld - Sport 468 282 147 

Zwemles 72 108 85 

Kleding/attributen - Sport 2345 718 263 

Sportevenement 9 7 5 

Overige sportkosten 1 1 2 

Contributie/lesgeld - Cultuur 62 47 20 

Kleding/attributen - Cultuur 19 5 3 

Instrumenten huur/koop 0 0 1 

Overige cultuurkosten  1569 7 9 

Contributie/lesgeld - Welzijn 3 5 7 

Kleding/attributen - Welzijn 0 2 5 

Kamp/weekend/vakantie 15 18 18 

Welzijnsevenement 0 2 1 

Overige welzijnskosten (sinterklaasactie) 1256 542 14 

Kamerinrichting 0 5 0 

onderverdeling gehonoreerde aanvragen naar bestedingsdoel 

 
 

 
3 Betreft niet de vrijwillige ouderbijdrage 
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Samenwerken met scholen en verenigingen 
 
Naast directe ondersteuning van de kinderen en gezinnen, zet Leergeld in op samenwerking met 
scholen en verenigingen. Door de veelvuldige contacten die zij hebben met gezinnen, zijn zij in staat 
vroegtijdig te signaleren wanneer hulp van Leergeld mogelijk gewenst is. Bijvoorbeeld bij verlies van 
een baan. Zij kunnen hen wijzen op de mogelijkheden bij Leergeld. In onze contacten met scholen, 
vragen wij hen om oog te hebben voor financiële problemen bij gezinnen, en hen niet op te zadelen 
met kosten die zij niet op kunnen brengen.  
 
Met vrijwel alle basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen hebben we een fijne 
samenwerkingsrelatie opgebouwd. Een telefoontje vanuit Leergeld zorgt er voor dat er een passende 
oplossing gevonden wordt, zoals een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de rekening.  Deze 
samenwerkingen zijn niet terug te vinden in de cijfers en tabellen.  
 
In de eerste maanden van 2020 zijn we bij veel middelbare scholen met een kleine stand aanwezig 
geweest bij hun voorlichtingsmarkten voor leerlingen van groep 8. Zo konden we in gesprek komen 
met ouders die zich zorgen maakten over de kosten van de middelbare school. Daarnaast zijn 
bestuursleden op bezoek gegaan bij de directies van de basisscholen in onze regio. We maakten 
kennis, presenteerden Stichting Leergeld. En na de eerste lockdown zijn we nog eens langsgegaan om 
een poster af te geven. 
 
Wij zien bij een aantal scholen echter ook andere ontwikkelingen: verplichte schoolspullen op de 
basisschool, overblijfkosten in rekening brengen tijdens een continurooster, of (in toenemende mate) 
verplichte devices voor op school. Vanuit Leergeld gaan wij hierover het gesprek aan met scholen. Wij 
proberen hen te bewegen tot een solidaire oplossing, zodat elk kind dezelfde kansen krijgt op school, 
ongeacht de financiële positie van de ouders. Helaas lukt dit niet altijd. In dat geval staat het belang 
van het kind bij ons voorop en geven we extra ondersteuning.  
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De organisatie 
 
Vanwege de grote groei die onze stichting heeft doorgemaakt de afgelopen jaren, is er in 2019 voor 
gekozen om op het kantoor in beperkte mate betaalde krachten werkzaam te laten zijn. Dit gaat in 
totaal om 2,4 fte (coördinator, begeleider van de intermediairs, medewerker financiële administratie 
en medewerker klantcontacten). Daarnaast is Leergeld een sociale en maatschappelijke organisatie, 
daarom kiezen wij ervoor om werkplekken aan te bieden aan mensen voor re-integratie, stage of 
werkervaring. Wij zijn trots op het feit dat er in 2020 één persoon gestopt is bij Leergeld om in te 
stromen in een betaalde functie elders én twee studenten stage hebben kunnen lopen. Ook hier 
hadden we echter te maken met de gevolgen van de pandemie: de 1,5 meter noodzaakte ons om 
meer thuis te werken en het aantal werkplekken op kantoor terug te brengen. Hierdoor was het niet 
mogelijk om een goede werkplek te bieden aan stagiairs. 
 
