
N I E U W S B R I E F  4

A P R I L  2 0 2 2

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen is
een minister zonder portefeuille die bij de formatie van het
kabinet-Rutte IV is gecreëerd. De post valt onder het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt sinds 10 januari
2022 bekleed door Carola Schouten van de ChristenUnie.
Inmiddels lijkt haar portefeuille urgenter geworden door de
torenhoge energieprijzen en de duurdere boodschappen. Zo
heeft Minister Schouten aangegeven dat gemeenten mogen
starten met de uitbetaling van een eenmalige energietoeslag
van circa 800,- aan huishoudens met een laag inkomen. 
Een van de eerste externe werkbezoeken van minister Schouten
was bij Leergeld Hollandsche Ijssel. De doelstelling uit het
regeerakkoord om kinderarmoede te halveren is een goede
gezamenlijke uitdaging. Want alle kinderen mogen meedoen!

MINISTER VOOR ARMOEDEBELEID

OMZIEN NAAR ELKAAR EN VOORUITZIEN NAAR DE TOEKOMST

NIEUWS VAN LEERGELD NEDERLAND 

NIEUWS VAN HET HOOFDKANTOOR 

De centrale telling 2021 is afgerond. Vanuit de Leergeld vereniging hebben we in 2021
gezamenlijk 128.946 unieke kinderen ondersteund! Hiervan waren 180 unieke kinderen
uit de gemeente Alkmaar. 
Er zijn nu 111 stichtingen actief zijn in 258 gemeenten van de in totaal 345 gemeenten in
Nederland, een dekking van 75%.

Leergeld resultaat 2021

Leergeld fietscampagne

In juni start de landelijke fietscampagne
"Geen Kind achterop!" . Het doel van de
campagne is het vergroten van de
naamsbekendheid van Leergeld. Verder is het
natuurlijk de bedoeling dat de campagne de
aandacht vestigt op de problematiek van
kinderarmoede waar alle stichtingen zich zo
hard voor inzetten.



IN HET NIEUWS

De 'vrijwillige' ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 afgeschaft met het doel
verminderen van kansenongelijkheid. Alle kinderen moeten immers mee
kunnen doen! Scholen moeten hierdoor opnieuw kijken naar het aantal en
type activiteiten die ze organiseren. De nieuwe wet moet bij veel basis en
middelbare scholen nog goed doordringen. Leergeld heeft hierin een
belangrijke signaalfunctie. Vraag naar de schoolbijdrage tijdens een
huisbezoek en wijs erop dat deze vrijwillig is en niet betaald hoeft toe worden
zonder dat het kind er de dupe van is. 

Lees ook bijvoorbeeld dit artikel in AD. De kranten stonden er vol mee!

https://www.ad.nl/geld/vrijwillige-ouderbijdrage-sommige-scholen-blijven-
facturen-en-zelfs-aanmaningen-sturen

NIEUWE WET OP VRIJWILLIGE
OUDERBIJDRAGE PER 1 AUGUSTUS 2021

NRC : 22 maart 2022

KANSGELIJKHEID IN HET ONDERWIJS

https://www.ad.nl/geld/vrijwillige-ouderbijdrage-sommige-scholen-blijven-facturen-en-zelfs-aanmaningen-sturen~a72ea736/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR17RyF7JMUNiMMK68KuJxCZ9543rikKJeymzyZ1HSMy0AICWSQtqf1UxiQ


IN HET NIEUWS

Na twee jaar voorbereiding is de Alkmaarse stichting Leergeld vorig jaar
gestart en ging de site www.leergeldalkmaar.nl de lucht in. Direct stroomden
de aanvragen binnen. Mede door de online lessen was er grote vraag naar
laptops. Voor wat betreft de fietsen is er een mooie samenwerking met de
ANWB en Rataplan. De ANWB-actie om exemplaren op te halen bij mensen die
hun oude of overbodige fiets doneren aan Leergeld, levert veel op. Vrijwilligers
brengen deze fietsen naar kringloopwinkel Rataplan en in de werkplaats
worden de fietsen opgeknapt. Zo nodig worden onderdelen vervangen zodat
de veiligheid in orde is. Leergeld koopt deze fietsen van Rataplan en stelt ze
beschikbaar aan de kinderen.

