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1. Bestuursverslag 

Voorwoord 
Net als 2020 stond 2021 in het teken van aanpassingen en rekening houden met de corona 
pandemie. De maatregelen die genomen moesten worden zoals de schoolsluiting hadden een grote 
impact op jongeren. De inzet van stichting Leergeld Leiden en Omstreken was daarom ook dit jaar 
van groot belang voor jongeren om te kunnen blijven meedoen. Bijvoorbeeld door mondkapjes te 
verstrekken voor op school, een laptop voor afstandsonderwijs of sporten met leeftijdsgenoten.  
 
Voor onze vrijwilligers stond dit jaar in het teken van flexibiliteit. Contact met gezinnen is voor hen 
enorm belangrijk. Helaas hebben zij dit contact, net als vorig jaar, grotendeels digitaal moeten 
vormgeven. Wij zijn trots op onze vrijwillige intermediairs dat zij ondanks deze uitdagingen altijd 
nauw contact onderhouden met gezinnen en zich inzetten voor gelijke kansen voor alle kinderen.  
 
Het voorzieningenpakket is per 1-1-2021 uitgebreid met mobiele telefoons en menstruatie-artikelen. 
De doelstellingsbestedingen zijn gedaald. Oorzaken hiervan zijn: 1) diverse activiteiten die zijn 
afgelast en stilgelegd vanwege coronamaatregelen, 2) een verruimd budget vanuit het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur, 3) de wettelijke explicitering over de vrijwillige ouderbijdrage waardoor er minder 
schoolactiviteiten vergoed hoeven te worden. Tegelijkertijd hebben wij dit jaar opnieuw meer 
kinderen kunnen ondersteunen dan vorig jaar. Vanwege de corona pandemie hebben we – tijdelijk –
extra kantoorruimte moeten huren. 
 
2021 stond ook in het teken van grote organisatorische veranderingen. We werken met een nieuw 
ICT-systeem en mogen ons sinds 1 juni 2021 ook inzetten voor kinderen in Noordwijk. Ook stond het 
afgelopen jaar in het teken van bestuurlijke verandering. Voorzitter Gert Versluis en penningmeester 
Geert Doeven hebben afscheid genomen van de stichting en zijn opgevolgd door Gerrie Corino en Jeff 
Gardeniers. We zijn Gert en Geert enorm dankbaar voor hun trouwe en intensieve inzet de afgelopen 
jaren. Mede dankzij hen is Stichting Leergeld doorgegroeid naar 2631 ondersteunde kinderen in 
2021. 
 
Het jaar 2022 is een grote uitdaging voor ons. De vraag naar onze ondersteuning groeit door en 
tegelijkertijd moeten wij een – tijd en geld kostende – oplossing vinden voor ons ICT probleem. Het 
huidige landelijk uitgerolde systeem is voor onze lokale stichting namelijk onwerkbaar gebleken. Wel 
hebben wij goede hoop dat de intermediairs weer op huisbezoek kunnen gaan en zo, samen met het 
gezin, beter tot maatwerk in de ondersteuning komen.  
 
De inzet van onze intermediairs is essentieel. 
Wij hebben er daarom voor gekozen om hun 
ervaringen een belangrijke plek te geven in ons 
bestuursverslag. 
 
Het bestuur 
Gerrie Corino (voorzitter) 
Jeff Gardeniers (penningmeester) 
Lisanne van Ruiten (secretaris) 
Gees van der Lee 
Peter Hulsen 
Ian Haeck (aspirant-bestuurslid sinds 01-02-
2022) 

 

 
Heb jij (of ken jij iemand met) interesse om 

intermediair te worden? Stuur dan een berichtje 
naar info@leergeldleidenenomstreken.nl 

 
Als intermedair ben je aanspreekpunt voor een 

aantal gezinnen met weinig financiele ruimte. Je 
maakt echt het verschil voor kinderen: ze hebben 
een laptop om hun huiswerk te maken, hebben 

een fiets om naar school te gaan, halen hun 
zwemdiploma’s, kunnen sporten met vriendjes of 

volgen muziekles! 
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Alle kinderen mogen meedoen 
Eén op de negen kinderen heeft te maken met armoede.1 Deze kinderen zijn vaak op veel gebieden 
slechter af dan kinderen uit welvarende gezinnen. Er is minder geld om te sporten of voor culturele 
activiteiten, en de aanschaf van noodzakelijke schoolspullen is niet vanzelfsprekend. Stichting 
Leergeld Leiden en Omstreken (hierna: stichting Leergeld) wil ervoor zorgen dat alle kinderen kunnen 
meedoen. Zo maken zij vriendjes, kunnen ze zich ontplooien, en kunnen ze samen plezier hebben. 
Onze stichting is actief voor gezinnen die in Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest, Teylingen, 
Hillegom, Lisse of Noordwijk wonen. 
 