Alle intermediairs werken op vrijwillige basis. Zij zijn het fundament van onze organisatie. Zij zijn vaak 
jarenlang het aanspreekpunt voor de gezinnen. Vanwege de groei van het aantal gezinnen en 
kinderen is het een blijvende uitdaging om ervoor te zorgen dat er voor ieder gezin een intermediair 
beschikbaar is en we de continuïteit kunnen waarborgen. Intermediairs worden in hun werk 
ondersteund door kantoormedewerkers. In geheel of gedeeltelijk 2020 waren in totaal 30 
intermediairs actief. We streven naar een continue actieve bezetting door zo'n 30 personen. 
  
De zes leden van het bestuur zijn allen vrijwilliger en hebben allen een takenpakket. Naast de 
klassieke taken van voorzitter, penningmeester en secretaris, worden werkzaamheden uitgevoerd in 
het kader van fondsenwerving, overleg met gemeenten, scholen en andere organisaties. 
In 2019 is een klachtencommissie ingesteld. Net als in 2019, heeft de commissie ook dit jaar geen 
klachten ontvangen. 

 
Meer kinderen helpen in tijden van Corona 
 
De laatste jaren is onze stichting enorm gegroeid. Toch bereiken we naar schatting nog maar zo'n 
50% van de kinderen die we tot onze doelgroep rekenen. Wij zoeken derhalve steeds actief naar 
wegen om meer mensen uit de doelgroep of hun omgeving attent te maken op de mogelijkheden die 
er zijn. Heel belangrijk zijn daarin onze samenwerkingspartners: het netwerk in de stad of het dorp. 
Zo zijn er dit jaar posters verspreid onder alle scholen in Leiden en zijn, waar mogelijk, 
informatiedagen voor het voortgezet onderwijs bijgewoond.  
 
Corona heeft ons dit jaar voor grote uitdagingen geplaatst. Het bereik van de stichting is enorm 
gegroeid. Er kwamen veel nieuwe gezinnen waarvoor een intake moest plaats vinden, terwijl onze 
vrijwilligers niet, of moeilijker op huisbezoek konden. Tegelijkertijd kwamen er tijdens de eerste 
schoolsluiting enorm veel aanvragen voor laptops om goed thuisonderwijs te kunnen volgen. In 2020 
zijn er 604laptops verstrekt. In de loop van 2020 zijn wij ook mondkapjes zijn gaan verstrekken. 
Hiervan zijn er161 pakketjes verstrekt. Veel schoolreizen en -kampen werden gecanceld; de kosten 
werden terugbetaald.  
 
Naast het toenemend aantal aanvragen voor mondkapjes en laptops, was de druk op het kantoorper-

soneel en intermediairs groot. De kantoormedewerkers hebben de intermediairs de tools aangereikt 

om de intakes op een andere wijze dan tijdens huisbezoek te laten plaatsvinden en het inwerkpro-

gramma aangepast. Wel merken we dat het meer moeite kost om de benodigde documenten (die 

normaal gesproken tijdens het huisbezoek gefotografeerd worden) te verkrijgen. Gelukkig is de be-

trokkenheid van onze mensen groot gebleven.  
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Financiers 

We zijn veel dank verschuldigd aan alle instanties die onze activiteiten financieren. De weerslag van 
hun bijdragen zijn in de jaarrekening terug te vinden. Maar hieronder worden allen die in 2020 een 
financiële bijdrage hebben geleverd opgesomd.  
 
