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Inleiding 
 
Voor u liggen het jaarverslag en de jaarrekening van de Stichting Leergeld Leiden en Omstreken over het 
verslagjaar 2017. De naam "Stichting Leergeld Leiden en Omstreken" is een zichtbare uiting van de omslag 
die in 2017 werd doorgemaakt. Als gevolg van de beschikbaarheid van Klijnsmagelden in het kader van 
armoedebestrijding bij kinderen, stond Stichting Leergeld Leiden begin 2017 voor de keuze: doorgaan op de 
oude voet met ongeveer een gelijk aantal vrijwilligers en aanvragen of doorgroeien conform het beleid van 
Leergeld Nederland, waardoor meer kinderen geholpen kunnen worden met meer professionele 
ondersteuning en aanvragen sneller afgehandeld kunnen worden. De uitbreiding naar de omliggende 
gemeenten was een logische; veel kinderen uit de omliggende gemeenten gaan in Leiden naar school. Na 
positieve gesprekken met de gemeenten Leiden, Leiderdorp, 
Zoeterwoude en Oegstgeest koos Stichting Leergeld Leiden dan ook 
voor die uitbreiding. Nu, ruim een jaar later, is Stichting  Leergeld 
Leiden en Omstreken een feit met een eigen locatie in het centrum 
van Leiden, ruimere openingstijden en professionele ondersteuning. 
De naamswijziging werd definitief per 1 januari 2018, om die reden 
hanteren we in dit jaarverslag nog de naam Stichting Leergeld Leiden. 
 
We hebben een intensief jaar achter de rug, met boeiende  
discussies, interessante ontmoetingen en belangrijke mijlpalen.  
Maar bovenal een jaar waarin we meer kinderen dan ooit in  
staat konden stellen om mee te doen met de activiteiten  
van hun keuze. 

 
 
Foto: de nieuwe folder, die eind 2017 gereed kwam  

“Wij zijn blij dat we ieder jaar 
weer meer kinderen kunnen 
bereiken. Dat voelt dubbel, 
want dit betekent ook dat het 
aantal kinderen in armoede 
jaarlijks toeneemt.” 
Susanne Rutten, voorzitter Stichting 
Leergeld Leiden 
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1.  Onze ondersteuning 

 
Als een gezin zich aanmeldt bij Stichting Leergeld Leiden, gaat in alle gevallen een van de intermediairs op 
huisbezoek om te bespreken wat we kunnen doen. We ondersteunen kinderen en jongeren op de gebieden 
school, sport, cultuur en welzijn. Er zijn verschillende manieren om te berekenen hoeveel kinderen in een 
bepaalde periode ondersteund zijn; in de loop van 2017 heeft het bestuur van Stichting Leergeld Leiden een 
nieuwe wijze van berekenen vastgesteld. Volgens die berekeningswijze, gaat het in het jaar waar dit 
verslagjaar over  353 kinderen (als we de "oude" methode zouden hanteren, zou het aantal 703 zijn 
geweest). Onderstaande tabel geeft gedetailleerder aan welke aanvragen wij honoreerden: 

 
Wat maakten we mogelijk? Hoeveel keer? 

Excursies 10 

Schoolreizen 80 

Schoolkamp 29 

Ouderbijdrage 20 

Overblijfkosten 21 

Laptop of tablet 54 

Overige schoolbenodigdheden 78 

Schoolboeken 6 

Overige onderwijskosten  19 

Bijles 8 

Cursuskosten 5 

Examenkosten 1 

Fiets 140 

Zwemles 63 

Contributie/lesgeld - Sport 82 

Kleding/attributen - Sport 138 

Sportevenement 4 

Overige sportkosten 1 

Contributie/lesgeld - Cultuur 12 

Cultuurevenement 2 

Instrumenten huur/koop 1 

Betreft gevlucht gezin uit Syrië met een zoon van 9 jaar oud. Hij zit op de basisschool. Hij 
heeft nieuwe gymspullen nodig en een zwembroek. Hij wordt vaak gepest tijdens gymles 
omdat hij stomme gymkleding heeft, zegt hij zelf. Tijdens zwemles zakt zijn zwembroek 
telkens naar beneden omdat het elastiek kapot is, en hier schaamt hij zich ook voor. Hij wil 
heel graag op voetbal, omdat zijn vriendjes daar ook voetballen, maar heeft zich nog niet 
ingeschreven omdat zijn vader zei dat er geen geld is voor voetbal. Zich inschrijven kan hij 
nu wel gaan doen en de nota volgt zo spoedig mogelijk, via de mail. Zwemlessen gaan 
reeds via het JSF, dus het voorstel is om de voetbalcontributie te verstrekken via Leergeld. 
Zijn fiets is kapot, de ketting loopt er telkens af en het licht doet het niet meer. Voorstel is 
om een fiets en zwem- en sportkleding te verstrekken middels cheque. Voetbalcontributie 
kan doorgezet worden naar het JSF zodra de nota binnenkomt. 
 
