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Voorwoord               

 
Elk kind heeft recht op gelijke kansen. Helaas is dat lang niet altijd realiteit. 
Bijvoorbeeld door kinderarmoede. Als een kind geen gelijke kansen krijgt, heeft 
dat invloed op de rest van zijn leven. De impact van armoede op kinderen is dus 
groot. Niet alleen tast het hun gevoel van eigenwaarde aan, het zet kinderen 
automatisch op een 0-1 achterstand. Een achterstand die ze vaak niet meer 
inhalen. Bijvoorbeeld doordat het schooladvies op de basisschool geen recht doet 
aan hun talenten, waardoor doorleren minder vanzelfsprekend is en een goede 
baan er later ook niet altijd in zit. Met onze hulp willen wij graag een bijdrage 
leveren aan deze kinderen want nu meetellen is straks meedoen! 
 
De coronacrisis had een enorme impact op de werkwijze van Leergeld. Achter de 
voordeur komen –de unieke werkwijze van Leergeld– was niet meer aan de orde. 
Ondanks deze beperking hebben we 1943 kinderen in Apeldoorn-Voorst weten te 
bereiken en vervolgens geholpen. 
 
In dit jaarverslag blikt Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst financieel en 
inhoudelijk kort terug op wat wij in het jaar 2021 verder hebben gerealiseerd.  
 
Erg trots zijn wij op ons team van 23 vrijwilligers. De resultaten die behaald zijn in 
2021 kan alleen met betrokken mensen, die dagelijks met veel passie en plezier 
aan de gelijke kansen van deze kinderen werken .   
 
Zonder onze ambassadeurs en donateurs kunnen wij dit mooie werk niet 
realiseren, namens al deze kinderen heel veel dank. 
  
 
Namens bestuur, coördinator en vrijwilligers  
Hiske van den Heuvel-Blom, voorzitter  
 
Bestorming Capitool 
 
 
Apeldoorn, maart 2022  
 
 



 

____________________________________________________________________ 
 
Hierbij ontvangt u de cheque voor de fiets voor D.. Bij Dirk Blok kunt u deze ophalen. De cheque hoeft 
u niet uit te printen. Deze is ook gemaild naar de winkel. Wij wensen D. veel plezier met de fiets. 
 

“ Dank jullie wel!! Jullie hebben misschien geen idee wat dit voor  
mij betekent, heel veel! Hartelijke groet, M. “ 

___________________________________________________________________ 
 
 
Missie 
Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit 
gezinnen met minimale financiële middelen. In een toenemende armoede willen 
wij onze directe ondersteuning verder uitbreiden omdat sociale uitsluiting door 
armoede schrijnend is. 
 
Leergeld Nederland  
Op landelijk niveau werkt de 'Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland', 
kortweg 'Leergeld Nederland' aan een primair netwerk van lokale stichtingen. Het 
is een grote uitdaging om voldoende middelen te verkrijgen, om vrijwilligers te 
werven, besturen te formeren en zorg te dragen voor het trainen van de 
vrijwilligers. De koepelorganisatie is enerzijds dienstig aan bestaande lokale 
stichtingen en neemt anderzijds initiatieven voor nieuwe stichtingen in het land. 
Zij is visie- en beleidsvormend voor Leergeld als geheel. En omdat alle Leergelden 
vanuit dezelfde Leergeldformule werken is dat aanvullend op de doelstelling en 
strategie van de lokale stichtingen. Onderdeel van het werk van Leergeld 
Nederland is communicatie over het werk van Leergeld in Nederland. Leergeld 
Nederland heeft intensief contact met het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en er is regelmatig publiciteit in landelijke media zoals kranten, 
radio en online. Daarnaast verwerft Leergeld Nederland op landelijk niveau 
middelen, enerzijds ter instandhouding van de centrale organisatie en anderzijds 
ten behoeve van lokale stichtingen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
______________________________________________________________________________ 
 

Onderwerp: laptop  
 

      “Beste mevrouw Marianne, Mijn familie en ik danken u voor uw grote inspanningen om     
        een glimlach op de gezichten van de kinderen te toveren”. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Organisatie 
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten die de stichting 
onderneemt. Op dit moment bestaat de stichting uit 6 vrijwillige bestuursleden, 
een coördinator, 11 vrijwilligers voor de administratie en 6 intermediairs. Het 
bestuur wordt ondersteund door een coördinator die zorg draagt voor de 
dagelijkse gang van zaken. De coördinator is een betaalde kracht voor 20 uur; om 
het professioneel te coördineren is het onmogelijk om deze taak vrijwillig in te 
vullen. De intermediairs zijn de toverformule van Stichting Leergeld. Dit zijn goed 
opgeleide vrijwilligers. Zij gaan op huisbezoek waar in alle rust en veiligheid de 
aanvraag wordt opgemaakt en eventueel verwezen wordt naar voorliggende 
voorzieningen.  
 