Minimum
Ouders of verzorgers die een fiets of laptop voor een kind vragen, moeten
inkomensgegevens overleggen. Dat mag tot 120% van het minimum inkomen
zijn. Ook mensen die via HalteWerk in de schuldhulpverlening zitten, kunnen
een aanvraag indienen. In deze tijd komt het ook vaak voor dat ZZP’ers
tijdelijk geen inkomen hebben. Ook zij kunnen een beroep op stichting
Leergeld doen. 

“We zijn verrast door het grote aantal aanvragen,” zegt voorzitter Hanneke
Comans-Diesfeldt. “Hieruit blijkt hoe hoog de nood is. Ook nu weer liggen er
tientallen verzoeken. Onze intermediairs zoeken eerst contact met de
aanvragers en controleren de inkomensgegevens. Dan kan soms even duren.
Het is mooi om te zien hoe blij de kinderen zijn als ze dan hun fiets krijgen.
Dat betekent ook zelf naar school, je club of vriendjes kunnen gaan en in
beweging zijn. Ook de laptops worden met groot enthousiasme ontvangen.”

LEERGELD ALKMAAR IN HET NIEUWS (RODI - 31 JANUARI 2022)

ALKMAAR – Stichting Leergeld Alkmaar
heeft sinds de start in februari 2021 al 120
laptops en 150 fietsen gedoneerd aan
kinderen wiens ouders van een minimum
inkomen moeten leven. Ook
huishoudens in de schuldhulpverlening,
of ZZP’ers die door omstandigheden
tijdelijk geen of weinig inkomen hebben,
kunnen een beroep doen op deze
ondersteuning voor kinderen van 4 tot 18
jaar, met als motto: ‘Alle kinderen moet
kunnen meedoen!’



LIEFDADIGHEID

D A N K  V O O R  D E  M O O I E  D O N A T I E S !

GOEDE DOELEN POP

NETWERKBIJEENKOMST 
LOKALE GOEDE DOELEN
Beejay & The Memphis Project en mAaS

stonden op het podium en spelen de pannen

van het dak voor het lokale goede doel. De

opbrengst van dit popfestijn komt geheel ten

goede aan de 71 lokale organisaties die

samen de Goededoelengids Alkmaar vormen.

In de ochtend was er een interessante

netwerkbijeenkomst van lokale goede doelen

en de burgemeester van Alkmaar!

KAAS VOOR KANSEN

ROTARY HEILOO

Een heerlijke actie van Rotary Club Heiloo.

Kaasvoorkansen.nl. Met het kopen van een

heerlijk kaaspakket wordt Leergeld

Alkmaar gesteund, zo kan Leergeld

Alkmaar nog meer kinderen gewoon

meelaten doen!

MUSIC DINNER
ROTARY  ALKMAAR 

Leergeld is een van de goede doelen van het

Music Dinner georganiseerd door Rotary

Alkmaar-Bergen. Prachtige locatie Grote

Sint LaurensKerk in Alkmaar met een  5 star

dinner door Restaurant Hotel Merlet en wijn

van het Schoorls Wijnhuis. Een mooie avond

voor mooie doelen!  

BANKETLETTERACTIE

KIWANIS HEERHUGOWAARD

Patrick mocht een mooie cheque in ontvangst

nemen van Kiwanis. Met de verkoop van

roomboterbanketletters in decembermaand

heeft Kiwanis geld opgehaald voor

verschillende goede doelen. Leergeld Alkmaar

was een van de gelukkige. 