Notitie uit administratiesysteem Lisy, geanonimiseerd 
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Wat maakten we mogelijk? Hoeveel keer? 

Kleding/attributen - Cultuur 2 

Overige cultuurkosten 3 

Kinderopvang 1 

Contributie/lesgeld - Welzijn 1 

Kamp/weekend/vakantie 4 

Kleding/attributen - Welzijn 1 

Welzijnsevenement 1 

Overige welzijnskosten 2 

 
Niet in alle gevallen zijn wijzelf ook de financier van de aanvragen. Bij aanvragen voor zwemles, sport- en 
cultuurcontributies fungeren we veelal als intermediair voor het JeugdSportFonds /JeugdCultuurFonds 
(JSF/JCF). De vrijwilliger van Stichting Leergeld Leiden bespreekt de aanvraag met het gezin, waarna deze 
dankzij een automatische koppeling van de registratiesystemen van Leergeld respectievelijk JSF/JCF wordt 
doorgestuurd naar deze fondsen. 
 

Soorten ontvangen 
aanvragen 

2013 2014 2015 2016 2017 
Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Muziek & cultuur 7 3 10 2 8  2      6 2 20 3 

School (kampen, reizen, 
ouderbijdragen, school- 
boeken, leermaterialen, 
bijlessen, etc.) 

115 42 182 47 189 50 144 38 277 35 

Sport (voetbal, zwemles, 
judo, etc. 

57 21 94 24 90 24 132 35 288 37 

Fietsen 31 11 76 20 65 17 71 19 140 18 

PC of laptop 44 16 26 7 23 6 24 6 54 7 

Overig 19 7 1 0 2 1 2 1 10 1 

Totaal 273 100 389 100 377 100 379 100 689 100 

 
Leermiddelen MBO 
Nieuw in 2017 is de samenwerking met de MBO-scholen. Deze instituten ontvangen in 2017 gelden om voor 
minderjarige studenten uit minimagezinnen de leermiddelen 
beschikbaar te stellen. Het vergt het nodige denkwerk, diverse 
overleggen en wat implementatieperikelen, maar uiteindelijk 
komen we tot een samenwerking, waarbij Stichting Leergeld 
Leiden na een inkomenstoets een verklaring afgeeft als een 
gezin aan de criteria voldoet. Met deze verklaring stelt de 
school de leermiddelen beschikbaar aan de leerling. Het 
precieze aantal keren waarin we in 2017 op deze manier 
mogelijk maakten dat een jongere aan zijn of haar 
beroepsopleiding kon beginnen valt niet uit het 
administratiesysteem af te leiden omdat de wijze van 
registreren pas langzamerhand ontstond. 
 
Tweetalig Onderwijs 
Een vergelijkbare werkwijze hebben we kunnen afspreken met het Visser 't Hooftlyceum, waar leerlingen 
een tweetalige opleiding kunnen volgen. De kosten zijn echter niet voor alle ouders op te brengen; op basis 

”We zien dat de behoefte aan 
laptops toeneemt. Leergeld 
verstrekt 1 laptop per gezin en 
daarom lijkt het aantal in het 
overzicht klein. Veel gezinnen 
hebben meerdere kinderen, 
gemiddeld 4, en dan is 1 laptop 
erg weinig.  
Jeroen van Andel, secretaris 
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van de verklaring van Stichting Leergeld Leiden neemt de school een aanzienlijk deel van de kosten voor zijn 
rekening.  
 
Laptops en devices 
Als Stichting Leergeld Leiden ontvangen we jaarlijks veel aanvragen voor laptops en andere devices. 
Vanwege het grote beslag dat die leggen op onze financiën hanteren we als uitgangspunt dat we niet meer 
dan 1 device per gezin per 3 jaar beschikbaar kunnen stellen. We zijn ons er echter van bewust dat dat niet 
meer past bij deze tijd. Het is van belang dat jongeren leren om bewust om te gaan met de digitale wereld. 
 
