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Leergeld vindt...   

Dat álle kinderen moeten kunnen deelnemen aan 

activiteiten binnen en buiten de school.   

“Want nu meedoen is straks meetellen”   
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1. Inleiding   

  

Stichting Leergeld Alkmaar (LGA) is opgericht in het najaar van 2019. 

Stichting Leergeld Alkmaar heeft tot doel actief te zijn in het domein van armoedebestrijding bij 

kinderen.   
 

Argumenten voor een richtinggevend document zijn:  

o Dit beleidsdocument is als richtinggevend kader nodig voor ontwikkeling en een daaruit 

voortkomende uitvoeringsagenda, mede als basis voor de jaarbegroting en het jaarverslag.  

o Elk jaar zijn er meer kinderen die opgroeien in armoede en zullen wij ons voorzieningenpakket 

kunnen verruimen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het projectprogramma van Leergeld 

Nederland “Alle kinderen doen mee”. Beide ontwikkelingen doen een groter beroep op onze 

vrijwilligers en werkorganisatie.    

o Afstemming met de gemeenten in de regio voor een optimaal kind pakket in natura, nu wij  

beschikken over extra “Klijnsma gelden” bovenop de gelden voor bestaand gemeentelijk 

beleid en bedoeld voor kinderen die in armoede opgroeien.  

  

Twee onderdelen staan in dit beleidsplan centraal:  

o wat willen wij bereiken over twee tot drie jaar, waarin wij behouden wat goed gaat en 

verbeteren wat mogelijk is;   

o wat kan in onze werkprocessen worden verbeterd en welke beleidsitems vragen de aandacht 

en uitvoering van het bestuur. Soms zijn dit snelle verbeteringen die het dagelijks werken 

gemakkelijker maken en soms meer ingrijpender beleidswijzigingen en of aanpassingen die 

wat meer tijd zullen vergen.  

  

1.1 Uitgangspunten voor het beleidsplan  

  

Leergeld Alkmaar is een vrijwilligersorganisatie. Voor het optimaliseren van de werkuitvoering- en 

bestuurlijke taken moeten wij dus als vrijwilligers gezamenlijk aan de slag. Daarvoor zijn de volgende 

beleidsuitgangspunten benoemd:   

  

o Draagvlak creëren van bestuur tot alle vrijwilligers door vanaf de start te informeren en 

informatie op te halen op wat beter kan.  

o  Dat er jaar na jaar een toename is te zien van het aantal geholpen gezinnen en kinderen en 

de verwachting dat dit zich zal voortzetten.  

o Dat wij aan de slag moeten met de jaaragenda thema’s van LG Nederland, deze zullen 

mogelijk worden geimplementeerd.  

o Handhaven van de huidige structuur met een algemeen - en dagelijks bestuur met daartoe 

ingerichte commissies.   

 

1.2 Speerpunten van het beleid  

o Het verwerven van fondsen, overheidssubsidies (gemeente) en overige financiële bijdragen teneinde de 

stichting een solide financiële basis te geven en daardoor in staat te stellen zo veel mogelijk kinderen 

binnen de doelgroep van Leergeld te kunnen ondersteunen. 

o Het samenwerken met andere filantropische instellingen die eveneens als Stichting Leergeld Alkmaar tot 

doel hebben kinderen die door welke oorzaak dan ook, breed  te kunnen ondersteunen. Leergeld 
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Alkmaar wil bijdragen aan de ontwikkeling van een efficiënt samenwerkingsverband (SAM&) tussen de 

diverse organisaties met als doel te komen tot een rechtvaardige verdeling van de beschikbare middelen 

onder de doelgroep. 

o Het organisatorisch verder ontwikkelen van stichting Leergeld Alkmaar, waarbij de nadruk ligt op het 

leveren van maatwerk door de inzet van intermediairs. 

o Het bereiken van kinderen die moeilijker "vindbaar" zijn, waarbij gedacht moet worden aan gezinnen van 

zelfstandig ondernemers en kinderen die niet binnen de doelgroep van andere organisaties vallen. 

o Het bereiken en helpen van zo veel als mogelijk kinderen, waarbij het streven van Leergeld Alkmaar is 

om eind 2020 300 kinderen daadwerkelijk geholpen te hebben. 

