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1. Bestuursverslag 
 

Voorwoord 
 
Het jaar 2019 was een hectisch jaar. Er was sprake van een stormachtige groei van het aantal 
kinderen dat geholpen kon worden. In combinatie met de noodzakelijke verhuizing en het feit dat het 
aantal intermediairs niet even snel kon meegroeien, betekende dit dat op veel van onze 
medewerkers een extra beroep gedaan moest worden. Gelukkig bleken zij spontaan bereid een of 
meerdere stappen extra te zetten. Dat vervult ons met dankbaarheid en trots. 
Ook was 2019 het jaar dat de gemeente Leiden het armoedebeleid herzag, een belangrijk deel van 
algemene voorzieningen afschafte en in plaats daarvan koos voor een maatwerkoplossing. Een 
maatwerkoplossing, die binnen de doelstelling van de Stichting Leergeld werd gevonden. Voor 
conclusies over het effect van deze aanpak lijkt het nog wat te vroeg. Een eerste evaluatie zal in 2020 
plaats vinden. Het volledig effect zal mogelijk pas in 2021 zichtbaar worden. 
Het betekent dat de mouwen komend jaar opgestroopt blijven. We willen heel graag nog meer 
kinderen bereiken. Dit jaar ook in Lisse. Daartoe moeten we de organisatie verder versterken met 
extra vrijwillige intermediairs. Zij zijn het gezicht van Leergeld. Zij zorgen ervoor dat kinderen die 
opgroeien in armoede, worden bezocht en geholpen. Opdat ieder kind kan meedoen. 
 
Gert Versluis, voorzitter 
 
 

 
 
In juli 2019 openden we ons nieuwe kantoor met een informatiemarkt. Voorzitter Gert Versluis zette 
die dag de aanwezige intermediairs in het zonnetje.  



 
4 

 

Alle kinderen mogen meedoen 
 
De doelstelling van de stichting is ‘het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting 
van schoolgaande kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit minimagezinnen, voor wie 
overheidsvoorzieningen niet toereikend of niet beschikbaar zijn en die zelf niet in staat zijn uit eigen 
middelen de kinderen volledig te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal 
maatschappelijk leven op en rond school’.  
 
Armoede leidt gemakkelijk tot uitsluiting. Daardoor hebben kinderen uit arme gezinnen het later vaak 
moeilijk zich een volwaardige plek in de samenleving te verwerven. Eén op de negen kinderen heeft 
te maken met armoede. De Stichting Leergeld Leiden en Omstreken wil ervoor zorgen dat alle 
kinderen kunnen meedoen. Zo maken zij vriendjes, leren ze wat teamgeest is, en kunnen ze samen 
plezier hebben. In 2019 wisten wij het aantal kinderen dat wij konden ondersteunen ruim te 
verdubbelen.  
Bij elkaar maakten 1275 kinderen gebruik van onze diensten. 
 

Gemeente  Aantal geholpen gezinnen Aantal geholpen kinderen 

 2019 2018 2019 2018 

Leiden 493 243 973 435 

Leiderdorp 46 28 88 50 

Oegstgeest 44 31 89 60 

Zoeterwoude 11 6 25 9 

Teylingen  31 7 66 15 

Hillegom 18  34 - 

Overige    4 

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

 
Ouders en voogden van kinderen tussen 4 en 18 jaar, die in Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, 
Oegstgeest, Teylingen of Hillegom wonen, kunnen een beroep doen op Leergeld, indien zij een 
besteedbaar gezinsinkomen hebben dat beneden 120% (130% voor gezinnen in Teylingen en 
Hillegom) van het sociaal minimum ligt. Bij de berekening van dit besteedbaar inkomen houden we 
rekening met de afbetaling van schulden. 
 
In onderstaande tabel wordt  het door Leergeld Leiden en Omstreken totaal en gemiddeld besteed 

bedrag per kind in elke gemeente gepresenteerd. 
 

Gemeente  Totaal besteed  Besteed bedrag 
gemiddeld per kind 

Leiden € 180.875 € 186  

Leiderdorp € 15.463 € 176 

Oegstgeest € 14.185 € 159 

Zoeterwoude € 3.825 € 153 

Teylingen  € 12.125 € 184  

Hillegom € 6.772 € 199 

Totaal € 233.245 € 183 
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Er zijn vele oorzaken waardoor gezinnen in financiële problemen komen, de belangrijkste zijn de life 
events: ziekte en overlijden, echtscheiding en werkloosheid kunnen een flinke terugval in het 
inkomen veroorzaken. Maar ook de oorlog in eigen land, waardoor gezinnen op de vlucht slaan en in 
Nederland terechtkomen, zorgt ervoor dat gezinnen een aantal jaren van een minimuminkomen 
moeten rondkomen.  
 