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. Deze kosten lopen zozeer op dat de € 
350 die St. Leergeld Leiden als jaarlijks budget hanteert onvoldoende is. Om die reden was al in 2016 
besloten om het zogenaamde starterspakket te introduceren, 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 2017 
hebben we aan ca. 40 kinderen een dergelijk starterspakket beschikbaar gesteld. 
 
Calamiteitenpotje 
Het bestuur van Stichting Leergeld Leiden werd in 2016 door de intermediairs gevraagd een 
calamiteitenpotje in te stellen. Deze vraag ontstond doordat de intermediairs soms trieste situaties bij 
aanvragers tegenkomen met betrekking tot noden die niet tot 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.  Het bestuur heeft daarop besloten hiervoor een 
calamiteitenpotje in te stellen. Er zijn randvoorwaarden geformuleerd. Daarbinnen mag de intermediair een 
beroep doen op het calamiteitenpotje van Stichting Leergeld Leiden.  In 2017 zijn 3 aanvragen ingediend en 
gehonoreerd. 
 
Sinterklaas 
Tegen het einde van het jaar organiseerde het Nationaal 
Fonds Kinderhulp net als andere jaren de Actie Pepernoot. 
Stichting Leergeld Leiden deed hier voor het eerst aan 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. Een moeder stuurde ons de foto rechts, met 
de tekst: 
 
  "Goedemorgen, 

 
Ik stuur deze email om leergeld te bedanken 
voor alles, vooral de sinterklaas cadeau via 
bol.com. Het was een hele leuke verrassing 
voor mijn kinderen, ze zijn heel blij met de  
cadeautjes die ik besteld hebt via bol.com ." 
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Verjaardag 
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. In 2017 kwamen we 
tot goede werkafspraken met Stichting Jarige Job, waarbij de administratieve 
last niet geheel bij de vrijwilligers van Stichting Leergeld Leiden is gelegd. De 
intermediairs bespreken tijdens de huisbezoeken of de gezinnen hier prijs op 
stellen. Eind december was van 199 kinderen geregistreerd dat zij een box 
krijgen. 
 
 

 
 
 
 

 
2. Doelgroepen 
Uit verschillende rapporten blijkt in 2017 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. Al langer verwachtten we dat de vele vluchtelingen die naar Nederland kwamen als 
statushouders grote behoefte zouden hebben aan onze ondersteuning. Dit alles was aanleiding om deze 
groepen voor de komende jaren nadrukkelijker als doelgroepen te benoemen, en de communicatie op hen 
af te stemmen. Ook wordt in het registratiesysteem sinds 2017 bijgehouden als een gezin tot een van deze 
doelgroepen behoort. Dit geeft het volgende beeld: 
 

 
 

  

werkende ouders

statushouders

overig
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3. Stichting Leergeld Leiden 
 
Stichting Leergeld Leiden is in 2006 opgericht en sinds 2007 actief. Bij aanvang bestond Stichting Leergeld 
Leiden uit een bestuur, een (betaalde) coördinator en een achttal intermediairs. Na een doorstart met een 
volledig nieuw bestuur in 2008 werden enkele fundamentele veranderingen doorgevoerd. Sindsdien worden 
de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Stichting Leergeld Leiden bestaat voor 100% uit vrijwilligers 

 De overheadkosten mogen niet meer dan 10% van het totale budget bedragen. 
 
Doelstelling 
Stichting Leergeld Leiden verleent steun 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 er voor dat ze kunnen deelnemen aan activiteiten die van belang zijn voor het ontwikkelen 
van sociale vaardigheden, zoals sport, cultuur en welzijn. 
 
Criteria  
Het toekennen van aanvragen gebeurt volgens vastgestelde criteria: 

 Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum; 

 Het gezin moet in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest of Zoeterwoude wonen; 

 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. 