Wij zetten ons in voor kansengelijkheid voor schoolgaande kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 tot 
18 jaar uit minimagezinnen. Gezinnen kunnen rekenen op onze hulp wanneer zij zelf financieel niet in 
staat zijn om kinderen volledig te laten meedoen met hun leeftijdsgenootjes. Hiervoor wordt als 
inkomensgrens een besteedbaar gezinsinkomen onder 120% (130% voor gezinnen in Lisse, Teylingen 
en Hillegom) van het sociaal minimum gehanteerd.2   
 
Het aantal kinderen en gezinnen dat wij ondersteunen maakt de afgelopen jaren een grote groei 
door. Dit komt door de stapsgewijze uitbreiding van gemeenten waarin onze vrijwilligers actief zijn, 
de grotere rol die wij van gemeenten krijgen in het lokale minimabeleid en doordat gezinnen ons elk 
jaar beter weten te vinden. Doordat in 2021 ons werkgebied ook is uitgebreid naar Noordwijk, is er in 
elke gemeente in de regio een lokale stichting Leergeld! 
 

Gemeente  Aantal geholpen gezinnen Aantal geholpen kinderen 

 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Leiden 778 730 493 1690 1.530 973 

Leiderdorp 87 59 46 199 129 88 

Oegstgeest 64 53 44 154 123 89 

Zoeterwoude 19 16 11 46 42 25 

Teylingen  60 57 31 114 111 66 

Hillegom 52 42 18 138 101 34 

Lisse 57 41  126 89  

Noordwijk 61   164   

Totaal 1188 998 643 2631 2125 1275 
het aantal kinderen en gezinnen dat in 2021, 2020 en 2019 per gemeente gebruik maakte van de voorzieningen van Leergeld 

 
In onderstaande tabel zijn de totale bestedingen per gemeente én gemiddeld besteed bedrag per 
kind opgenomen.  
  
Gemeente  Totaal 

besteed  
Gemiddeld per kind 

Leiden € 298.964 € 177  

Leiderdorp € 39.281 € 197 

Oegstgeest € 32.150 € 209 

Zoeterwoude € 6.971 € 152 

Teylingen  € 19.804 € 174  

Hillegom € 18.328 € 133 

Lisse € 19.867 € 158 

Noordwijk € 51.953 € 317 

Totaal € 487.318 € 185 

 

 
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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Als intermediair ben ik aanspreekpunt voor 30 gezinnen. 
Het telefonische contact en huisbezoeken met gezinnen 
geeft veel voldoening. Ik ben blij dat ik een steentje kan 
bijdragen en dit wordt door gezinnen gewaardeerd.  
Ik was een keer bij een gezin waarbij ouders waren 
gescheiden. Hiervan ondervond de dochter veel 
problemen. Samen hebben we voor haar hulp kunnen 
zoeken. Er zijn zoveel organisaties actief, dat het soms 
wel even zoeken is. Gelukkig ben ik ook voor andere 
vrijwilligersorganisaties actief. Dit helpt mij om gezinnen 
nog beter te kunnen helpen en ook door te verwijzen 
naar andere organisaties indien nodig! 

 
 
Redenen waarom gezinnen moeten rondkomen van een inkomen rond het sociaal minimum zijn 
diverse: een klein arbeidscontract, werkloosheid, ziekte, overlijden, of een echtscheiding. Wij gaan 
ervanuit dat meeste ouders op termijn weer zelf in staat zijn om voldoende inkomen te genereren. 
Het uitgangspunt is daarom dat de ondersteuning vanuit Leergeld in beginsel voor 3 jaar is. Onze 
vrijwilligers bespreken dit bij aanmelding met de ouders. Waar nodig wordt in het belang van het 
kind een uitzondering gemaakt en is maatwerk mogelijk.  
 
Uit het overzicht van inkomensbronnen van ondersteunde gezinnen blijkt dat het aantal gezinnen 
met werk, eventueel aangevuld met een uitkering, is gegroeid.  
 

Alle gezinnen 2021 2020 

Soort inkomen 
Aantal 

gezinnen 
Percentage 

Aantal 
gezinnen 

Percentage 

werk + (uitkering) 312 27,0% 249 24,9% 

TOZO of andere coronagerelateerde uitkering niet bekend 11 1,1% 

ziek/arbeidsongeschikt (+ bijstand) 121 10,5% 100 10,0% 

Wajong 37 3,2% 34 3,4% 

WW (+ bijstand) 20 1,7% 27 2,7% 

AOW/pensioen (+ bijstand) 17 1,5% 9 0,9% 

studiefinanciering (+ bijstand) 15 1,3% 12 1,2% 

alimentatie 39 3,4% 12 1,2% 

ANW 6 0,5% 6 0,6% 

bijstand 589 51,0% 522 52,3% 

geen 1 0,1% 5 0,5% 

onbekend 1 0,1% 11 1,1% 

overzicht inkomensbronnen van ondersteunde gezinnen 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elk gezin waar ik contact mee heb als 
intermediair is anders. Sommigen 
hebben alleen hulp nodig bij de rekening 
voor sport. Anderen raken verdwaald 
met alle loketten, begrijpen brieven van 
de school niet en weten niet waar zij 
terecht kunnen voor hulp. Vaak helpt 
het om het uit te leggen met andere 
woorden, ouders gerust te stellen dat 
een rekening van school niet verplicht is 
maar vrijwillig, én samen te zoeken naar 
een plek waar zij hulp kunnen krijgen.  
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De positie die Leergeld heeft in een gemeente varieert. 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, Leiderdorp, Teylingen, Lisse, 
Hillegom en Noordwijk 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. Voor de precieze werkwijze van Leergeld, de ondersteuning die wij bieden en 
de criteria, verwijzen wij u graag naar bijlage 1. 
 