 

1.3 Leeswijzer  

  

In deze inleiding is kort stilgestaan bij de positie die Leergeld inneemt in onze regio en worden 

ontwikkelingen genoemd die de noodzaak voor het maken van een beleidsagenda aangeven. 

Vervolgens zijn de uitgangspunten voor het te ontwikkelen beleidsdocument uitgeschreven en wordt 

de lezer meegenomen in de processtappen die zijn gedaan om informatie te verzamelen.  

  

Het werkveld van Leergeld, haar missie ofwel “waartoe zijn wij op aarde?”, visie en ambities komen in 

hoofdstuk 2 aan bod. In het verlengde hiervan staan wij in hoofdstuk 3 eerst stil bij “onze kracht”.  

Waarin zit onze motivatie om als Leergeld-organisatie elk jaar weer meer kinderen te willen helpen? 

Hetgeen in dit hoofdstuk is beschreven, koesteren we.  

  

Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de Leergeld organisatie beschreven. Ieders taken en 

verantwoordelijkheden komen aan de orde.  

  

Hoofdstuk 5 bevat de beleids-en uitvoeringsagenda. Hierin staan de beleidsthema’s die wij de 

komende jaren willen oppakken.  
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2. De Leergeld organisatie  

  

Het SCP-rapport ‘Armoede in kaart’ (2016) stelt vast dat van de 1,2 miljoen armen in Nederland er 

ongeveer 400.000 jonger zijn dan 18 jaar. In het rapport ‘Beleidskader minimabeleid 2017-2021’ van 

de gemeente Alkmaar wordt een aantal van rond de 1.800 kinderen genoemd die in Alkmaar 

opgroeien in armoede. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze 

om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten binnen en buiten 

school. Leergeld is actief voor deze doelgroep kinderen die opgroeien in armoede.  

De omvang, de samenstelling en de financiële problematiek van de doelgroep verandert constant.   

  

2.1 Missie  

  
Leergeld Alkmaar heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met 

minimale financiële middelen.  

Leergeld Alkmaar is er voor:  

o Schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar zodat zij kunnen deelnemen aan binnen 

- en buitenschoolse activiteiten.  

o De gezinnen met een bijstandsuitkering of met gering leefgeld als gevolg van schuldaflossing.  

o  De gezinnen die bij de Voedselbank staan ingeschreven. In die situatie helpt Leergeld altijd.     

    

2.2 Visie   

  
Leergeld Alkmaar werft fondsen en vraagt in samenwerking met organisaties met dezelfde 

doelstelling bij de (regionale) gemeente(n) jaarlijks subsidies aan. Ze verdeelt haar inkomsten op 

basis van individuele aanvragen die zorgvuldig worden beoordeeld en (zo snel als mogelijk is) 

afgehandeld met het versturen van een toekenningenbrief. Leergeld Alkmaar kiest ervoor te werken 

als vrijwilligersorganisatie zonder betaalde medewerkers. Met haar toekenningenbeleid is zij 

aanvullend op de gemeentelijke voorliggende voorzieningen en neemt derhalve niet de uitvoering 

over van de voorliggende gemeentelijke voorzieningen.  

o Leergeld hanteert als inkomensnorm 120% van de bijstand en stelt jaarlijks de inkomensnorm 

vast voor een alleenstaande ouder en voor een gezin. 

o  Private middelen bieden Leergeld de mogelijkheid maatwerk te bieden, soms ook buiten de 

gestelde criteria, zodat geen kind buiten de boot valt.   

o Leergeld kan maatwerk toepassen naar aanleiding van het huisbezoek en die gezinnen 

helpen die er nu net buiten vallen maar de ondersteuning van Leergeld hard nodig hebben. 

Het e.e.a. vindt altijd plaats in overleg met én accordering door de coördinator. Na één jaar 

evalueren wij deze regeling en kijken in het bijzonder naar het beslag hiervan op onze 

financiële middelen.  