Bestuur:  
Hiske van den Heuvel  (voorzitter) 
Henry van Hattem  (penningmeester) 
Huub Deterd  (vicevoorzitter) 
Marion Westerbeek  (lid) 
Ria de Bar   (lid) 
Lianne Tijmes  (lid) 
 
Het Comité van Aanbeveling is als volgt samengesteld:  
De heer A. Van Empel 
De heer W. Hoetmer  
 
 
 
 



“Goedemiddag beste heer, mevrouw,   Dank enorm voor de financiële 
bijstand en hulp! Ik heb gelijk contact opgenomen met de 

karateschoolhouder vanwege de betaling van het overige contributie.    Heel 
erg bedankt nogmaals! Warme groet WL” 

Werkwijze 
Om kinderen mee te laten doen met hun leeftijdgenootjes, past Leergeld een 
bijzondere werkwijze toe, de Leergeldformule. De Leergeldformule vormt een 
wezenlijk onderdeel van onze manier van werken en bestaat uit de volgende 
stappen:  
Stap 1 huisbezoek en inventarisatie: gezinnen die Leergeld om hulp vragen, 
worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. 
Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt 
toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie. Deze toetsing 
wordt ieder ½ jaar herhaald door de administratie en zo nodig een hernieuwd 
huisbezoek. 
Stap 2 bemiddeling: met ouders of verzorgers wordt besproken wat de 
mogelijkheden zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van 
andere, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld kan 
vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.  
Stap 3 financieel vangnet: wanneer er geen voorzieningen zijn waarop het 
betreffende kind een beroep kan doen of wanneer deze voorziening niet 
toereikend is, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in 
natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd 
dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het 
voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van 'meedoen'.  
Stap 4 follow-up en nazorg: na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld 
binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan.  
Nooit komt er geld in handen van de ouder/voogd er wordt rechtstreeks betaald 
aan een school of vereniging, er wordt gewerkt met een voucher op naam die 
gebruikt wordt voor sport aankopen of voor het aanschaffen van een fiets of 
laptop. Een door Leergeld Nederland ontwikkeld registratiesysteem zorgt voor een 
digitale verwerking van de aanvragen en betaling. De gegevens worden 
opgeslagen, zodat naderhand alles kan worden teruggevonden en bovendien de 
mogelijkheid bestaat om op een eenvoudige wijze diverse rapporten te 
genereren.  



_____________________________________________________________________________________ 

 
Op ma 9 nov. 2021 23:47 schreef Leergeld AV <leergeldapeldoornvoorst@live.nl>: 
Beste meneer/mevrouw, U heeft uw kind(eren) aangemeld voor actie Pepernoot.  
Wij hebben goed nieuws, de codes zijn verdeeld.  