Gemeente  Leergeld actief sinds Rol 

Leiden 2008 Rol in gemeentelijk beleid 

Leiderdorp 2017 Rol in gemeentelijk beleid  

Oestgeest 2017 Aanvullend op gemeentelijk minimabeleid 

Zoeterwoude 2017 Aanvullend op gemeentelijk minimabeleid 

Teylingen  2018 Rol in gemeentelijk beleid 

Hillegom 2019 Rol in gemeentelijk beleid 

Lisse 2020 Rol in gemeentelijk beleid 

Noordwijk 2021 Rol in gemeentelijk beleid 

 
Samenwerking binnen Sam&  
 
Onze Leergeld-intermediairs zijn het gezicht naar buiten en het aanspreekpunt voor gezinnen. Voor 
onze ondersteuning werkt onze organisatie samen met andere organisaties, zonder dat ouders naar 
verschillende loketten hoeven. 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 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 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 een 
gezin nodig heeft de verjaardag van het kind te kunnen vieren.  
 
Door deze samenwerking kunnen wij veel kinderen ondersteuning bieden zonder zelf 
doelstellingsuitgaven te doen. Vorig jaar hebben wij op deze wijze 192 kinderen geholpen. Voor deze 
aanvragen worden door onze stichting organisatiekosten gemaakt. Grote hoeveelheid kinderen 
maakten afgelopen jaar zowel gebruik van onze ondersteuning, als die van onze 
samenwerkingspartners. Door deze samenwerking is de impact van onze ondersteuning groter dan af 
te leiden uit onze doelstellingsuitgaven.  
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Voorzieningenpakket 
 
Leergeld verstrekt voorzieningen zodat kinderen volledig mee te kunnen doen op school, bij sport en 
daarbuiten. Het bestuur stelt de het voorzieningenbeleid vast. Jaarlijks wordt dit beleid gedevalueerd 
tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van bestuur en intermediairs. In 2021 heeft deze bijeenkomst 
geen doorgang kunnen vinden vanwege corona en bestuurswisselingen. In 2022 wordt dit weer 
gerealiseerd. 
 
In 2021 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in het voorzieningenbeleid: 

• In 2020 is een pilot uitgevoerd van augustus tot en met december in het verstrekken van 
mobiele telefoons vanaf groep 8. Dit omdat een mobiele telefoon tegenwoordig essentieel is 
voor de middelbare schooltijd: huiswerk en cijfers worden veelal digitaal doorgegeven via het 
leerlingadministratiesysteem. Na evaluatie van de pilot in 2021, is de mobiele telefoon 
opgenomen in het reguliere voorzieningenbeleid. In 2021 zijn er 83 mobiele telefoons 
verstrekt. 

• Uit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van Always, blijkt dat 1 op de 12 meisjes in 
Nederland soms geen geld heeft om menstruatieproducten te kopen.3 Sinds 2021 verstrekt 
Stichting Leergeld daarom voor meisjes menstruatieproducten. Hiervoor ontvangen gezinnen 
elke 3 maanden een cheque waarmee zij de producten kunnen ophalen bij een aantal 
geselecteerde winkels. In 2021 waren er 295 meisjes die hier gebruik van hebben gemaakt. 

• Net als in 2020 zijn ook in 2021 veel schoolkampen en reisjes niet doorgegaan vanwege de 
Coronapandemie. Daarnaast is het sinds 1 augustus 2021 voor scholen wettelijk verplicht dat 
zij kinderen mee laten doen aan alle activiteiten op school die onder verantwoordelijkheid 
van de school worden georganiseerd, ook als ouders niet de vrijwillige bijdrage betalen. 
Voorheen betaalde stichting Leergeld een gedeelte van de ouderbijdragen, om te voorkomen 
dat kinderen niet mee konden doen. Voor ons betekent dit dat wij aanzienlijk minder 
doelstellingsbestedingen hebben voor schoolexcursies, keuzevakken, schoolkampen, etc. 
Tegelijkertijd zijn dergelijke activiteiten voor kinderen van onze gezinnen van grote 
toegevoegde waarde omdat er thuis geen geld is om deze activiteiten te ondernemen in 
vakanties met het gezin. Om te monitoren of deze wet geen verschraling van het aanbod tot 
gevolg heeft, vanwege oplopende kosten voor scholen, onderhouden wij contact met 
scholen. Wij roepen hen ook op zich bij Leergeld te melden indien zij, vanwege deze kosten, 
zich genoodzaakt zien tot het schrappen van activiteiten opdat wij samen met hen naar 
mogelijke oplossingen kunnen zoeken.  