 
Organisatie 
De organisatie van de Stichting Leergeld Leiden bestond in 2017 uit een bestuur, een coördinator en 
intermediairs. Allen zijn vrijwilligers. 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.  
Vanwege de uitbreiding en de toename van het aantal aanvragen, is in 2017 bekeken welke structuur 
passend is. In 2016 was de werkwijze van de intermediairs al zodanig aangepast dat zij ieder voor een aantal 
gezinnen aanspreekpunt zijn en blijven. Om de verdere groei te realiseren en aan te kunnen is het 
noodzakelijk om de bereikbaarheid te verbeteren, de openingstijden te verruimen en het administratieve 
proces rond aanmeldingen vlot op te starten. Dit betekent ook dat het niet langer mogelijk is om het kantoor 
aan huis te hebben bij een van de bestuursleden, en dat een betaalde administratieve kracht noodzakelijk is.  
 
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 maand bijeen. Het 

“Wij komen bij de gezinnen thuis. 
Dan pas merk je wat ‘leven in 
armoede’ betekent. Sommige 
gezinnen hebben bijna niets.  
Gelukkig kan Leergeld helpen, 
maar toch sta je er machteloos 
naast.” 
Moniek Oomes, intermediair 



7 
 

coördinatorschap wordt in 2017 vervuld door de 
bestuursleden Moniek van Sandick en Jacqueline Bruggink.  
 
Met het oog op de nieuwe uitgebreidere doelstelling voor 
2018, wordt in 2017 gestart met een uitbreiding van het 
aantal intermediairs, het opstellen van een nieuw 
inwerkprogramma met gezamenlijke inwerksessies en 
huisbezoeken. Onder begeleiding van een ervaren 
intermediair zijn de processen en werkwijzen vereenvoudigd 
en opnieuw vastgelegd. Voor de intermediairs worden 
nieuwe telefoons aangeschaft met internet en camera, zodat 
het administratieve werk vereenvoudigd wordt.  

 
In (heel of gedeeltelijk) 2017 zijn voor Stichting Leergeld de volgende intermediairs actief: 

 Arigje Kanis  

 Ellen Zwetsloot  

 Els Hannaart 

 Heike Jongen 

 Ireen van der Zeeuw 

 Jeannette Koelewijn  

 Lex van Iterson 

 Marianne van Egmond 

 Marissa Schoonhoven  

 Monique Oomes 

 Nel van Zomeren  

 Trudy Zuidgeest 

 Vivian op de Beek 

 
Met een aantal gezinnen hebben we in 2017 minder prettige ervaringen, meestal ten gevolge van de 
bejegening. Hierdoor komt veel druk te liggen bij de intermediair en de coördinator. Eenmaal zijn  we 
genoodzaakt de wijkagent in te schakelen. Met het oog hierop zijn we ertoe overgaan om een document 
'Spelregels' op te stellen, dat tijdens het huisbezoek doorgenomen en ondertekend wordt. 
 
Bestuur 
In 2017 is het bestuur uitgebreid met een bestuurslid voor contacten met gemeenten. De aanleiding 
hiervoor is onze uitbreiding naar nieuwe gemeenten, en daarnaast de aan de gemeente toegekende 
Klijnsmagelden. Wij hechten aan een goede verankering in de gemeenten waar we actief zijn. Het bestuur 
bestaat eind 2017 uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een bestuurslid voor 
fondsenwerving, een bestuurslid gericht op contacten met gemeenten, een bestuurslid dat optreedt als 
contactpersoon voor intermediairs en algemene bestuursleden. De secretaris is degene die de aanvragen 
beoordeelt voordat tot honorering wordt overgegaan. 
 
Het bestuur vergadert ca. één keer per maand. Tijdens de vergaderingen komen diverse onderwerpen aan 
de orde zoals samenwerking met de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, het 
Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds of  Stichting Urgente Noden, de afhandeling van complexe aanvragen, 
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. In 2017 hebben diverse wisselingen in 
het bestuur plaatsgevonden. Het bestuur bestond eind 2017 uit de volgende personen: 
 
Susanne Rutten (voorzitter) 
Jeroen van Andel (secretaris)  
Jacqueline Bruggink (algemeen lid)  
Geert Doeven (penningmeester) 
Bert Hoenen (contactpersoon gemeenten) 

“In 2018 hebben wij als taak nog 
meer kinderen te helpen, ook uit 
de omliggende gemeenten. Deze 
nieuwe werkwijze helpt ons bij 
het sneller kunnen afhandelen 
van aanvragen.” 
Moniek van Sandick, coördinator 
intermediairs 
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Frans Lenderink (bestuurslid fondsenwerving)  
Moniek van Sandick (algemeen lid en coördinator). 
 