OVERHEDEN 
 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Gemeente Leiden 
Gemeente Leiderdorp 
Gemeente Oegstgeest 
Gemeente Zoeterwoude 
Gemeente Teylingen 
Gemeente Hillegom 
Gemeente Lisse 
 
FONDSEN, SPONSOREN EN DONATEURS 
 
Fonds 1818 
Oranje Fonds 
Protestantse gemeente Leiderdorp 
St. Fonds NRC Handelsbladlezers 
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe 
St. Boschuysen 
St. Zonnige Jeugd 
St. Theodora Boasson 
Armoedefonds 
RDO Balije 
Kinderfonds Van Dusseldorp 
Stichting Eekhoorn 
 
RABO Hillegom 

T-systems 
SWIFT 
Logicomm 
 
particuliere donaties 
 
  

Ervaringen van onze leveranciers 
 
Sport 2000 
We werken nu een jaar of 3 samen met Leergeld. 
Vanuit onze bestaande samenwerking met Jeugd 
Sport en Cultuur Fonds waren zee en bekende partij. 
Op de manier dragen wij een steentje bij aan 
sportstimulering. Het komt regelmatig voor dat 
mensen wat anders willen, bijvoorbeeld een duurder 
product. Wij passen onze collectie zo aan, dat we 
beschikbare producten hebben en kinderen zelf 
kunnen kiezen wat ze mooi vinden.  
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Samenwerkingspartners 
Leergeld Leiden en Omstreken krijgt steun van veel verschillende partijen en werkt daarnaast nauw 
samen met andere organisaties. Onderstaand wordt daarbij stil gestaan.  
 

Hulp- en zorgverlening  
• Er is regelmatig contact met de Sociale Wijkteams en de Jeugd- en Gezinsteams, partijen als 

Vluchtelingenwerk, Schuldhulpverlening. Als wij, zowel professionals en vrijwilligers, elkaar mak-
kelijk weten te vinden kunnen kinderen sneller geholpen worden. 

• Er is een samenwerking met Nationaal Fonds Kinderhulp, het Jeugdfonds Sport en Cultuur en de 
Stichting Jarige Job. Op landelijk niveau is deze samenwerking geformaliseerd in de stichting  
Samen voor alle kinderen. 

• Verschillende aanvragen die niet binnen de doelstellingen van Stichting Leergeld Leiden en Om-
streken passen, zijn verwezen naar SUN (Stichting Urgente Noden). 

• Tijdens gesprekken met ouders kan aan de orde komen dat zij erg hun best doen om een baan te 
vinden, maar daar geen succes in hebben. Wij kunnen hun dan verwijzen naar Dress for Succes. 
Niet alleen kunnen ze daar een geschikte outfit halen, maar ook adviezen en tips ter voorberei-
ding op een sollicitatiegesprek. 

 
Detailhandel en leveranciers  
• Voor sportkleding en -schoeisel hebben we een samenwerkingsverband met De Zwarte Wolf, 

Wout Bergers en Sport 2000. 

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

• Met EuroTweewielers, BudgetBike, Van Rossum en Slimfietsen is een samenwerkingsverband 
voor het leveren van tweedehands (kinder)fietsen. 

• Er zijn overeenkomsten met Boekhandel Kooyker, Boekhandel De Kler, Boekhandel Wagner, 
Bruna Beunk en The Read Shop voor het leveren van woordenboeken, atlassen en overige school-
benodigdheden.  

• Met Bruna Beunk en Boekhandel Wagner hebben we direct toen de mondkapjes op school drin-
gend geadviseerd werden, afspraken over de levering ervan. 

• 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. 

• Om onze vrijwilligers én kantoormedewerkers te danken voor hun inzet in dit jaar, is een kerst-
pakket verzorgd via het Hof van Sijthoff: een leer-werkbedrijf van Gemiva-SVG groep. 
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Personele bezetting 
• We zijn in 2019 erkend leerbedrijf geworden, na een toetsing door SBB (Samenwerkingsorgani-

satie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). We kunnen MBO'ers een stage bieden op ons kantoor. 

• DZB begeleidt reïntegreerders, die bijvoorbeeld in het kader van een omscholing werkervaring 
moeten opdoen of na ziekte terugkeren op de arbeidsmarkt. Ook hun kandidaten kunnen 
gedurende een aantal maanden bij ons worden geplaatst. 

 

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

werpen zoals eerder in dit verslag beschreven, en daarnaast over de samenhang met het minima-
beleid. 
 