 

Soort inkomen Aantal gezinnen Percentage  

werk + (uitkering) 126 19,6% 

ziek/arbeidsongeschikt (+ bijstand) 67 10,4% 

Wajong 15 2,3% 

WW (+ bijstand) 18 2,8% 

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

studiefinanciering (+ bijstand) 6 0,9% 

alimentatie 6 0,9% 

ANW 3 0,5% 

bijstand 392 60,9% 

geen 4 0,6% 

onbekend 3 0,5% 

 
overzicht inkomensbronnen van ondersteunde gezinnen 

 
De positie die Stichting Leergeld Leiden en Omstreken heeft in een gemeente, varieert. In Oegstgeest, 
Zoeterwoude en Leiderdorp 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 Teylingen en Hillegom heeft de gemeente die uitvoerende rol niet, daar is Leergeld de organisatie 
die namens de gemeente ondersteuning biedt voor schoolgaande kinderen uit gezinnen met 
financiële problemen.  
 
De gemeente Leiden behoorde jarenlang tot de eerste groep. Na een evaluatie van het eigen beleid 
besloot Leiden in 2018 om de kanteling te maken naar maatwerk. Gemeente en Leergeld gingen 
vervolgens met elkaar op weg om dat vertrekpunt te vertalen naar samenwerkingsafspraken. Waarbij 
voor Leergeld voorop stond dat wij wel een echte Leergeldstichting wilden blijven, die de 
Leergeldformule1 toepast en ondersteuning geeft op een breed gebied: school, sport, cultuur, 
welzijn. Vele overleggen volgden, altijd constructief en harmonieus. En begin 2019 was het zover: de 
gemeenteraad stemde ermee in dat gemeentelijke regelingen werden afgeschaft, en de 
mogelijkheden van Leergeld werden verruimd om voor, liefst, álle kinderen die in armoede 
opgroeien, een veel grotere rol te spelen dan voorheen. 1 juli werd de ingangsdatum. 
 
Ook het werkgebied veranderde in 2019. Nadat we in 2018 al actief waren geworden in Warmond, 
Voorhout en Sassenheim (die samen Teylingen vormen), gingen we in 2019 ook in Hillegom van start. 
En aan het einde van het jaar waren we in gesprek om mogelijk ook Lisse toe te voegen. 
 
 

 
1 We zijn een van de ruim 100 Stichtingen Leergeld in Nederland en lid van de landelijke Vereniging van Stichtingen Leergeld 
(kortweg Leergeld Nederland). Nagenoeg allemaal passen ze de Leergeldformule toe, die wordt toegelicht op 
www.leergeld.nl 
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Leergeld werkt langs twee lijnen 
 
Ten eerste worden arme gezinnen materieel ondersteund, door te voorzien in spullen voor school, 
sport, cultuur of welzijn. Dit zijn bijvoorbeeld een computer, de sportkleding, een rugtas, de atlas of 
een (goede, tweedehands) fiets. Ook kan de schoolreis worden betaald of de sportcontributie. 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. 
 
De tweede lijn is dat waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening van andere 
instellingen. Zo wordt altijd eerst gekeken of er zogenaamde voorliggende voorzieningen zijn 
waarvan gebruik gemaakt kan worden, zoals de gemeentelijke participatie- of leermiddelenregeling. 
We hanteren als beleid dat deze voorliggende voorzieningen éérst aangewend moeten zijn, pas 
daarna kunnen gezinnen een beroep doen op Leergeld.  
 
Daarnaast doen we aanvragen bij het Jeugdfonds Sport 
en Cultuur (JFSC) voor het lidmaatschap van een 
sportvereniging, zwemles, muziekles of dans. Als het 
jaarlijkse budget van JFSC daarvoor niet volstaat, 
vullen wij aan. En bovendien verstrekken wij de spullen 
die nodig zijn voor die sport of andere activiteit, of 
betalen wij het trainingskamp of sporttoernooi. 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. En voor 
kinderen die op de basisschool zitten 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.  
 
Andere vormen zijn de samenwerking die we hebben met de Da Vinci Scholengroep en de MBO-
scholen in onze regio: op basis van onze verklaring dat een gezin tot onze doelgroep behoort, stellen 
zij het noodzakelijke device respectievelijk de noodzakelijke leermiddelen beschikbaar. Voor veel 
kinderen kunnen wij dan ook álle benodigde ondersteuning bieden door een beroep te doen op de 
genoemde samenwerkingspartners: voor 202 kinderen hebben wij geen doelstellingsuitgaven 
gedaan, uitsluitend organisatiekosten gemaakt. 
 
 
  

Twee zoons in één gezin zijn zeer 
getalenteerd en doen aan topsport. Ze 
behoren tot de Europese top vijf van hun 
sport, en zijn uitgenodigd voor een 
internationaal trainingskamp in de 
Verenigde Staten, met uitsluitend 
wereldtoppers. Het gezin heeft niet de 
middelen om dit te financieren. We 
verzamelen bewijzen voor hun talent, 
stellen een begroting op en doen een grote 
aanvraag bij het Nationaal Fonds 
Kinderhulp, die tot ieders vreugde wordt 
toegekend. De twee jongens hebben een 
geweldige week. 