7. Samenwerking  
 
Financieel 

 In het begin van het jaar krijgen we bericht dat de medewerkers van scholen die onder koepel PROO 
Leiden vallen, de waarde van hun kerstgeschenk beschikbaar stellen aan Stichting Leergeld Leiden. Een 
gebaar dat we zeer op prijs stellen. 

 Eveneens in het begin van het jaar maakt een nieuwe hoogleraar van de Universiteit Leiden ter 
gelegenheid van haar oratie € 1000 naar ons over. Eveneens een prachtig gebaar. 

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

 Verder zijn subsidies en giften ontvangen van 

 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 Diaconie Protestantse gemeente Leiden 

 Fonds 1818 

 Gemeente Leiden 

 Gemeente Leiderdorp 

 IPCI 

 PROO Leiden 

 Protestantse Gemeente Leiderdorp 

 Rabo wensenfonds 

 Stichting Madurodam Steunfonds 

 Stichting Palatine Stiftung 

 WOZ fonds 

 Particulieren 
De financiële resultaten – jaarrekening en balans – staan vermeld in de jaarrekening. Het jaar 2017 wordt 
afgesloten met een negatief resultaat van € 10.000,-. 
 
Hulp- en zorgverlening 

 Er is regelmatig contact met partijen als De Binnenvest (dak- en thuislozenopvang), Vluchtelingenwerk, 
Taalmaatjes, Schuldhulpmaatje en Sociale Wijkteams. Als hulpverleners, zowel professionals en 
vrijwilligers, elkaar makkelijk weten te vinden kunnen kinderen sneller geholpen worden. 

 De Ecclesia stelt Stichting Leergeld Leiden al langer regelmatig in staat om onder de aandacht te komen 
bij de kerkgangers. Dit leidt zowel tot giften als tot aanmelding van vrijwilligers.  

 Er is een samenwerking met Stichting Kinderhulp Nederland, het Jeugdsportfonds, het 
Jeugdcultuurfonds 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.  
 

Detailhandel en leveranciers 

 Er is een samenwerking met DiplomaNu, waardoor kinderen gebruik kunnen maken van bijles.  

 Met Wijnand Sloos is een samenwerking voor sportbenodigdheden. Kinderen kunnen een cheque 
inwisselen bij deze winkel. 

 Met EcoWare in Zoetermeer en Notebook and More in Leiden is een samenwerkingsverband voor de 
levering van tweedehands laptops. 
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 Met EuroTweewielers en BudgetBike in Leiden is een samenwerkingsverband voor het leveren van 
tweedehands kinderfietsen. 

 Er is een overeenkomst met Boekhandel Kooyker in Leiden voor het leveren van woordenboeken en 
atlassen. 

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

 Met de gemeente bespreekt Stichting Leergeld Leiden regelmatig onderwerpen zoals de samenhang met 
het minimabeleid, samenwerking met de medewerkers van het minimabeleid van de gemeente, 
samenwerking met de sociale wijkteams en knelpunten van 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 voor 2017 en 2018.  Eind november 
is de toezegging ontvangen. Hiermee is de basis gelegd voor de uitbreiding naar Leergeld Leiden en 
Omstreken. 
 

Andere Stichtingen Leergeld 
In Nederland zijn in 2017 ongeveer 99 lokale Stichtingen Leergeld actief in meer dan 252 gemeenten. Deze 
stichtingen zijn aangesloten bij de Vereniging van Stichtingen Leergeld Nederland1. Het streven van Leergeld 
Nederland is dat in alle gemeenten een Stichting Leergeld actief is; met onze uitbreiding naar Leiderdorp, 
Oegstgeest en Zoeterwoude dragen wij hier actief aan bij. 

 

8.  Conclusies 2017 en voornemens  voor 2018  
 
De Stichting Leergeld Leiden en Omstreken constateert dat financiële problemen zich steeds vaker voor 
doen bij ouders van kinderen die buiten het minimabeleid vallen zoals ouders van kinderen in de 
schuldsanering of ouders die ZZP’er zijn en hun inkomen als gevolg van de economische situatie zien dalen. 
Dit is ook aan de orde gesteld bij de gemeente Leiden omdat het minimabeleid hierin niet voorziet. De 
gemeente overweegt haar beleid hierop aan te passen. 
 