 
Samenstelling bestuur per 31 december 2020 
 
Gert Versluis  voorzitter 
Lisanne van Ruiten secretaris 
Geert Doeven  penningmeester 
Gees van der Lee bestuurslid 
Peter Hulsen  bestuurslid 
 
Samenstelling van de klachtencommissie 
 
Susanne Rutten  voorzitter 
Kim Diepstraten  lid 
Henny van de Schraaf lid 
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2. Jaarrekening 
 

2.1 Balans per 31 december 2020         

Activa Stand 31-12-2020 Stand 31-12-2019 

  Alle bedragen in euro’s  

          

Vorderingen en overlopende activa         

Vooruitbetaalde bedragen 1.385  1.265   

Nog te ontvangen -  17.031   

Nog te ontvangen SZW 64.542  -   

Overige vorderingen 1.150    1.150  

Voorraden 11.981   1.260  
     

Totaal Vorderingen     20.706 

 en overlopende activa  79.058     

     

        

Liquide middelen  447.417  319.343 

        

Totaal activa  526.475  340.049 

          

Passiva         

          

Reserves         

Continuïteitsreserve 90.000   85.000   

Bestemmingsreserves         

Middelen tbv doelstelling 108.851   17.256   

          

Totaal Reserves   198.851   102.256 

          

Bestemmingsfondsen         

Calamiteitenpotje   688   688 

          

Kortlopende schulden         

Vooruitontvangen doelstelling 76.245   62.716   

Nog te betalen doelstelling 7.292   23.330   

Terug te betalen subsidie 226.353   134.905   

Nog te betalen organisatie 17.046   15.346   

Overige schulden   808  

      
Totaal kortlopende schulden  326.936  237.105 

          

Totaal passiva   526.475   340.049 
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2.2  Staat van baten en lasten 

 BATEN 
Realisatie 

2020 
Begro-

ting 2020 
Realisatie 

2019 

Subsidies  Alle bedragen in euro’s 

Ministerie van SZW  250.889 133.760 148.164 

Gemeenten      

Leiden 285.616 509.473 145.095 

Leiderdorp 15.000 23.113 14.628 

Oegstgeest 21.179 26.708 10.000 

Zoeterwoude 4.500 6.017 2.000 

Teylingen 13.471 44.734 14.328 

Hillegom 13.993 23.411 17.031 

Lisse 12.260 12.154 - 

Subtotaal subsidies 616.908 779.370 351.246 

       

Baten uit eigen fondsenwerving 103.010 65.000 72.752 

Baten uit acties van derden 4.227 5.000 8.370 

Overige Baten 9.239 1.370  317 

Som der Baten 733.384 850.740 432.685 

       

LASTEN      

Besteed aan doelstellingen     

School 65.436   69.252 

Sport 101.701   74.232 

Cultuur 34.966   2.750 

Laptops 142.564   43.057 

Fietsen 60.390   41.400 

Welzijn overig 2.024   2.554 

Totaal besteed aan doelstellingen 407.081 659.600 233.245 

       

Calamiteitenpotje -  - 150 

Kosten verwerving baten -  - 55 

       

Beheer en administratie    
Salariskosten betaalde krachten regulier 154.893 153.140 140.479 

Kosten projecten Lisy 2021 en Corona 32.096   

Huisvesting 16.394 15.000 15.481 

Kantoorkosten 7.042 2.000 4.418 

Kosten vrijwilligers / bestuur 5.202 11.500 4.890 

PR-kosten 2.419 2.000 2.218 

Accountantskosten 9.559 6.000 7.260 

Overige kosten 2.103 1.500 3.652 

Totaal kosten beheer en administratie 229.708 191.140 178.398 

       

Som der Lasten 636.789 850.7404 411.848 

    

Saldo van baten en lasten 96.595  - 20.837 

 
4 Voor een toelichting op het verschil tussen realisatie en begroting zij verwezen naar pagina 20  
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Verdeling van het resultaat 
 