 
7 

 

Dankzij deze ‘achterliggende’ voorzieningen is de waarde van Stichting Leergeld Leiden en Omstreken 
dus aanzienlijk groter dan hetgeen door de stichting zelf gefinancierd wordt. In onderstaande tabel 
wordt deze aanvulling in cijfers inzichtelijk gemaakt. 
 

 Gemeente bedrag 

Leiden € 139.278 

Leiderdorp € 10.219 

Oegstgeest € 10.464 

Zoeterwoude € 255 

Teylingen € 5925 

Hillegom € 4350 

TOTAAL € 173.175 

 
de bedragen van de achterliggende voorzieningen 

 
Een nog apart te noemen actie, die niet in de tabel is meegenomen omdat er geen registratie van 
plaatsvindt in ons administratiesysteem, is Actie Pepernoot van Nationaal Fonds Kinderhulp. Hiermee 
werden de ouders van 600 kinderen in de gelegenheid gesteld om een Sinterklaascadeau te kopen 
voor hun kind(eren). 
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Voorzieningenpakket 
 
De door Leergeld verstrekte voorzieningen bestrijken een breed terrein. Het pakket bestaat uit de 
hoofdcategorieën School, Sport, Cultuur en Welzijn. Hierbinnen is een groot aantal voorzieningen-
soorten te onderscheiden. Hieronder wordt aangegeven in welke mate ze in 2018 en 2019 zijn 
verstrekt.  
 

VOORZIENING 2019 2018 

Ouderbijdrage 120 42 

Schoolreizen 204 97 

Excursies 64 18 

Schoolkamp 144 53 

Schoolboeken 110 54 

Laptop/tablet 225 87 

Cursuskosten 9 7 

Bijles 18 16 

Overblijfkosten 48 10 

Examenkosten 0 1 

Overige schoolbenodigdheden 285 165 

Overige onderwijskosten  20 37 

Fiets 525 253 

Contributie/lesgeld - Sport 282 147 

Zwemles 108 85 

Kleding/attributen - Sport 718 263 

Sportevenement 7 5 

Overige sportkosten 1 2 

Contributie/lesgeld - Cultuur 47 20 

Kleding/attributen - Cultuur 5 3 

Instrumenten huur/koop 0 1 

Overige cultuurkosten 7 9 

Contributie/lesgeld - Welzijn 5 7 

Kleding/attributen - Welzijn 2 5 

Kamp/weekend/vakantie 18 18 

Welzijnsevenement 2 1 

Overige welzijnskosten 542 14 

Kamerinrichting 5 0 

 
onderverdeling gehonoreerde aanvragen naar bestedingsdoel 
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Onze werkwijze 
 
Onze werkwijze voorziet erin, dat ieder gezin dat een aanvraag doet een vast aanspreekpunt krijgt, 
de intermediair. Deze bezoekt, als dat mogelijk is, het gezin thuis en maakt samen met de ouder(s) 
een inventarisatie van de voorzieningen die nodig zijn voor de kinderen. Deze werkwijze maakt het 
mogelijk tot een afgewogen voorstel te komen, dat vervolgens door de intermediair wordt ingediend. 
Maatwerk dus. Dat blijkt dan ook uit de verschillen in hoogte van de bedragen per kind. 
 

 
 
overzicht van de bestede bedragen per kind. Op de verticale as staat het bestede bedrag per kind (incl. de 
achterliggende voorzieningen), op de horizontale as de individuele kinderen. 

 
Maatwerk betekent ook dat de aanvragen tijdig 
moeten worden behandeld. Soms is het werkaanbod 
zodanig groot dat er uitgeweken moet worden naar 
een verkorte procedure. Daarmee is bij de piek in 
aanvragen aan het begin van het schooljaar ervaring 
opgedaan. Gedurende twee maanden zijn 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. Zowel klanten als 
Leergelders bleken deze aanpak te waarderen. 
 
 
 
 
 
 
 
  

"Beste Stichting Leergeld Leiden 
Hierbij de facturen van mijn schoolgaande 
kinderen. Ik hoop dat het zo goed is gedaan, 
zo niet dan hoor ik het graag! Voor de 
factuur van XX had ik al een 
betalingsregeling getroffen, de 1e termijn is 
ook al betaald. Ik heb inmiddels al 3 mooie 
kadootjes besteld dankzij jullie, ook heb ik de 
cheques al binnen! En ik heb mij aangemeld 
bij de speelgoedbank, mijn jongste zoontje 
mag ik erbij schrijven zodat ook hij hiervan 
mag genieten! Helemaal geweldig dit alles, 
nogmaals super bedankt voor dit alles!" 
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Criteria  
 
Het toekennen van aanvragen gebeurt volgens vastgestelde criteria:  

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

• Het gezin woont in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Teylingen 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 en is ervan afhan-
kelijk of er een gemeentelijk minimabeleid is. 
  