Voorziening 2021 2020 2019 

Ouderbijdrage 269 194 120 

Schoolreizen 111 78 204 

Excursies 100 33 64 

Schoolkamp 19 81 144 

Schoolboeken 231 172 110 

Laptop/tablet/mobiele telefoon 521 705 225 

Cursuskosten 7 6 9 

Bijles 65 70 18 

Overblijfkosten 133 71 48 

Examenkosten 3 0 0 

 
3 Kwantitatief onderzoek door No Ties, in opdracht van Always. Uitgevoerd in september 2021 onder een groep van 1.282 
vrouwen in de leeftijdscategorie 12-25 jaar. 
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Overige schoolbenodigdheden 641 604 285 

Overige onderwijskosten  1 6 20 

Fiets 776 672 525 

Contributie/lesgeld - Sport 561 468 282 

Zwemles 285 72 108 

Kleding/attributen - Sport 4231 2345 718 

Sportevenement 4 9 7 

Overige sportkosten 0 1 1 

Contributie/lesgeld - Cultuur 76 62 47 

Kleding/attributen - Cultuur 16 19 5 

Instrumenten huur/koop 0 0 0 

Overige cultuurkosten 2138 1569 7 

Contributie/lesgeld - Welzijn 24 3 5 

Kleding/attributen – Welzijn (oa menstruatie 
artikelen) 

740 0 2 

Kamp/weekend/vakantie 53 15 18 

Welzijnsevenement 6 0 2 

Overige welzijnskosten 1075 1256 542 

Reiskosten 2 0 0 

onderverdeling gehonoreerde aanvragen naar bestedingsdoel 

 
De organisatie 
 
Vrijwilligers vormen de kern van onze organisatie en zijn het gezicht van Leergeld richting gezinnen.  
Het is een blijvende uitdaging om ervoor te zorgen dat wij de continuïteit voor gezinnen kunnen 
waarborgen en er voldoende intermediairs beschikbaar zijn. Eind 2021 waren er 27 intermediairs 
actief voor Leergeld. Gelet op de constante groei hebben wij behoefte aan meer mensen die zich 
voor dit doel willen inzetten.  
 
In hun werk worden de intermediairs actief ondersteund door kantoormedewerkers. Vanwege de 
grote groei die onze stichting heeft doorgemaakt, is er vanaf 2019 voor gekozen dat op het kantoor in 
beperkte mate betaalde krachten werkzaam zijn om de professionaliteit en continuïteit te 
waarborgen. Deze betaalde krachten bestaan uit een coördinator, een begeleider van de 
intermediairs, een medewerker financiële administratie en een medewerker klantcontacten. In 2021 
waren er gemiddeld 86 uur per week betaalde krachten werkzaam op kantoor. We hebben een 
samenwerking met DZB, MBO Rijnland, Zadkine en HS Leiden. Daardoor hebben er in 2021 2 mensen 
een reïntegratietraject gelopen via ons kantoor, en zijn 3 stagiaires begeleid.  

  
De leden van het bestuur zijn allen vrijwilliger. 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 2021 heeft een grote bestuurswisseling 
plaatsgevonden. Er is een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester gestart. Net als in 2019 
en 2020, heeft de klachtencommissie ook dit jaar geen klachten ontvangen. 
 
Het is een goed gebruik binnen de organisatie om intervisiebijeenkomsten te organiseren voor inter-
mediairs zodat zij onderling ervaringen uit kunnen wisselen en te inventariseren of er ondersteuning 
gewenst is. Helaas heeft dat dit jaar vanwege corona geen doorgang kunnen vinden. Begin 2022 wor-
den deze intervisiebijeenkomsten weer opgestart.  
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ICT  
 
Om gezinnen goed te kunnen ondersteunen en te zorgen dat informatie gedeeld kan worden tussen 
intermediair en kantoor personeel wordt gebruik gemaakt van een CRM-software systeem. In 2019 
werd bekend dat de toenmalige leverancier spoedig zou stoppen. Vanuit het landelijke Leergeld kan-
toor is toen een aanbestedingstraject gestart om een nieuw CRM-systeem te laten inrichten dat per 1 
januari 2021 ingevoerd kon worden. Leergeld Leiden heeft zich bij de ontwikkeling van dit nieuwe 
systeem ten volste ingezet om dit werkbaar te krijgen, ondanks het zeer korte tijdspad voor ontwik-
keling en implementatie. Vanwege de grote diversiteit in werkwijze en omvang van lokale Leergeld 
stichtingen was het een grote uitdaging om tot één systeem te komen. In januari 2021 zijn wij over-
gegaan naar het nieuwe landelijke systeem. Dit heeft zeer grote inzet en verandervermogen gevraagd 
van onze beperkte personele capaciteit én onze vrijwillige intermediairs.  
 
Helaas hebben wij gaandeweg 2021 moeten concluderen dat het nieuwe systeem niet aansluit op 
onze lokale en persoonlijke werkwijze en diverse gebreken kent. Hierdoor kost het veel tijd en geld 
om fouten handmatig te herstellen en levert dit bij betrokkenen veel frustraties. Helaas heeft een 
noodoproep aan het landelijk kantoor geen uitzicht geboden op een verbetering op afzienbare ter-
mijn. Wij zien ons genoodzaakt in 2022 te zoeken naar een CRM systeem dat én beter aansluit op 
onze werkwijze én tot minder foute registraties leidt. 
 