Reserves Stand per 
31-12-19   

Resultaat 
2020 

Stand per 31-12-20 
na resultaatverdeling   

Continuïteitsreserve 85.000 5.000 90.000 
Bestemmingsreserve    
Middelen tbv doelst. 17.256 91.595 108.851 

    
TOTAAL 102.256 96.595 198.851 
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2.3 Algemene grondslagen voor de jaarrekening 

 
Stichting Leergeld Leiden en Omstreken is gevestigd in Leiden en is ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel onder nummer 28106507. 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 
kleine organisaties zonder winststreven (Richtlijn C1) en met de Algemene Subsidie Verordening 
Leiden 2012. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de 
onderstaande toelichting anders is vermeld.  
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Verliezen en 
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, voor 
zover zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een 
voorziening voor oninbaarheid. 
 
Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve dient het voortbestaan van de stichting te waarborgen voor minimaal 1 
maand bij eventuele calamiteiten, zoals het wegvallen van belangrijke subsidies.  
 
Baten 
Subsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 
worden ontvangen. 
Baten in natura van materiële omvang worden gewaardeerd tegen waarde in het economische 
verkeer. Baten uit nalatenschappen worden verwerkt in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld.  
 
Kosten verstrekkingen 
De verstrekkingen worden als kosten verantwoord op het moment dat de aanvraag is gehonoreerd 
en door Leergeld Leiden en Omstreken de schriftelijke toezegging aan de cliënt is verstrekt. Voor 
verstrekkingen, die in het boekjaar nog niet tot een uitgave hebben geleid wordt een verplichting in 
de balans opgenomen.  
 
Kasstroomoverzicht 
Gezien de aard van de activiteiten en de omvang van de balansposten is de toegevoegde waarde van 
een kasstroomoverzicht beperkt. Derhalve is het opnemen van een kasstroomoverzicht achterwege 
gebleven. 
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2.4 Toelichting op de jaarrekening (balans en staat van baten en lasten)  
 
Toelichting op de balans/ Activa 
Vooruitbetaalde bedragen: huur januari 2021 
Nog te ontvangen subsidie SZW: in het najaar van 2020 werd bekend dat vanuit het ministerie van 
SZW extra middelen beschikbaar werden gesteld om de reeds gerealiseerde groei/ uitbreiding vast te 
houden. Deze aanvullende subsidie werd met terugwerkende kracht verleend over de jaren 2018 en 
2019 en over  2020. Het bedrag van € 64.542, dat betrekking heeft op 2020 is in februari 2021 ont-
vangen.  
Overige vorderingen: bij de afsluiting van het huurcontract voor het huidige kantoor is een borgsom 
betaald. Deze wordt in beginsel aan het einde van de looptijd weer terug ontvangen.  
Voorraden: op 31 december was op het kantoor van Leergeld een voorraad van 48 laptops aanwezig, 
die in 2021 worden verstrekt aan cliënten.  
 
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 langlopende verplichtingen jegens cliënten. Mocht op zeker mo-
ment de bodem van de kas zichtbaar worden dan zijn er nog wel aanvragen, die in de pijplijn zitten. 
Voor die categorie wordt een buffer aangehouden die overeenkomt met de maximale besteding per 
maand. Voor 2021 wordt deze op € 65.000 becijferd (1,25 x het maximumbedrag in 2020). Daarnaast 
zijn er verplichtingen in de sfeer van de organisatiekosten, die vaak een langere looptijd hebben. 
Daarbij gaat het met name om huur kantoor, personeel, telefoon en andere faciliteiten. De op zeker 
moment bestaande verplichting op deze posten bedraagt bij benadering € 25.000. In totaal gaat het 
dus om een bedrag van € 90.000. Dat is de per 1-1-2021 minimaal benodigde omvang van de conti-
nuïteitsreserve.  
 
De overige per balansdatum beschikbare middelen worden aangehouden in de vorm van een be-
stemmingsreserve middelen ten behoeve van de doelstelling. Deze post is in 2020 fors gegroeid 
dankzij de extra subsidie vanuit het ministerie van SZW voor het meerjarig vasthouden van nieuwe 
kinderen.  
 