Tweemaal per jaar wordt het beleid ten aanzien van de vergoeding van aanvragen voor 
ondersteuning aan de hand van casuïstiek tegen het licht gehouden, tijdens de gezamenlijke 
bijeenkomsten met bestuur en intermediairs. 
 
 

Samenwerken met scholen en verenigingen 
 
Naast de materiële ondersteuning van de kinderen zetten we ook in op samenwerking met scholen 
en verenigingen. Zij hebben immers frequent contact met kinderen, en zijn daardoor in staat om 
financiële problemen te signaleren. Dan kunnen zij gezinnen wijzen op de mogelijkheden van 
Leergeld. Wij vragen ook van scholen om ouders niet met kosten op te zadelen die zij niet kunnen 
opbrengen. Met veel scholen voor Voortgezet Onderwijs hebben we intussen een fijne 

samenwerkingsrelatie opgebouwd, onder meer met het 
Vlietlandcollege, Stedelijk Gymnasium Leiden, Visser 't Hooft 
Lyceum. Een telefoontje van ons naar de contactpersoon leidt er 
dan toe dat kosten worden kwijtgescholden. Deze 
samenwerkingen zijn niet terug te vinden in de cijfers en tabellen; 
de aanvragen komen niet eens terecht in ons 
administratiesysteem. 
 
Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn. Zoals ieder 
jaar hadden we bij de start van het schooljaar veel discussie met 
sommige scholen, over bijvoorbeeld het verschil tussen een 
continurooster en een overblijfrooster, of over de schoolspullen 
waar ouders van een basisschool ineens voor moesten gaan 
betalen. 

 
 
  

Een moeder belt in lichte 
paniek. Haar puber vertelde bij 
het ontbijt dat hij vandáág op 
school de kerstactie-trui contant 
moet betalen. Er is echter geen 
geld. Kan Leergeld wat 
betekenen? Na een telefoontje 
van ons zorgt de school ervoor 
dat het kind direct het geld 
krijgt, zodat hij de trui gewoon 
kan betalen. De klasgenoten 
merken niets van de financiële 
situatie thuis. 
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De organisatie 
 
Uitgangspunt is dat Leergeld een gezonde semiprofessionele organisatie wil zijn. Het werk wordt 
verdeeld over vele handen, met de inzet van zoveel mogelijk vrijwilligers. Alle intermediairs werken 
op vrijwillige basis. Met het oog op de verwachte groei is er in 2019 voor gekozen dat op het kantoor 
in beperkte mate betaalde krachten werkzaam zijn. Dit gaat in totaal om 2,4 fte (coördinator, 
begeleider van de intermediairs, medewerker financiële administratie en medewerker 
klantcontacten). Daarnaast bieden we ook nog werkplekken aan mensen die bijvoorbeeld bezig zijn 
met re-integratie of stage of die werkervaring willen opdoen.  
 
De meest belangrijke personen in onze organisatie zijn de intermediairs. Zij zijn vaak jarenlang het 
aanspreekpunt voor de gezinnen, ze hebben er een vertrouwensband mee. Met het oog op de groei 
is het een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat er voor ieder gezin een intermediair beschikbaar 
is. Vandaar ook dat hier een speciale functie voor is gecreëerd: begeleider intermediairs. Het team 
groeit gestaag. In geheel of gedeeltelijk 2019 waren in totaal 31 intermediairs actief. We streven naar 
een continue actieve bezetting door zo'n 30 personen. 
 
Met de uitbreiding van de kantoorbezetting werd het noodzakelijk om te verhuizen naar een groter 
kantoor; op de oude lokatie was het niet mogelijk om het aantal werkplekken uit te breiden. Gelukkig 
werd al snel ruimte gevonden in het verzamelkantoorgebouw Dé Plek aan het Kanaalpark. In het 
voorjaar werd verhuisd en begin juli kon het kantoor feestelijk in gebruik worden genomen. 
  
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. De commissie heeft in dit jaar geen klachten ontvangen. 
 

Eind maart werden we gebeld door Leergeld 
Nederland. De Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, 
wil graag een werkbezoek brengen. Met op 
het programma een gezinsbezoek en een 
gesprek met gemeente en Leergeld. Uiteraard 
doen we dit graag; we zijn in staat om snel te 
schakelen. Een van de intermediairs zal vrij 
nemen van haar werk, we vinden een moeder 
die bereid is om te vertellen over de situatie en 
de betekenis die Leergeld voor haar heeft, de 
Leidse Kinderraad schuift aan evenals diverse 
functionarissen van Leergeld en gemeente. Wij 
zitten nog middenin de verhuizing, in allerijl 
wordt een van de kamers gereedgemaakt. 
Wat volgt is een middag waarin het thema van 
kinderen in armoede uitgebreid besproken 
wordt. 
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Meer kinderen helpen 
 
De laatste jaren zien we een gestage toename van het aantal kinderen dat we ondersteunen. 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.  
 