De Stichting Leergeld Leiden en Omstreken blijft van groot belang om kinderen te laten participeren in de 
samenleving, zowel bij schoolse als niet-schoolse activiteiten en zodoende voldoende sociale vaardigheden 
te leren die hen in de toekomst kunnen helpen.  
 
Het baart ons zorgen dat scholen er gemakkelijk toe overgaan om hoge kosten ten laste van de ouders te 
laten komen. Of het nu gaat om de vrijwillige ouderbijdrage, de kosten van de lunchpauze ingeval van een 
continurooster, de behoefte aan laptop of tablet; we zijn veelvuldig in gesprek met scholen die de regels die 
er zijn lichtvaardig toepassen. 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. Hier zullen we in 2018 onverminderd aandacht aan 
moeten besteden. 
 
Leiden, 31 maart 2018 

                                                 
1  Zie voor meer informatie www.leergeld.nl 
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Naam     Functie      
 
 
Susanne Rutten    voorzitter 
 
 
 
Jeroen van Andel   secretaris 
 
 
 
Geert Doeven    penningmeester 
 
 
 
Jacqueline Bruggink algemeen lid  

en contactpersoon intermediairs 
 
 
Bert Hoenen    algemeen bestuurslid   

en contactpersoon gemeenten 
 
 
Moniek van Sandick algemeen lid  

en coördinator intermediairs 

 

 
Frans Lenderink algemeen lid  

en fondsenwerver 
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Deel 2   Jaarrekening 
 
Toelichting op de jaarrekening (balans en resultatenrekening)  
 
Algemeen  
De jaarrekening bestaat uit balans en resultatenrekening (v&w). Uit de jaarrekening komt naar voren dat  
Stichting Leergeld Leiden in 2017 een verlies heeft geleden van ca. €10.000,-.  De kosten zijn bijna 
verdubbeld. De verhoging wordt geheel verklaard door de hogere bestedingen aan de doelstelling. Deze 
gingen van € 38.000 in 2016 naar € 72.000 in 2017. De organisatiekosten oftewel de kosten van beheer en 
administratie stegen licht, met 10% tot € 6.500. De baten vertoonden een zeer geringe stijging. De 
continuïteitsreserve daalde tot een niveau van € 46.000.    
 
Groei bestedingen veroorzaakt door opdracht vanuit kabinet en Leergeld Landelijk 
Het kabinet Rutte 2 heeft besloten om met ingang van 2017 structureel voor tenminste 4 jaar extra geld 
beschikbaar te stellen aan de gemeentes, bedoeld voor armoedebestrijding onder kinderen, de zgn. 
Klijnsmagelden. Ook Leergeld Landelijk ontvangt middelen uit deze bron. Daarop is een plan gemaakt om de 
omvang en effectiviteit van de door Leergeld ingezette middelen te vergroten. Doelstellingen waren: 100 % 
dekking onder alle gemeenten, vergroting van het aantal ondersteunde kinderen en vergroting van de 
ondersteuning per individueel kind. Lokale Leergeld-stichtingen konden een aanvraag indienen om een deel 
van deze gelden als subsidie te ontvangen. Stichting Leergeld Leiden heeft van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt en in de subsidie-aanvraag aangegeven dat gestreefd wordt naar 

 uitbreiding van de dienstverlening naar de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude; 

 vergroting van het aantal ondersteunde kinderen tussen 1 juli 2017 en 31 december 2018 met 163 
naar 400; 

 vergroting van het bestede bedrag per kind van € 150 naar € 230. 
 
Op basis van de ingediende subsidieaanvraag is de toezegging ontvangen dat Leergeld Leiden en Omstreken 
een subsidie ontvangt van het Ministerie van SZW. Het gaat om een bijdrage van € 31.548 in 2017 en € 
62.095 in 2018.  
In het tweede halfjaar van 2017 is reeds een belangrijk deel van deze doelstellingen gerealiseerd. Zo zijn met 
de drie genoemde gemeenten overeenkomsten voor dienstverlening afgesloten en is ook een subsidierelatie 
aangegaan. Het aantal ondersteunde kinderen nam toe tot 353en het gemiddeld bestede bedrag tot € 201.  
 