Calamiteitenpotje 
Het calamiteitenpotje is ingesteld voor trieste situaties die  vrijwilligers van Leergeld in een gezin aan-
treffen en waarvoor directe hulp nodig is. Het gaat dan om behoeften die buiten de doelstelling van 
Leergeld Leiden en Omstreken vallen. Dit potje wordt gedefinieerd als een bestemmingsfonds. De 
hierin opgenomen middelen zijn verworven door donaties die alleen aan dit doel mogen worden be-
steed.  Het bestuur kan dus niet vrijelijk over deze middelen beschikken.  
In 2020 is geen beroep gedaan op dit potje. 
 
Kortlopende schulden 
 
Vooruit ontvangen doelstelling:  
Deze post bestaat voor een belangrijk deel uit overschotten op gemeentelijke subsidies. Met de be-
treffende gemeenten is overeengekomen dat het overschot op de subsidie 2020 kan worden doorge-
schoven naar 2021. Ook zijn op deze post enkele reeds in 2020 ontvangen bijdragen van fondsen, die 
zijn bestemd voor ondersteuning in 2021, opgenomen.  
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Terug te betalen subsidies 
Betreft het overschot op de subsidie 2020 van de gemeente Leiden.  
 
Nog te betalen doelstelling 
Voor een groot aantal artikelen, zoals een fiets of sportkleding, wordt aan de aanvrager een cheque 
verstrekt. Daarmee gaat men naar een leverancier. Deze factureert vervolgens aan Leergeld. Het 
duurt vaak nogal even voordat men daadwerkelijk naar de winkel stapt en de winkelier factureert ook 
niet direct. Daardoor ontstaat een (fors) tijdsverschil tussen het moment van het aangaan van de ver-
plichting en de betaling. Het bedrag van € 16.231 betreft cheques die in 2020 zijn verstrekt en in 2021 
tot betaling komen.  
 
Nog te betalen organisatie 
Het weergegeven bedrag heeft volledig betrekking op de factuur van de accountant 
 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 
Algemeen  
 
Verschillenanalyse realisatie 2020 ten opzichte van begroting 2020 en realisatie 2019 
De grote toename in activiteiten in 2020 komt treffend naar voren in de vergelijking van de cijfers van 
de staat van baten en lasten van 2020 ten opzichte van 2019.  De baten zijn met € 300.000 oftewel 
ruim 50% toegenomen en de bestedingen aan de doelstelling met bijna € 175.000 oftewel 80%.  De 
organisatiekosten zijn eveneens gestegen, met € 50.000, dat is bijna 30%.  
 
Zetten we daarentegen de cijfers af tegen de getallen in de begroting dan kan worden geconstateerd 
dat ze daarbij voor een belangrijk deel achterblijven. Dan gaat het met name over de bestedingen en 
de baten.  
Het verschil wordt bijna geheel verklaard doordat het gemiddeld bestede bedrag per kind lager is uit-
gevallen dan we hadden verwacht. Er was ten tijde van het opstellen van de begroting geen duidelijk-
heid over de effecten van de nieuwe rol die Leergeld in de gemeente Leiden vervult vanaf 1 juli 2019. 
Daarom is zowel wat betreft het aantal kinderen als het toe te kennen bedrag per kind verhoudings-
gewijs hoog ingezet. Wat betreft het aantal kinderen is die inschatting juist gebleken, wat betreft het 
gemiddeld bedrag per kind verre van. In  mindere mate heeft dit verschijnsel zich in alle andere ge-
meenten voorgedaan. Daarnaast zijn de begrote aantallen kinderen in Teylingen en Hillegom ook niet 
gehaald.  
De organisatiekosten zijn wel hoger dan begroot. Voor een toelichting zie hieronder.     
 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 
Baten  
 