Financiers 
 
OVERHEDEN 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Gemeente Leiden 
Gemeente Leiderdorp 
Gemeente Oegstgeest 
Gemeente Zoeterwoude 
Gemeente Teylingen 
Gemeente Hillegom 
Gemeente Lisse 
Gemeente Noordwijk 
 
FONDSEN, SPONSOREN EN DONATEURS 
Fonds 1818 
Protestantse Gemeente Leiderdorp 
Diaconie Leiderdorp 
Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers 
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe 
St. Boschuysen 
Stichting Zonnige Jeugd 
Stichting Armoedefonds 
RDO Balije van Utrecht 
Kinderfonds van Dusseldorp 
Stichting Eekhoorn 
Leidsche Maatschappij van Weldadigheid 
Zinnia BV Goeden doelen fonds Krul 
Mandy ten Broek 
Daarnaast danken wij de gevers van (anonieme) particuliere donaties. 
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Samenstelling bestuur per 31 december 2021 
 
Gerrie Corino  voorzitter 
Lisanne van Ruiten secretaris 
Jeff Gardeniers  penningmeester 
Gees van der Lee bestuurslid 
Peter Hulsen  bestuurslid 
 
Samenstelling van de klachtencommissie 
 
Susanne Rutten  voorzitter 
Kim Diepstraten  lid 
Henny van de Schraaf lid 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wat ik het allerleukste vind aan 
intermediair zijn? Het enthousiasme van 
kinderen. Zo kreeg ik een keer een 
spraakbericht van een meisje die zó blij 
was met haar nieuwe badpak voor 
zwemles. Apentrots had ze het tegen de 
juf en al haar vriendjes en vriendinnetjes 
verteld. Je staat er niet altijd bij stil, 
maar voor deze kinderen is het 
hartstikke bijzonder en maakt het een 
groot verschil 
 

Tijdens een verjaardag hoorde ik over 
stichting Leergeld en de gezinnen die 
geholpen worden. Inmiddels ben ik 2 
jaar intermediair en ondersteun ik 85 
gezinnen. Aan het begin en einde van 
het schooljaar is het wel even druk: 
spullen die nodig zijn voor school en 
sportclubs worden gekozen. Het is fijn 
dat je concreet iets kunt betekenen voor 
gezinnen.  

De gezinnen waar ik als intermediair 
kom zijn heel divers. Zo ben ik afgelopen 
jaar bij een gezin geweest dat in de 
schuldsanering terecht is gekomen nadat 
hun horecazaak failliet was gegaan. Vaak 
wijs ik gezinnen ook op de 
mogelijkheden van de Voedselbank en 
de Kringloopwinkel. Helaas is stichting 
Leergeld nog hard nodig voor kinderen.  
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2. Jaarrekening 
 

2.1 Balans per 31 december 2021         

Activa Stand 31-12-2021 Stand 31-12-2020 

  Alle bedragen in euro’s  

          

Vorderingen en overlopende activa         

Nog te ontvangen SZW 17.611   64.542   

Overige vorderingen 1.175   1.150   

Voorraden 5.458   11981   

Vooruitbetaalde bedragen 1.857   1.385   

          

Totaal Vorderingen         

 en overlopende activa   26.101   79.058 

          

Liquide middelen   658.232   447.417 

          

Totaal activa   684.333   526.475 

          

Passiva         

          

Reserves         

Continuïteitsreserve 93.150   90.000   

Bestemmingsreserves:         

Reserve lange termijn SZW 118.135   108.851   

Reserve lange termijn HLT-ge-
meenten 

60.000   0   

Reserve vervanging Lisy 25.000       

Totaal Reserves   296.285   198.851 

          

Bestemmingsfondsen         

Calamiteitenpotje   688   688 

          

Kortlopende schulden         

Terug te betalen subsidie 254.981   226.353   

Terug te betalen fonds 7.000       

Vooruitontvangen doelstelling 58.029   76.245   

Nog te betalen doelstelling 52.263   7.292   

Nog te betalen organisatie 13.464   17.046   

Crediteuren overig 1.623  0   

Totaal kortlopende schulden   387.360   326.936 

          

Totaal passiva   684.333   526.475 
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2.2  Staat van baten en lasten 

  Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020 

  Alle bedragen in euro’s 

 BATEN       

Subsidies        

Ministerie van SZW  103.960 PM 250.889 

Gemeenten       

Leiden 310.030 500.000 285.616 

Leiderdorp 40.558 65.000 15.000 

Oegstgeest 32.000 32.000 21.179 

Zoeterwoude 5.000 5.000 4.500 

Teylingen 20.535 50.000 13.471 

Hillegom 19.213 30.000 13.993 

Lisse 20.675 30.000 12.260 

Noordwijk 52.925 PM   

Subtotaal subsidies 604.896   616.908 

        