 
   Wat een leuke actie weer! bedankt 😊😊 
 
Financiën 
Naast persoonlijke inzet van vrijwilligers zijn er geldmiddelen noodzakelijk om aan 
de hulpvraag te kunnen blijven voldoen. Wij doen ons uiterste best om steeds 
voldoende middelen uit verschillende bronnen binnen te halen. De voornaamste 
bronnen zijn overheden, ambassadeurs en donateurs. 
Overheden 
De gemeente Apeldoorn  en gemeente Voorst werken al jarenlang op een 
positieve wijze samen met onze stichting. Dit jaar hebben wij weer subsidie mogen 
ontvangen en ook in 2022 mogen wij een subsidie bedrag meenemen in onze 
begroting.  
Vanaf 2017 hebben wij een SZW toekenning gekregen voor de financiering van het 
spreekbeurt project, wat zich richt op het bereiken van een hoger percentage van 
het aantal kinderen. Voor de extra unieke kinderen die wij in 2021 hebben 
geholpen ontvangen wij een SZW subsidie. 
Ambassadeurs  
Als stichting zijn wij naast de gemeentesubsidies afhankelijk van fundraising en 
donaties. Ieder jaar was het onzeker hoeveel donaties we konden bijschrijven. 
Voor de continuïteit op lange termijn hebben wij daarom medio mei 2017 een 
ambassadeursnetwerk opgericht. Met dit netwerk willen wij het bedrijfsleven 
verbinden aan Stichting Leergeld en op deze wijze vaste inkomsten genereren 
voor de toekomst. Een ambassadeur betaalt jaarlijks minimaal € 1000,- of helpt 
mee in natura. Als tegenprestatie worden de ambassadeurs betrokken bij onze 
stichting: twee keer per jaar organiseren wij een netwerkbijeenkomst, ieder 
halfjaar versturen wij een nieuwsbrief, zij krijgen naamsvermelding op onze 
website en de nodige publiciteit op sociale media en in kranten.  
Donateurs 
Naast de gemeentelijke subsidie en donaties van de ambassadeurs ontvangen wij 
ook giften van stichtingen, anonieme donateurs, fondsen, bedrijven, scholen, 
kerken, serviceclubs en particuliere initiatieven.  



___________________________________________________________________ 
 
Ma 29-11-2021 16:15  Hierbij ontvangt u de cheques en bruikleenovereenkomsten voor de 
Chromebook. Bij de Media Markt kunt u deze ophalen. De cheques hoeft u niet uit te printen. Deze 
zijn ook gemaild naar de Media Markt. Wij wensen de kinderen veel succes en plezier met de 
Chromebook.    
 
 “Bedankt voor alle hulp jullie maken mijn kinderen blij en ik”. 
___________________________________________________________________ 
 
Ambitie 
In 2021 mochten wij 1943 kinderen ondersteunen die opgroeien in een situatie 
met een minimaal besteedbaar inkomen. Voor Apeldoorn bestaat de doelgroep 
uit ongeveer 3000 kinderen van 4 tot 18 jaar. De geschatte doelgroep voor de 
Gemeente Voorst heeft een omvang van 350 kinderen. De inzet van sociale en 
lokale media, het geven van presentaties aan onze ambassadeurs, donateurs, 
service en sportclubs, scholen en hulpverlenende overige organisaties hebben wij 
meer bekendheid gekregen en weet men de weg naar Leergeld beter te vinden.  
 
Extra projecten en samenwerkingen 
Naast onze reguliere hulp van schoolreisjes, sport, cultuur en welzijn bieden wij 
veel extra projecten aan. Ouders worden regelmatig uitgenodigd per mail om in te 
schrijven voor deze extra steun. In 2021 hebben wij de volgende extra projecten 
uitgevoerd: 
Zomerschool 
Ook in de zomer 2021 hebben wij voor de tweede keer een Zomerschool 
georganiseerd voor kinderen van Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst. De 
positieve reacties van de kinderen die meededen aan de Zomerschool 2020 was 
voor ons de aanleiding om ook in 2021 dit te organiseren.  Zes weken op dinsdag 
en donderdag ochtend kwamen de kinderen van 9.00 uur tot 12.00 uur trouw 
naar de Zomerschool. Er was een mooie samenwerking ontstaan met Coda, de 
kinderen kregen gedurende 2 weken een educatief leesprogramma aangeboden 
en gingen kennismaken met het experience lab en bibliotheek om daarna te 
beginnen aan een praktisch leesprogramma. Voor de kinderen die niet meededen 
aan de Zomerschool kregen een uitnodiging om een boekenpakket op te halen. Er 
werden 3200 leesboeken uitgedeeld om tijdens de zomervakantie een impuls te 
geven aan het lezen.  
 
 



___________________________________________________________________ 
 
Op wo 17 nov. 2021 21:11 schreef Leergeld AV <leergeldapeldoornvoorst@live.nl>: 
Beste mevrouw Z., Wij hebben de factuur voor S. aan WSV voetbal betaald. Het bedrag zal binnen 
twee weken op hun rekening staan. Wilt u ze hier zelf van op de hoogte willen stellen? Wij wensen S. 
veel sportplezier! 
 