Subsidie Ministerie van SZW 
In 2020 werd een subsidie ontvangen voor het extra aantal kinderen dat werd ondersteund in verge-
lijking met 2019. Het ging om een aantal van 850. Ook werd een bedrag ontvangen ten behoeve van 
dekking van de organisatiekosten. Aan het eind van het jaar werd een aanvullende subsidie beschik-
baar gesteld om de reeds gerealiseerde groei/ uitbreiding vast te houden. Vanuit die laatste bron 
werd een bedrag ontvangen van € 117.789. Dit bedrag had betrekking op een extra subsidie over de 
jaren 2018, 2019 en 2020. 
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Subsidies gemeenten 
Leergeld Leiden en Omstreken had in 2020 met 7 gemeenten een subsidierelatie. Deze relaties liepen 
uiteen van een waarderingssubsidie tot een bijna kostendekkende subsidie. Met de gemeente Leiden 
is in juni 2019 een overeenkomst gesloten voor de subsidiëring door de gemeente in de jaren 2019 
en 2020. Deze overeenkomst kwam voort uit het beleid van het college van B&W om het armoedebe-
leid in Leiden meer te gieten in de vorm van maatwerk.  
 
Baten uit eigen fondsenwerving 
Het bestuur van LL&O streeft naar zoveel mogelijk kostendekkende financiering door gemeenten. 
Voor die gevallen waarin dat niet geheel lukt is het nodig om inkomsten vanuit andere bron te verkrij-
gen. Daarnaast wil het bestuur graag de beschikking hebben over eigen middelen om andere priori-
teiten te stellen. Daarom zijn middelen van (vermogens)fondsen essentieel. Dus is ook voor 2020 in-
gezet op het binnenhalen van baten uit deze bron. Met een opbrengst van ruim € 100.000 was die 
inzet succesvol. De bijdragen van de fondsen worden grotendeels besteed voor de realisatie van de 
doelstelling. Van het Oranje Fonds ontvangen we echter een bijdrage die specifiek is bestemd voor 
dekking van de kosten als gevolg van de groei die de organisatie van LL&O doormaakt. Daarmee kon 
een deel van de extra personele en facilitaire kosten worden gefinancierd.   
Voor een tegenwaarde van ca. € 10.000 bestond de geleverde bijdrage uit goederen zoals laptops en 
judopakken.  
Een overzicht van de bijdragende fondsen en instanties is te vinden in het bestuursverslag.  
 
Baten uit acties van derden 
Het bedrag van € 4.277 heeft in zijn geheel betrekking op bijdragen van het Nationaal Fonds Kinder-
hulp. Het fonds vergoedt de kosten die uitgaan boven de op basis van het beleid van LL&O maximaal 
te leveren bijdrage.  
 
Overige baten 
Door de coronapandemie konden veel geplande activiteiten geen doorgang vinden. Dit gold ook voor 
schoolreisjes. De door Leergeld voor dat doel aan scholen overgemaakte gelden die niet zijn benut 
zijn teruggestort. Een deel van die middelen was echter reeds in 2019 uitbetaald en in de jaarreke-
ning 2019 als bestedingen verantwoord. De daaruit in 2020 ontvangen stortingen zijn in deze jaarre-
kening onder ‘overige baten’ opgenomen en verklaren voor 80% het hier gepresenteerde bedrag.  
 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 
Bestedingen 
 
De bestedingen aan de doelstelling zijn toegenomen van € 233.245 naar € 407.080, een stijging met 
bijna 80%. Deze stijging is grotendeels te verklaren uit de toename van het aantal ondersteunde kin-
deren van 1.275 naar 2.125. Het gemiddeld bestede bedrag per kind is in vergelijking met 2019 ook 
gestegen, maar met slechts 4%.  
 