https://www.facebook.com/rotaryclubheiloo/?__cft__[0]=AZUjSkIM-OjJlob2xJaEcx8_RsoCDqEZnEUULV74eQWhzgecyfgSz2HlQXlw-ocUUUGYAj3kqDcx_ZfuSyhq6qbyYUTlQQwABWIYWbERdmmPJ2TsG9Qva2Gg8hK93qPi7h2V8Sy4D6wIlPfIpWsExXIhm9P3jBbzge19zIvmnRDDcg&__tn__=kK*F
https://www.leergeld.nl/blog/werkende-ouders-met-geldzorgen-niet-in-het-vizier/
https://www.leergeld.nl/blog/werkende-ouders-met-geldzorgen-niet-in-het-vizier/
https://www.leergeld.nl/blog/werkende-ouders-met-geldzorgen-niet-in-het-vizier/
https://www.facebook.com/RotaryAlkmaarBergen/?__cft__[0]=AZV7vygL0QwSLqzFElF1F25oZtde44XY7mGrjgmrerd_Fs3iFnyuWH7jbbJtHCFWDDjP9U7lwuFmqQE5iKhJeTV8y1jfcS7KPYS2PaZ1fdkkczYxvEQy3QrXwAXOboP35cDHEj4njCefd8V_J55L_imLCb7rltc5F_id87ODdYnifHaPA8Occ7SRzpZo-mfxUpWoaYuGYEO_6Zo6CdPwCeEo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/grotekerkalkmaar/?__cft__[0]=AZV7vygL0QwSLqzFElF1F25oZtde44XY7mGrjgmrerd_Fs3iFnyuWH7jbbJtHCFWDDjP9U7lwuFmqQE5iKhJeTV8y1jfcS7KPYS2PaZ1fdkkczYxvEQy3QrXwAXOboP35cDHEj4njCefd8V_J55L_imLCb7rltc5F_id87ODdYnifHaPA8Occ7SRzpZo-mfxUpWoaYuGYEO_6Zo6CdPwCeEo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hotelrestaurantmerlet/?__cft__[0]=AZV7vygL0QwSLqzFElF1F25oZtde44XY7mGrjgmrerd_Fs3iFnyuWH7jbbJtHCFWDDjP9U7lwuFmqQE5iKhJeTV8y1jfcS7KPYS2PaZ1fdkkczYxvEQy3QrXwAXOboP35cDHEj4njCefd8V_J55L_imLCb7rltc5F_id87ODdYnifHaPA8Occ7SRzpZo-mfxUpWoaYuGYEO_6Zo6CdPwCeEo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/schoorlswijnhuis/?__cft__[0]=AZV7vygL0QwSLqzFElF1F25oZtde44XY7mGrjgmrerd_Fs3iFnyuWH7jbbJtHCFWDDjP9U7lwuFmqQE5iKhJeTV8y1jfcS7KPYS2PaZ1fdkkczYxvEQy3QrXwAXOboP35cDHEj4njCefd8V_J55L_imLCb7rltc5F_id87ODdYnifHaPA8Occ7SRzpZo-mfxUpWoaYuGYEO_6Zo6CdPwCeEo&__tn__=kK-R


LIEFDADIGHEID

D A N K  V O O R  D E  M O O I E  D O N A T I E S !

PAASHAZEN

ACTIE ROTARY BERGEN
Rotary Bergen verkocht vrolijke

paashazen en de opbrengst gaat naar

Leergeld Alkmaar. Als dat geen paas

gedachte is!

DIJKENRALLY

ROTARY HEILOO
Op zaterdag 11 juni organiseert Rotary Club

Heiloo de Dijkenrally 2022. Het wordt een

rit zonder snelheidsoogmerk door Noord

Holland voor bestuurders van een auto of

motorfiets van tenminste 30 jaar oud. De

opbrengst van deze rally is Leergeld

Alkmaar! Iedereen kan zich aanmelden!

CHEESE GOLF
BINNENKORT IN ALKMAAR

Golfend door kaasstad Alkmaar?

Binnenkort kan het. Fun staat voorop. En

natuurlijk hopen we dat er een mooi

bedrag wordt opgehaald voor het goede

doel. Leergeld Alkmaar is een van de

gelukkige ontvangers. Hole-in-one! 

ELK KIND EEN FIETS

20 MEI PAARDENMARKT ALKMAAR

De actie "Elk kind een fiets" is een initiatief

van de Gemeente Alkmaar en een 

 samenwerking van verschillende partijen.

Zo zamelt de ANWB fietsen in die bij

RataPlan worden opgeknapt door mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Leergeld Alkmaar is een van de afnemers

van deze mooie tweede hands fietsen. Op

20 mei is de opening van de nieuwe

opslagruimte, beschikbaar gesteld door

Gemeente Alkmaar, op de Paardemarkt. Je

kan er ter plekke een fiets inleveren! Dat

ruimt op! 



KANTOOR NIEUWS

A M P E R E S T R A A T  1 1 A  -  1 8 1 7  D E  -  A L K M A A R

EVEN VOORSTELLEN

Leergeld Alkmaar had een vliegende start. Dat
was ook te merken met alle
invoerwerkzaamheden, het beantwoorden van
mails etc. Sinds kort is Diana bij het
kantoorteam gekomen om aanvragen op te
pakken, verwerken en alles wat ze verder leuk
vindt!