De verhuizing naar het nieuwe kantoor en de behoefte om met zoveel meer gezinnen in contact te 
komen, vormden de aanleiding voor de feestelijke opening van het nieuwe kantoor. We 
organiseerden een markt waar wij en onze partners zich presenteerden; gezinnen waren uitgenodigd 
om te komen kennismaken. Het geheel werd gelardeerd met een DJ van The Rockschool, 
dansoptredens van DC Dance en een quiz door de Leidse Kinderraad, waarbij de kennis over armoede 
werd getest.  
 
Een paar dagen vóór de opening vond in Leiden de jaarlijkse Peurbakkentocht plaats. Dankzij de 
sponsors Bruna Beunk, Budget Bike, Design Loyalty, Notebook and More, Rietveld Design, Sport 2000, 
Wout Bergers en Zwarte Wolf Sport konden wij een peurbak huren en meevaren. Voor de kijkende 
kinderen hadden we armbandjes met onze slogan: alle kinderen mogen meedoen. 
 

 
 
de peurbak van Stichting Leergeld Leiden en Omstreken 
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De Leidse bevolking viert ieder jaar het Leids Ontzet, de beëindiging van de belegering van de stad in 
1574. Een van de elementen van dit feest is een optocht, waarbij Leiden Lions jaarlijks geld inzamelt 
voor een goed doel. In 2019 was Leergeld de bestemming van deze collecte, van de opbrengst gaan 
we kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan voorzien van een splinternieuwe 
fiets. 
 
  

 
 
uitreiking van de cheque van Leiden Lions 
 

 
 

 
  

De samenwerking met Leiden Lions krijgt nog een bijzonder vervolg. Een moeder met vijf 
kinderen probeert na wat omzwervingen een nieuw bestaan op te bouwen. De woning waarin 
ze terechtkomen is behoorlijk uitgeleefd. Het Sociaal Wijkteam heeft geholpen met het 
opknappen en inrichten van de woonkamer en keuken, aan de slaapkamers van de kinderen is 
het team niet toegekomen. De betrokken Leergeldintermediair trekt aan de bel. Een paar 
telefoontjes later is geregeld dat Leiden Lions menskracht heeft om de kamers op te knappen, 
dat de Decorette belangeloos de vloerbedekking levert, en dat we voor de overige spullen die 
benodigd zijn een aanvraag kunnen doen bij Nationaal Fonds Kinderhulp. Een paar 
zaterdagen later is het zover; de slaapkamers worden opgeknapt en ingericht. Er komen ook 
nog een kerstboom en wat andere sfeerartikelen en het gezin kan weer verder. 
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Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden 
 
Als Stichting Leergeld kunnen we enerzijds niet veel meer doen dan "pleisters plakken". We zijn geen 
hulpverleners, maar betrokken burgers. Anderzijds zit in de hoofden van met name 
kantoormedewerkers en intermediairs een schat aan kennis over de situatie van gezinnen in 
armoede. Gezinnen waarvan we soms merken dat ze relatief kortstondig een beroep doen op onze 
ondersteuning; we weten eigenlijk niet hoe het hen dan verder vergaat, of de kinderen een stabiel 
leven kunnen opbouwen, en welke bijdrage wij daar dan aan hebben kunnen leveren. 
 
In Leiden bevinden zich zowel een Universiteit als een Hogeschool. Om meer inzicht te krijgen in 
vraagstukken als hierboven omschreven zijn met beide contacten gelegd in 2019. Contacten die nog 
niet direct hebben geleid tot een onderzoeksopzet of iets dergelijks. Waar het wel toe heeft geleid, is 
dat wij als opdrachtgever konden fungeren in het Honoursprogramma van de Hogeschool: een 
interdisciplinaire groep studenten heeft een project uitgevoerd met als doelstelling om kinderen zich 
bewust te laten worden van armoede en te inspireren om armoede te signaleren. Het project leidde 
tot een aantal concrete producten: filmpjes voor Facebook (waaraan Leidenaar Victor Mids zijn 
medewerking verleende), een winactie voor basisscholen en een winactie voor middelbare scholen. 
Het ligt in de bedoeling om hier in 2020 mee verder te gaan.   
 
 

Financiën en financiers 
 
De jaarrekening bestaat uit balans en staat van baten en lasten. Uit de jaarrekening komt naar voren 
dat de stichting in 2019 een positief resultaat heeft bereikt van ruim € 20.000,-.  Voor de details zij 
verwezen naar de jaarrekening. 
 