Baten eerst voorzichtig, later extra impuls 
De continuïteitsreserve had op 31 december 2016 een niveau bereikt dat uitging boven de gehanteerde 
norm van 1 x de jaaromzet. Besloten werd daarom in 2017 ietwat in te teren op het vermogen. De vraag om 
middelen van vermogensfondsen is daartoe op een bescheiden niveau gebracht. In het late voorjaar 
kwamen echter de berichten over de extra middelen van het kabinet  en de daaraan gekoppelde 
beleidsintensivering. Stichting Leergeld Leiden vroeg een subsidie aan en kreeg deze gehonoreerd. Later 
bleken die middelen ook nodig om de sterk gegroeide bestedingen te financieren. En moest zelfs een tekort 
worden geaccepteerd.  
 
Organisatiekosten (kosten van beheer en administratie) 
Stichting Leergeld Leiden en Omstreken streeft er naar de kosten van beheer en administratie maximaal 10% 
van de totale kosten te laten zijn. In 2017 is dat gelukt. We constateerden wel dat door de sterke groei van 
de activiteiten de belasting van de vrijwilligers tot ongewenste proporties steeg. Daarom is voor 2018 een 
sterke toename van de organisatiekosten voorzien. Daaronder ook de kosten van een betaald medewerker. 
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Calamiteitenpotje 
Zoals eerder in het jaarverslag vermeld is in 2016 een calamiteitenpotje ingesteld voor trieste situaties die 
buiten de doelstelling van Stichting Leergeld Leiden vallen. In 2017 is 3 keer door intermediairs een beroep 
gedaan op dit potje; de totale bestedingen bedroegen € 121.  
 
Correctie balans 2016 
Bij nader inzien bevatte de balans 2016 een te laag bedrag aan vooruit ontvangen baten en (derhalve) een te 
hoge continuïteitsreserve. Het gaat om een bedrag van € 900. In de bijgevoegde balans is dit gecorrigeerd.  
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Balans per 31 december 2017 

Activa 
Stand                      

31-12-2017  

Stand           
31-12-2016 

 

  

 

Materiële vaste activa        

Financiële vaste activa         

          

Vorderingen         

Vooruitbetaalde bedragen 2.600       

Nog te ontvangen 6.805       

Voorraden         

          

Effecten         

Liquide middelen 68.598   69.340   

          

Totaal activa 78.003   69.340   

          

Passiva         

          

Reserves         

Continuïteitsreserve 46.315   56.402   

Bestemmingsreserves         

Herwaarderingsreserve         

Overige reserves         

          

Bestemmingsfondsen         

Calamiteitenpotje 838   959   

          

Voorzieningen         

          

Lang lopende schulden         

          

Kortlopende schulden         

Vooruitontvangen bedragen 22.500   4.751   

Nog te betalen bedragen 8.350   5.613   

Nog te betalen Fonds 1818     1.615   

          

Totaal passiva 78.003   69.340   
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Jaarrekening 2017 Baten en Lasten 

  
Werkelijk 
2017 

Begroting 
2017 

Werkelijk 
2016    

Baten          
Baten uit acties van derden 4.152 - 112    
Baten uit eigen fondsenwerving 21.296 40.000 59.088    
Subsidie SZW 31.548 - -    

Subsidie gemeenten 10.850 6.000 3.450   
Overige Baten 546 800 201   
          
      0    
Som der Baten 68.392 46.800 62.851    
           
Lasten          
Besteed aan doelstellingen          

School 31.418   21.598    
Sport 19.854   6.626    
Cultuur 532   301    
Welzijn laptops 10.310   4.520    
Welzijn fietsen 8.612   4.868    
Welzijn overig 936   227    

Totaal besteed aan doelst. 71.661 40.000 38.139    
           
calamiteitenpotje 121        
           
Werving baten          
-kosten verwerving baten 0   0    
           
           
Beheer en administratie          
bankkosten 236 200 262    
vrijwilligersvergoedingen 2.060 2500 1.980    
huisvesting 358 500 358    
telefoon 1.948 2000 1.801    
kosten intermediairs / bestuur 777 700     
lidmaatschap Leergeld NL 671 700     
overige kosten 528 200 1.555    
-kosten beheer en administratie 6.579 6.800 5.956    
           
som der lasten 78.361 46.800 44.095    
           
Bestemmingsaldo -9.969 0 18.755    

       
toevoeging  aan:          
-continuïteitsreserve -9.969        
-herwaarderingsreserve          
-bestemmingsreserve     0    
-overige reserves     0    
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