 

DIANA VERSTERKING OP KANTOOR

Leergeld Alkmaar heeft een eigen
kantoor op het bruisende
bedrijventerrein aan het Noord-
Hollands Kanaal. Vanaf 9 mei kan
iedereen er op maandagmiddag
terecht voor Leergeld. Petra en
Diana zijn er dan sowieso. Mocht
je daarbuiten gebruik willen
maken van de ruimte, neem dan
even contact op met Petra of
Sophie. 

LEERGELD ALKMAAR HEEFT EEN EIGEN KANTOOR

GEZOCHT

Lage kantoorkast van 90 cm
breed (+/- 1m hoog)
Hoge kantoorkast van 90 cm
breed
Kapstok
Kantoorprullenbakje
Prikbord

VOOR HET KANTOOR
ZOEKEN WE NOG: 

HEADQUARTER
LGA

Heb jij zoiets
over? LGA kan
het goed
gebruiken!



DITJES EN DATJES

G O E D  O M  T E  W E T E N

УКРАЇНА

OEKRAÏNE
Tuurlijk helpt Leergeld Alkmaar ook

gevluchten kinderen uit de Oekraïne. Er is

geen inkomenstoets nodig. Dus ken je

kinderen uit de Oekraïne die hulp nodig

hebben, neem contact op met Leergeld. 

NAAMSBEKENDHEID

HULP GEVRAAGD
Hoe meer mensen de weg naar Leergeld

Alkmaar weten, hoe beter. Daarom aan

iedereen de vraag, help met het

verspreiden van posters en flyers (weet je

een goede plek?!) en deel berichten van

Leergeld Alkmaar op Facebook en/of

LinkedIn. 

NIEUWE
VOORZIENINGEN
MEER HULP AANBOD

Zo is Leergeld Alkmaar nu ook

intermediair voor aanvragen bij sport en

cultuurclubs. 

Er zijn schoolpassen aangevraagd bij

Armoedefonds. Zo kunnen kinderen die

naar de brugklas gaan een goede

starterset schoolspullen kopen. 

We kunnen kinderen op basisonderwijs

een Squlapakket aanbieden. Hiermee

kunnen kinderen thuis op de computer

extra oefenen, zodat ze beter op school

mee kunnen komen. Er is zelfs een

module waarbij de Nederlandse taal

wordt aangeleerd voor kinderen uit een

anderstalig gezin. 

Het uitgeven van fietsen en laptops loopt

inmiddels gesmeerd. We kunnen nu dus

langzaam gaan uitbreiden met meer

voorzieningen: 

CORONA

HUISBEZOEKEN INTERMEDIAIRS

Nu Corona minder heftig rondwaart,

kunnen we ieder gezin gaan bezoeken. Met

persoonlijk contact, kan er beter in kaart

worden gebracht wat er nodig is en kunnen

we de kinderen nog beter helpen. Let's go!



    WIST JE DAT...

W A T  I S  A R M O E D E  E I G E N L I J K ?

 Inkomen: 120 % van de bijstandsnorm
Eén ouder gezin: maximaal € 1.639,- netto per maand (excl. vakantietoeslag)
Twee ouder gezin: maximaal € 1.872,- euro netto per maand (excl.
vakantietoeslag)
Het inkomen moet worden aangetoond door middel van een recente
salaris/uitkeringsspecificatie. Deze specificatie wordt opgeslagen in het
digitale registratiesysteem van Leergeld (Lisy).

Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kan een aanvraag worden ingediend
als zij wonen in de gemeente Alkmaar (de gemeente Alkmaar omvat naast
de gelijknamige stad verder nog de dorpen De Rijp, Driehuizen, Graft,
Grootschermer, Koedijk (grotendeels), Markenbinnen, Noordeinde, Oost-
Graftdijk, Oterleek, Oudorp, Rustenburg (deels), Schermerhorn,
Stompetoren, Ursem (deels), West-Graftdijk en Zuidschermer).

TOEWIJZINGSCRITERIA 2022 LEERGELD ALKMAAR

1.

    2. Leeftijd/woonplaats criteria

 