De vaststelling van de begroting 2019 was niet eenvoudig. De belangrijkste oorzaak daarvan was het 
voornemen van de gemeente Leiden om het minimabeleid per 1 juli 2019 drastisch te wijzigen. Deze 
wijziging voorzag er onder meer in dat de schoolkosten-, leermiddelen- en declaratieregelingen 
werden afgeschaft. Gezinnen zouden verwezen worden naar Leergeld, en er zouden dus veel meer 
aanvragen door ons verwerkt gaan worden. Daardoor ontstond onzekerheid t.a.v. zowel de aantallen 
aanvragen als het daarvoor benodigde budget. Beide blijken achteraf hoger geraamd dan 
gerealiseerd. Oorzaak daarvan is enerzijds dat behoedzaam is geraamd. Anderzijds is het volledige 
effect van de beleidswijziging niet binnen een half jaar zichtbaar geworden. Het jaar 2020 zal 
daarover meer duidelijkheid verschaffen. De ontwikkelingen worden in een daartoe ingesteld 
periodiek overleg nauwlettend gevolgd. 
 
Naast de bijdragen van de gemeente werd (via Leergeld Nederland) een bijdrage van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen. De hoogte van deze bijdrage is gebaseerd op het 
aantal kinderen dat per jaar extra wordt ondersteund in vergelijking met het eraan voorafgaande 
jaar. Het gaat daarbij uitsluitend om de aantallen, niet om de individuele gezinnen of de kinderen. 
Een groot deel van de bijdrage heeft daardoor een incidenteel karakter: de aanvragen voor 573 
kinderen (het aantal dat wij in 2018 ondersteunden) kunnen niet gefinancierd worden uit deze SZW-
subsidie. 
 
De particuliere fondsen voorzien in de speelruimte die nodig is om, vaak projectmatig, zaken ter hand 
te nemen. Een voorbeeld daarvan is de tijdelijke verhoging van het budget, met het oog op het 
leveren van een betere kwaliteit fietsen voor brugklassers. Ook kon daardoor het tekort op het door 
twee gemeenten toegekende budget worden gecompenseerd, waardoor de dienstverlening ook daar 
op peil kon blijven. 



 
15 

 

 
Hieronder is een overzicht opgenomen van alle partijen die onze activiteiten in 2019 met bijdragen 
ondersteunden.  

 
Financiers 
 
OVERHEDEN 
 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Gemeente Leiden 
Gemeente Leiderdorp 
Gemeente Oegstgeest 
Gemeente Zoeterwoude 
Gemeente Teylingen 
Gemeente Hillegom 
 
FONDSEN EN DONATEURS 
 
St. Fonds NRC Handelsbladlezers 
St. Boschuysen 
St. Zonnige Jeugd 
St. Theodora Boasson 
St. Wees een zegen 
St. Fentener van Vlissingen 
Protestantse gemeente Leiderdorp 
Armoedefonds 
RDO Balije 
Kinderfonds Van Dusseldorp 
RABO Teylingen 
Fonds 1818 
Van der Mandele Stichting 
Oranje Fonds 
Goededoelenfonds Krul 
Lions Leiden 
 
particuliere donaties 
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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, Taalmaatje, Schuldhulpmaatje. Als wij, zowel professionals en vrijwilligers, 
elkaar makkelijk 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 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, Bike Totaal Van Hulst, St. Repair Café Teylingen en Theo’s Rij-
wielshop 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.  

• 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. 

 
 

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. 

• Stichting Piëzo begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volgens een vijf-
fasenaanpak stapsgewijs richting een betaalde functie. Hun kandidaten kunnen bij ons op 
kantoor werkervaring opdoen of stage lopen. 

• 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. 
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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.  
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Samenstelling bestuur per 31 december 2019 
 
Gert Versluis  voorzitter 
Jeroen van Andel secretaris 
Geert Doeven  penningmeester 
Jacqueline Bruggink bestuurslid 
Bert Hoenen  bestuurslid 
Gees van der Lee bestuurslid 
Jessica van Santen 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 2019         

Activa Stand 31-12-2019 Stand 31-12-2018 

  Alle bedragen in euro’s  

          

Vorderingen en overlopende activa         

Vooruitbetaalde bedragen 1.265    -   

Nog te ontvangen 17.031   8.552   

Nog te ontvangen SZW -   9.703   

Overige vorderingen 1.150  -  

Voorraden  1.260  2.400  
     

Totaal Vorderingen   20.706   20.655 

 en overlopende activa         

     

          

Liquide middelen  319.343  102.247 

          

Totaal activa  340.049   122.902 

          

Passiva         

          

Reserves         

Continuïteitsreserve 85.000   35.000   

Bestemmingsreserves         

Middelen tbv doelstelling 17.256   46.419   

          

Totaal Reserves   102.256   81.419 

          

Bestemmingsfondsen         

Calamiteitenpotje   688  838 

          