“Beste stichting leergeld, Wow wat een kanjers zijn jullie. Echt geweldig    
snel mijn dank is groot. Hele fijne avond. En nogmaals dank jullie wel. 

met vriendelijke groet B. Z. “ 
___________________________________________________________________ 
 
Schoolspullenpas 
Een spannende tijd breekt aan voor veel jongeren, voor het eerst naar het 
voortgezet onderwijs. Het is een grote stap in het leven van een jongere, maar ook 
voor de ouders. Voor arme gezinnen zijn de kosten die het voortgezet onderwijs 
met zich meebrengt maar moeilijk op te brengen. Er moeten schoolspullen 
gekocht worden; een schooltas, agenda, rekenmachine, pennen, schriften en nog 
veel meer. Wij hebben, voor onze kinderen in Apeldoorn en Voorst, meegedaan 
aan de actie van Stichting Armoedefonds voor de Schoolspullenpas. Gezinnen 
konden een pas ter waarde van € 50,- bij ons aanvragen.  
 
412 laptops voor thuisonderwijs 
De overstap van basisonderwijs naar voortgezet zorgt al voor veel kosten. Het 
aanschaffen van een laptop voor het kind dat deze overstap maakt is extra 
moeilijk voor gezinnen met een minimuminkomen. Het ontbreken van een laptop 
kan de schoolkeuze beïnvloeden. Daarnaast kan het ertoe leiden dat kinderen 
minder computervaardig worden. Wij geven alle Leergeld kinderen van het 
voortgezet onderwijs een nieuwe laptop. Tijdens de lock down in januari hebben 
wij dit aangepast en alle ouders met kinderen in het basisonderwijs, indien nodig, 
een laptop aangeboden. Er zijn er 412 laptops uitgedeeld aan kinderen voor 
thuisonderwijs. 
 
Sint voor ieder kind                                                                                                                
Samenwerking met alle betrokken partijen, die armoede bestrijden in Apeldoorn-
Voorst, is voortgezet met de gezamenlijke actie  ‘Sint voor ieder kind’. Hiermee 
zorgden wij ervoor dat kinderen die in armoede opgroeien tóch een cadeautje 
krijgen op pakjesavond, want voor veel kinderen in Apeldoorn-Voorst is dit 
helemaal niet zo vanzelfsprekend. Leergeld verstuurd de ouders per mail een 



cadeaubon om een prachtig cadeau uit te zoeken. De cadeaubonnen werden 
mogelijk gemaakt door de actie Pepernoot van Kinderhulp. 
De samenwerkende partijen waren: Stichting Feestneus (is Jarige Job), Uitgestelde 
kinderfeestje, Voedselbank Apeldoorn, Speelgoedbank, Kinderhulp en Leergeld 
Apeldoorn-Voorst.  
 
Droomfonds/Armoedefonds 
Wij gunnen gezinnen die in armoede opgroeien gedurende het jaar een dagje uit.  
Het leukste dagje uit is een bos vol loslopende apen, de Apenheul. Deze droom 
hebben wij bij het Armoedefonds ingediend, voor € 4500,- mochten wij in 2020 
Apenheul kaartjes kopen voor onze Leergeld kinderen. I.v.m. Corona ging dit 
helaas niet door en gaan dit in 2021 realiseren. 
 
Samenwerkingen 
Ook dit jaar is er nauw samengewerkt met organisaties die zich richten op 
kinderen die in armoede opgroeien of organisaties die graag iets extra’s willen 
doen voor deze kinderen. Hierbij een aantal organisaties waarmee wordt 
samengewerkt:  Stichting Feestneus, Uitgestelde Kinderfeestjes, Voedselbank, 
Kids College, Present, het Jeugd Sport Fonds, Hohenheim, Linda foundation en 
Bobbie Foundation.  
 
Voorbeelden van de extra steun samen met deze partners zijn zoals: 
50 entreekaartjes voor het Kinderpretpark Julianatoren in Apeldoorn, 300 
kinderen naar de bioscoop, 200 tieners kregen een Rituals pakket, 80 
pretpakketten, 33 feestjes bij Streetjump, 600 schoolspullenpassen en 134 
menstruatiepakketten. 
 

 

 

 

 

 



 

Resultaten hulpverlening 2021 

   Statistische gegevens - grafische weergeving 

   Jaarrekening Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst 

   Staat van baten en lasten 

 

 