Baten uit eigen fondsenwerving 84.061   103.010 

Baten uit acties van derden 1.811   4.227 

Overige Baten 2.784   9239 

Subtotaal 88.656 91.000   

Som der Baten 693.552 803.000 733.384 

        

LASTEN       

Besteed aan doelstellingen       

School 66.409   65.436 

Sport 171.898   101.701 

Cultuur 45.309   34.966 

Laptops 105.055   142.564 

Fietsen 82.490   60.390 

Welzijn overig 16.890   2.024 

Totaal besteed aan doelstellingen 488.051 593.000 407.081 
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Beheer en administratie       

Salariskosten betaalde krachten 
regulier 

166.425 177.500 154.893 

Kosten projecten 989   32.096 

Contributie Leergeld NL 2.234     

Huisvesting 21.453 14.400 16.394 

Kantoorkosten 8.841 3.000 7.042 

Kosten vrijwilligers / bestuur 1.866   5.202 

Kosten intermediairs 5.096 4.500   

PR-kosten 1.673   2.419 

Accountantskosten 7.502 7.000 9.559 

Rentekosten 2.644     

Subtotaal 218.723 206.400 227.605 

        

Overige lasten 9.869   2.103 

        

Subtotaal 9.869   2.103 

        

Totaal kosten beheer en admi-
nistratie 228.592 

210.000 
229.708 

        

Som der Lasten 716.643 803.000 636.789 

        

Saldo van baten en lasten -23.091 0 96.595 

 
 
 

Reserves 
Stand per  
31-12-20 

Resultaat-
bestemming 

2021 

Stand na resultaat-
bestemming 

Overige 
mutaties 

Stand per 
31-12-21 

Continuïteitsreserve 90.000 3.150 93.150  93.150 

Bestemmingsreserves:      

- Reserve lange termijn SZW 108.851 -26.241 82.610 35.525 118.135 

- Reserve lange termijn HLT- 
gemeenten 

0  0 60.000 60.000 

- Reserve vervanging Lisy  0 0 25.000 25.000 

TOTAAL 198.851 -23.091 175.760 120.525 296.285 
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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. De reservering is 
eind 2021 uit de resultaatbestemming geïndexeerd met 3,5 %. 
 
Bestemmingsreserves 
Voor het in een jaar nog niet bestede deel van de toegekende SZW-subsidies voor ondersteuning van 
kinderen worden bestemmingsreserves gevormd. Een deel van de bestemmingsreserves is bedoeld 
voor de vervanging van het administratieve systeem. Voor de niet bestede subsidies van de 
gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen wordt conform de afspraken met deze gemeenten een 
afzonderlijke bestemmingsreserve gevormd. 
 
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 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.  
 
  



16 
 

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 2022 
Nog te ontvangen SZW: gezien de sterke toename van het aantal ondersteunde kinderen is een aan-
vullende subsidie SZW verstrekt van € 17.611. Het totale bedrag aan SZW-subsidie 2021 bedroeg  
€ 108.971. 
Overige vorderingen: dit betreft de borg voor de gehuurde kantoorruimtes 
Voorraden: op 31 december 2021 was op het kantoor van Leergeld een voorraad van 18 laptops,  
4 Squla-codes en 43 kortingscodes aanwezig, die in 2022 worden verstrekt.  
 
Toelichting op de balans/ Passiva 
Reserves 
De reserves bestaan uit de continuïteitsreserve en bestemmingsreserves. 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. 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 facilitei-
ten. Voor 2022 wordt de continuïteitsreserve becijferd op € 93.150, dat wil zeggen het bedrag dat op 
de balans van 31-12-2020 stond vermeerderd met 3,5% inflatiecorrectie. 
 
De overige per balansdatum beschikbare middelen worden aangehouden in de vorm van een be-
stemmingsreserve.   
De reserve lange termijn SZW-middelen betreft de nog te besteden gelden tbv de doelstelling. Aan 
deze reserve is in 2021 € 60.525 toegevoegd; dit betreft een in 2021 alsnog ontvangen extra subsidie 
over 2020 van Leergeld Nederland in verband met versterking van de reserve voor extra verstrekkin-
gen aan kinderen in verband met uitbreiding van de doelgroep. Deze reserve is in 2021 verlaagd met 
€ 26.241 in verband met de onttrekking van het nadelig saldo van baten en lasten over 2021. Daar-
naast is deze reserve verlaagd t.b.v. een specifieke reservering voor de vervanging van het admini-
stratieve systeem ter grootte van € 25.000. 
De bestemmingsreserve lange termijn HLT-gemeenten ad € 60.000 betreft de over 2020 en 2021 niet 
bestede subsidie van € 10.000 per jaar per gemeente. De reservering uit 2020 is in 2021 geherrubri-
ceerd van de kortlopende schulden. Deze reserves mogen in de komende jaren worden gebruikt, als 
de kosten van toekenningen hoger zijn dan de voor dat jaar toegekende subsidie. 
 
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 2021 is geen beroep gedaan op dit potje. 
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Kortlopende schulden 
 
Terug te betalen subsidies 
Dit betreft het overschot op de subsidie 2021 van de gemeente Leiden, alsmede de niet-bestede gel-
den van het SZW-project Specifieke interventies gericht op moeilijk bereikbare groepen, inclusief wer-
kende armen. 
 