Kortlopende schulden         

Vooruitontvangen doelstelling 62.716   25.000   

Nog te betalen doelstelling 23.330   11.142   

Terug te betalen subsidie 134.905   -   

Nog te betalen organisatie 15.346   4.503   

Overige schulden 808  -  

       

Totaal kortlopende schulden  237.105  40.645 

          

Totaal passiva   340.049   122.902 
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2.2  Staat van baten en lasten 

  
Realisatie 

2019 
Begro-

ting 2019 
Realisatie 

2018 

Baten Alle bedragen in euro's 

Subsidies        

Ministerie van SZW  148.164 232.000 88.299 

Gemeenten       

Leiden 145.095 280.000 25.944 

Leiderdorp 14.628 19.000 10.000 

Oegstgeest 10.000 23.000 2.500 

Zoeterwoude 2.000 3.000 600 

Teylingen 14.328 28.000 8.552 

Hillegom 17.031 10.000   

Subtotaal subsidies 351.246 595.000 135.895 

        

Baten uit eigen fondsenwerving 72.752 45.000 66.863 

Baten uit acties van derden 8.370 2.000 5.819 

Overige Baten 317   14 

     
Som der Baten 432.685 642.000 208.590 

        

Lasten       

Besteed aan doelstellingen     

School 69.252   44.783 

Sport 74.232   33.149 

Cultuur 2.750   1.394 

Laptops 43.057   16.884 

Fietsen 41.400   18.704 

Welzijn overig 2.554   2.464 

Totaal besteed aan doelstellingen 233.245 458.000 117.378 

        

calamiteitenpotje 150   - 

        

Kosten verwerving baten 55   37 

        

Beheer en administratie    
salariskosten betaalde krachten 140.479 158.000 48.474 

huisvesting 15.481 12.000  -  

kantoorkosten 4.418 3.000 1.684 

kosten vrijwilligers / bestuur 4.890 8.000 2.060 

PR-kosten 2.218 1.000 1.790 

Accountantskosten 7.260  -  - 

overige kosten 3.652 2.000 2.207 

Totaal kosten beheer en administratie 178.398 184.000 56.214 

        

Som der Lasten 411.848 642.000 173.592 

       

Saldo van baten en lasten 20.837  - 34.998 
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Verdeling van het resultaat 
 

Reserves Stand per 
31-12-

2018 

Resultaat 
2019 

Stand per 2019 na 
resultaatverdeling 

Overboeking 
van best. naar 
continuïteits-

reserve 

Stand per 31-
12-19  in  

balans  

Continuïteitsreserve 35.000 7.268 42.268  42.732 85.000 

Bestemmingsreserve      

Middelen tbv doelst. 46.419 13.569 59.988 - 42.732 17.256 

      

TOTAAL 81.419 20.837 102.256 0 102.256 
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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.  
 
Afschrijvingen 
Er zijn geen activa geactiveerd, dus er vinden ook geen afschrijvingen plaats 
 
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 
Nog te ontvangen: het volledige bedrag betreft de nog te ontvangen subsidie van de gemeente Hille-
gom. 
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 6 laptops aanwezig, 
die in 2020 zijn 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 2020 wordt deze op € 60.000 becijferd (1,5 x het maximumbedrag in 2019). 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 € 85.000. Dat is de per 1-1-2020 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.  
 
Calamiteitenpotje 
In 2016 is een calamiteitenpotje ingesteld voor trieste situaties die  vrijwilligers van Leergeld in een 
gezin aantreffen en waarvoor directe hulp nodig is. Het gaat dan om behoeften die buiten de doel-
stelling van Leergeld Leiden en Omstreken vallen. Dit potje wordt gedefinieerd als een bestemmings-
fonds. De hierin opgenomen middelen zijn verworven door donaties die alleen aan dit doel mogen 
worden besteed.  Het bestuur kan dus niet vrijelijk over deze middelen beschikken.  
In 2019 is één keer een beroep gedaan op dit potje. 
 
Kortlopende schulden 
 
Vooruit ontvangen doelstelling:  
Deze post bestaat bijna geheel uit ontvangen subsidie van het ministerie van SZW.  
Doordat de realisatie van het aantal bereikte kinderen én het per kind bestede bedrag fors achterble-
ven bij de begroting zijn verschillen ontstaan tussen het begrootte en (voor)gefinancierde bedrag 
enerzijds en de uiteindelijk benodigde bijdrage van het ministerie anderzijds. Het betreffende bedrag 
is € 61.716. Daarnaast is een bijdrage van € 1.000 ontvangen aan fondsenwerving.  
 
Terug te betalen subsidie 
De door de gemeente Leiden verstrekte subsidie behoefde slechts ten dele te worden benut. Het res-
tant is in overleg met de gemeente terugbetaald. Verklaring is de in vergelijking met de begroting 
achterblijvende aantallen en gemiddelde bijdrage per kind.  
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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 € 23.330 betreft cheques die in 2019 zijn verstrekt en in 2020 
tot betaling kwamen.  
 