Bij de analyse van de ontwikkeling van de bestedingen op de onderscheiden categorieën valt vooral 
de stijging op van het aantal verstrekte sportartikelen, voorzieningen op het terrein van cultuur, lap-
tops en fietsen. De impact van de coronapandemie is voor een belangrijk deel bepalend voor deze 
ontwikkelingen. Dat speelt het meest bij de verstrekking van laptops. Bij de categorie ‘school’ is 
sprake van een tegenovergestelde tendens. Zo moesten bijna alle schoolreisjes worden afgelast.     
Voor een gedetailleerd overzicht van de verstrekkingen zij verwezen naar het bestuursverslag.  
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Staat van baten en lasten/organisatiekosten 
 
Salariskosten betaalde krachten 
Ook voor de kantoorbezetting had de pandemie consequenties. Door de beperkingen aan het 
kantoorwerk bleek het veel lastiger te zijn om re-integreerders beschikbaar te krijgen. Er moest meer 
met betaald personeel gewerkt worden omdat er minder overige menskracht beschikbaar was. 
 
Naast de extra inzet als gevolg van de pandemie was er in 2020 nog een niet reguliere activiteit, te 
weten de totstandkoming van een nieuw clientregistratiesysteem. Dit project werd geleid vanuit 
Leergeld Landelijk. Voor beide projecten geldt dat ze in het verslagjaar veel tijd kostten aan de kan-
toormedewerkers, in het bijzonder de coördinator. De inzet op deze projecten is consequent geregi-
streerd en we hebben er voor gekozen om deze ook separaat in de staat van baten en lasten tot uit-
drukking te brengen op de regel ‘kosten projecten Lisy 2021 en Corona’. Van deze kosten werd 2/3 
deel gemaakt voor het project Lisy 2021. In het totaalbedrag zit ook een kleine post voor huur van 
tijdelijke extra ruimte die nodig was om de projecten goed te kunnen uitvoeren.  
 
Per ultimo 2020 was de betaalde bezetting 2,4 fte.  
 
Overige kosten 
De kosten van vrijwilligers en bestuur zijn ruim binnen de begroting gebleven. Dit is mede te danken 
aan de pandemie waardoor bijeenkomsten met grotere groepen geen doorgang konden vinden.  
 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. 
 
Gedurende het gehele jaar 2020 hield LL&O kantoor in het verzamelgebouw Dé Plek waar 2 kantoor-
ruimten worden gehuurd. De beschikbare ruimte was soms niet ruim genoeg om de aanwezige kan-
toormedewerkers op voldoende afstand veilig te kunnen laten werken gelet op de richtlijnen van de 
overheid in het kader van de pandemie. Daarom is gedurende enkele perioden extra kantoorruimte 
gehuurd in het zelfde gebouw.    
  
De accountantskosten zijn hoger dan vorig jaar. Dit heeft te maken met de extra controle die moest 
worden uitgevoerd op de afrekening van de bijdragen van het Oranje Fonds.  
 
Rapportage in het kader van de Wet Normering Topinkomens 
Het bestuur van de stichting verklaart dat voor geen van de vier betaalde medewerkers het uitge-
keerde salaris de in de Wet opgenomen normen heeft overschreden. 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen  
Voor de huur van de ruimten in het verzamelgebouw De Plek is een verplichting aangegaan van € 
1.385 per maand met een onbepaalde looptijd. De overeenkomst heeft een opzegtermijn van  
3 maanden. 
 
Niet in de jaarrekening opgenomen bijdragen ten behoeve van kinderen 
Leergeld fungeert naast het optreden als zelfstandig verstrekker van voorzieningen voor kinderen ook 
als intermediair voor enkele andere fondsen en organisaties. Een aanzienlijk deel van de bij LL&O bin-
nenkomende aanvragen wordt na beoordeling geheel of gedeeltelijk doorgesluisd naar een andere 
organisatie/financier.  
 
In totaal betreft het 1.551 aanvragen met een totaal besteed bedrag van € 242.162.  
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De werkzaamheden die door betaalde medewerkers en vrijwilligers van LL&O moeten worden ver-
richt om een dergelijke aanvraag af te handelen is vergelijkbaar met de inspanning voor een reguliere 
aanvraag. Dat impliceert dat de organisatie en de daarmee gepaard gaande kosten voor ca. 15% wor-
den ingezet voor aanvragen die niet in de bestedingen (en de baten) van LL&O worden teruggevon-
den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
24 

 

 
 

3. Overige gegevens 
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