Terug te betalen fonds 
Dit betreft een terug te betalen bijdrage van de Stichting Boschuysen over 2020. 
 
Vooruit ontvangen doelstelling 
Deze post bestaat voor een belangrijk deel uit overschotten op gemeentelijke subsidies. Zoals in eer-
dere jaren is de verwachting dat het overschot op de subsidie 2021 mag worden doorgeschoven naar 
2022, behoudens € 10.000 voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, die aan de bestemmings-
reserve lange termijn HLT-gemeenten is toegevoegd. Ook zijn op deze post enkele reeds in 2021 ont-
vangen bijdragen van fondsen, die zijn bestemd voor ondersteuning in 2022, opgenomen.  
 
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 € 52.263 betreft cheques die in 2021 zijn verstrekt en in 2022 
tot betaling komen. Dit bedrag is aanmerkelijk hoger dan voorgaande jaren, ten gevolge van een door 
Leergeld Nederland in de boekhouding doorgevoerde systeemwijziging, waar Leergeld Leiden en Om-
streken geen invloed op heeft.  
 
Nog te betalen organisatie 
Het weergegeven bedrag heeft betrekking op de facturen van de accountant, van Bridging Communi-
catie Support en op nog te betalen kosten die het gevolg zijn van de loonsverhoging die is afgespro-
ken in de CAO Sociaal Werk. 
 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Algemeen  
 
Verschillenanalyse realisatie 2021 ten opzichte van begroting 2021 en realisatie 2020 
De grote toename in activiteiten in 2021 komt treffend naar voren in de vergelijking van de cijfers van 
de staat van baten en lasten van 2021 ten opzichte van 2020. De lasten besteed aan de doelstelling 
zijn met ruim € 80.000 toegenomen, terwijl de organisatiekosten zijn gedaald. 
 
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. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Allereerst is er met ingang 
van het schooljaar 2021-2022 een wetswijziging t.a.v. de vrijwillige ouderbijdrage, die inhoudt dat 
scholen kinderen niet mogen uitsluiten van deelname op grond van het gegeven dat er niet betaald 
is. Ons motto “Alle kinderen mogen meedoen” heeft daarmee een juridische basis gekregen. Een 
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tweede oorzaak voor het achterblijven van het gemiddeld bedrag per kind is dat het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur geen maximum meer hanteert voor contributies. Voorheen betaalde Leergeld Lei-
den en Omstreken het verschil tussen de contributie en de bijdrage van het Jeugdfonds. En tenslotte 
heeft de coronapandemie als gevolg gehad dat vele activiteiten en sporten geen doorgang konden 
vinden. 
 
 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Baten  
 
Subsidie Ministerie van SZW 
In 2021 werd een subsidie ontvangen voor het extra aantal kinderen dat werd ondersteund in verge-
lijking met 2020. Het ging in totaal om een aantal van 506 kinderen. Ook werd een bedrag ontvangen 
ten behoeve van dekking van de organisatiekosten. Het totale bedrag aan SZW-subsidie 2021 be-
droeg € 108.971. Bovendien werd een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld om de reeds gereali-
seerde groei vast te houden. 
Door SZW is over 2021 nog € 27.000 extra subsidie toegezegd. Echter onder voorbehoud dat er vol-
doende beschikbaar budget uit het zogenoemde AKDM-traject is. Vanwege dit voorbehoud is deze 
extra subsidie nog niet als bate 2021 opgenomen. 
 
Subsidies gemeenten 
Leergeld Leiden en Omstreken had in 2021 met 8 gemeenten een subsidierelatie. Deze relaties waren 
geheel of bijna kostendekkende subsidies.  
 
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 2021 in-
gezet op het binnenhalen van baten uit deze bron. Met een opbrengst van ruim € 91.061 is het be-
grote bedrag grotendeels gerealiseerd. De bijdragen van de fondsen worden geheel besteed voor de 
realisatie van de doelstelling. Wel moest nog een bijdrage van een fonds in 2020 ad € 7.000 worden 
terugbetaald. Per saldo bedragen de baten uit eigen fondsenwerving € 84.061. 
Een overzicht van de bijdragende fondsen en instanties is te vinden in het bestuursverslag.  
 
Baten uit acties van derden 
Het bedrag van € 1.811 heeft 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 bij-
drage.  
 
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 2020 uitbetaald en in de jaarreke-
ning 2020 als bestedingen verantwoord. De daaruit in 2021 ontvangen stortingen zijn in deze jaarre-
kening onder ‘overige baten’ opgenomen. Het resterende deel van de ‘overige baten’ betreft niet ge-
bruikte kortingscodes uit 2019, die niet eerder bij baten waren opgenomen. Ze waren bestemd voor 
doelstellingsbestedingen, die destijds buiten het aanvragensysteem om liepen. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
Bestedingen 
 
De bestedingen aan de doelstelling zijn toegenomen van € 407.081 naar € 488.051, een stijging met 
bijna 20%. Deze stijging is grotendeels te verklaren uit de toename van het aantal ondersteunde kin-
deren van 2.125 en 2.631. Het gemiddeld bestede bedrag per kind is in vergelijking met 2020 iets ge-
daald, van € 194 naar € 185. De oorzaken daarvoor zijn in de Verschillenanalyse beschreven.  
 