Nog te betalen organisatie 
Betreft salariskosten over december, advieskosten en honorarium accountant.  
 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 
Algemeen  
 
Verschillenanalyse realisatie 2019 ten opzichte van begroting 2019 en realisatie 2018 
De grote toename in activiteiten in 2019 komt treffend naar voren in de vergelijking van de cijfers van 
de staat van baten en laste van 2019 ten opzichte van 2018.  De baten zijn ruim verdubbeld, de be-
stedingen eveneens en de organisatiekosten zijn meer dan verdrievoudigd.  
 
Zetten we daarentegen de cijfers af tegen de getallen in de begroting dan kan worden geconstateerd 
dat ze daarbij grotendeels ver achterblijven. De begroting was gebaseerd op de aanname dat de toe-
loop van nieuwe gezinnen in de gemeente Leiden nog veel sterker zou zijn. De gemeente stopte per  
1 juli 2019 met twee regelingen om kinderen in armoedegezinnen te ondersteunen en de doelgroep 
werd geadviseerd om dit te compenseren door zich bij LL&O te melden. Dat heeft slechts een deel 
van de betrokkenen gedaan, overigens nog steeds behoorlijk veel. Maar niet zo veel als was begroot 
en ook niet met de gemiddelde bedragen per kind die waren begroot. Daardoor zijn zowel de beste-
dingen als  de daaraan verbonden baten achtergebleven bij de begroting. Dit geldt niet voor de orga-
nisatiekosten, de organisatie is in de loop van 2019 ingericht op de verwachte toestroom en de kos-
ten zijn dan ook praktisch op het niveau van de begroting uitgekomen.    
 
 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 
Baten  
 
Subsidie Ministerie van SZW 
In 2019 werd een subsidie ontvangen voor het extra aantal kinderen dat werd ondersteund in verge-
lijking met 2018. Het ging om een aantal van 702. Daarnaast werd een bedrag ontvangen ten be-
hoeve van dekking van de organisatiekosten.  
 
Subsidies gemeenten 
Leergeld Leiden en Omstreken had in 2019 met 6 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. Het gevolg was dat de subsidie van de ge-
meente Leiden aanzienlijk is verhoogd ten opzichte van de voorgaande jaren, van ruim € 25.000 in 
2018 tot bijna € 150.000 in 2019.   
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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 2019 in-
gezet op het binnenhalen van baten uit deze bron. Met een opbrengst van ruim € 70.000 was die in-
zet 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 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.   
 
Baten uit acties van derden 
Het bedrag van € 8.280 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.  
 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 
Bestedingen 
 
De bestedingen aan de doelstelling zijn toegenomen van € 117.378 naar € 233.245, een stijging met 
bijna 100%. Deze stijging is volledig te verklaren door de toename van het aantal ondersteunde kin-
deren van 573 naar 1.275. Het gemiddeld bestede bedrag per kind is in vergelijking met 2018 licht 
gedaald. Een verklaring daarvoor kan zijn dat de meeste gezinnen zich pas na 1 juli hebben gemeld.  
 
Bij de analyse van de ontwikkeling van de bestedingen op de onderscheiden categorieën valt vooral 
de stijging op van het aantal verstrekte sportartikelen, laptops en fietsen. Voor al deze categorieën 
producten geldt dat het aantal verstrekkingen in vergelijking met 2018 ruimschoots is verdubbeld.   
Alle categorieën vertonen een toename  Voor een gedetailleerd overzicht van de verstrekkingen zij 
verwezen naar het bestuursverslag.  
 
Staat van baten en lasten/organisatiekosten 
De personeelskosten zijn sterk gegroeid maar bleven binnen de in de begroting gestelde kaders. Per 
ultimo 2019 was de betaalde bezetting 2,4 fte. De kosten van vrijwilligers en bestuur zijn ruim binnen 
de begroting gebleven. Belangrijkste verklaring daarvoor is dat veel vrijwilligers geen gebruik maken 
van hun recht op een maandelijkse vergoeding.  
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. 
In 2019 had LL&O voor het eerst te maken met huurverplichtingen. Per 1 maart zijn ruimten in ge-
bruik genomen in het verzamelgebouw Dé Plek en vanaf dat moment is maandelijks huur betaald.  
Ook nieuw in 2019 zijn de accountantskosten, want de omvang van de huidige exploitatie en de aard 
van de activiteiten nopen tot een betrouwbare en objectief gecontroleerde jaarrekening. Ook de  
financiers eisen een accountantsverklaring.  
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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  

€ 1.265 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 900 aanvragen met een totaal besteed bedrag van € 173.175. Voor details zij ver-
wezen naar tabel 4 op pagina 5 van het bestuursverslag.  
 
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 ruim 20% 
worden ingezet voor aanvragen die niet in de bestedingen (en de baten) van LL&O worden terugge-
vonden.  
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3. Overige gegevens 
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