Bij de analyse van de ontwikkeling van de bestedingen op de onderscheiden categorieën valt vooral 
de stijging op van het aantal verstrekte voorzieningen op het gebied van sport; in 2021 konden sport-
activiteiten en zwemles geleidelijk aan weer doorgang vinden. Nadat in 2020 vanwege het online on-
derwijs veel laptops waren verstrekt, daalde dit aantal in 2021 weer. In de categorie “Overige cultuur-
kosten” is de attentie opgenomen die we verstrekken om ouders in staat te stellen een Sinterklaasca-
deau te kopen voor hun kind. 
Voor een gedetailleerd overzicht van de verstrekkingen zij verwezen naar het bestuursverslag.  
 
 
Staat van baten en lasten/organisatiekosten 
 
Salariskosten betaalde krachten 
Per ultimo 2021 was de betaalde bezetting evenals voorgaande jaren 2,4 fte. Deze bezetting is 
aangevuld met reïntegreerders en stagiaires. 
 
Overige kosten 
De kosten van vrijwilligers en bestuur was aanmerkelijk lager begroot dan in eerdere jaren. De kosten 
zijn iets hoger uitgevallen als gevolg van het afscheid van de bestuursleden die sinds het begin van de 
coronapandemie waren afgetreden. In de post Kosten intermediairs zijn onder meer de kerstattentie 
en nieuwe smartphones voor de intermediairs opgenomen.  
 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. 
 
Gedurende het gehele jaar 2021 hield LL&O kantoor in het verzamelgebouw Dé Plek waar 3 kantoor-
ruimten worden gehuurd, waarvan er een noodzakelijk was om de aanwezige kantoormedewerkers 
op voldoende afstand veilig te kunnen laten werken gelet op de richtlijnen van de overheid in het ka-
der van de pandemie.  
  
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  
€ 1.435 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 
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binnenkomende aanvragen wordt na beoordeling geheel of gedeeltelijk doorgesluisd naar een an-
dere organisatie/financier.  
In totaal betreft het 2.380 aanvragen met een totaal besteed bedrag van € 350.514.  
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.  
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3.  Overige gegevens 
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Bijlage 1. De leergeld-werkwijze en criteria 
 
De werkwijze van Leergeld  
 
Leergeld ondersteunt gezinnen via twee lijnen: 

1) Er wordt voorzien in spullen voor school, sport, cultuur of welzijn. Bijvoorbeeld een laptop, 
sportkleding, een schooltas, woordenboeken of een fiets. Tot 1 augustus 2021 werden ook 
schoolreizen en excursies betaald. Deze ondersteuning is altijd in natura: we betalen de 
rekening direct aan de vereniging of ouders ontvangen een cheque die ingeleverd kan 
worden bij lokale winkels waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Hierdoor weten we zeker 
dat de ondersteuning gebruikt wordt waar hij voor bedoeld is.  

2) Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de dienstverlening van andere instellingen: 
zogenoemde voorliggende voorzieningen. We hanteren als beleid dat deze voorliggende 
voorzieningen éérst aangewend moeten zijn, pas daarna kunnen gezinnen een beroep doen 
op Leergeld. Een voorbeeld hiervan zijn de afspraken met MBO-scholen in onze regio: op 
basis van onze verklaring dat een gezin tot onze doelgroep behoort, stellen zij de 
noodzakelijke leermiddelen beschikbaar.  

 
Ieder gezin dat zich meldt bij Leergeld krijgt een vast aanspreekpunt: de (vrijwillige) intermediair. 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. 
Wij werken niet met lijsten van wat aangevraagd kan worden. Samen met het gezin kijken we wat 
nodig is voor de kinderen om ze volledig mee te kunnen laten doen. Maatwerk dus. De intermediair 
blijft daarna, via e-mail, telefonisch of whatsapp, het aanspreekpunt voor het gezin. Zo blijft er 
laagdrempelig contact tussen gezinnen en de intermediair. 
 
Net als voorgaande jaren, was er in het begin van het schooljaar 2021-2022 een piek in het aantal 
aanmeldingen van nieuwe gezinnen. Om gezinnen tijdig te kunnen helpen is in deze periode ingezet 
op een verkorte procedure: Gedurende enkele weken is een aantal gezinnen uitgenodigd voor een 
intake op kantoor en is pas later een vaste intermediair toegewezen. De intermediair ging op een 
later moment kennismaken met het gezin. Zo willen we gezinnen snel helpen én de piekdrukte voor 
onze vrijwilligers beperken. 

 
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 (Sassenheim, Voor-
hout en Warmond) , Lisse, Hillegom of Noordwijk (inclusief Noordwijkerhout en De Zilk);  

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

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

• Er is een maximale bijdrage per kind per jaar, de hoogte varieert per gemeente en is ervan afhan-
kelijk of er een gemeentelijk minimabeleid is. 