De kwaliteit van werken is intern gewaarborgd door op schrift gestelde protocollen en op schrift 

gestelde werkwijzen en richtlijnen. Verantwoording wordt extern afgelegd in het jaarverslag.  

    

In het maatschappelijk middenveld, onderhoudt Leergeld relaties met de volgende drie groepen:  

o Allereerst de cliëntgezinnen waaraan Leergeld diensten verleent in samenwerking met 

stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Alkmaar, bijvoorbeeld in het geval van een verwijzing . 

o  Daarnaast zijn er de welzijns- en hulporganisaties en charitatieve instellingen, waarmee 

Leergeld afstemt en samenwerkt.   
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o Tenslotte de gemeenten in onze regio bij wie Leergeld Alkmaar het politiekmaatschappelijk 

belang vertegenwoordigt, waarvoor zij staat. Leergeld heeft jaarlijks ambtelijk en (waar nodig) 

politiek overleg met de gemeenten in onze regio.  

  

2.3 Werkgebied van Leergeld Alkmaar   

Ons werkgebied omvat de gemeente Alkmaar.  

Bij elke aanvraag die wij binnenkrijgen wordt eerst gekeken of er een gemeentelijke voorziening 

bestaat. Daarna wordt gekeken of organisaties met dezelfde doelstelling een passend aanbod 

hebben, zoja dan wordt daarnaar doorverwezen. Een gezin kan daarna altijd bij Leergeld terug komen 

voor aanvullende voorzieningen. Bij een nee wordt de aanvraag direct door Leergeld in behandeling 

genomen.   

  

2.4 Ambities   

Jaarlijks ziet Leergeld Nederland een groei in het aantal geholpen gezinnen en aantallen kinderen.   

De trend is tot nu toe dat elk jaar een stijgend percentage is te zien. Voor 2020 is ons streven om 200 

kinderen te helpen (van de potentiele 1.800). Daarop proberen wij onze organisatie en 

fondsenwerving aan te passen.   

   

Door deelname aan het Leergeld Nederland project “Alle kinderen doen mee” (projectduur t/m 2020) 

en een eerste toegekend projectbedrag, kunnen wij starten met het aanbieden van ons 

voorzieningenpakket. Afhankelijk van wederom een subsidietoekenning, kunnen wij de verruiming op 

ons kind pakket in ieder geval continueren voor na 2020. Daarna moeten wij beoordelen of ons 

verruimde kind pakket te handhaven is, afhankelijk van de dan beschikbare financiële middelen.  

  

  

Wanneer wij keuzes moeten maken…  

  

Hoeveel kinderen wij willen en kunnen helpen over 3 jaar is lastig in te schatten. Wij willen nu onze 

doelstellingen realiseren maar dit ook in de toekomst kunnen blijven doen. Het liefst willen wij zoveel 

mogelijk kinderen helpen met een zo groot mogelijk kind pakket maar zullen daarin steeds een balans 

moeten vinden afgestemd op de beschikbare fondsen en middelen. Deze laatste fluctueren elk jaar 

weer. Dit betekent dat wij elk jaar met elkaar deze keuzes moeten en zullen maken.  

  

Welke keuzen maken wij bij een disbalans tussen de beschikbare financiële middelen en het aantal te 

helpen kinderen?  

Wij streven ernaar een zodanige reserve aan te houden dat wij de continuïteit van onze stichting 

kunnen waarborgen.   

  

Bij een verwachte structurele disbalans worden de volgende stappen gezet:  

  

Stap 1. Gemeenten aanschrijven voor een aanvullende subsidie;  

Stap 2. Fondsenwerving intensiveren;  

Stap 3. In gesprek met Leergeld Nederland (aanvullende fondsen / ondersteuning?)  

Stap 4. Toekenningenbeleid versoberen (waaronder: aanpassen van doelgroep en inkomensnorm, 

aantal verstrekkingen per kind en soorten toekenningen).  
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3. “Onze kracht”  
  

Stichting Leergeld Alkmaar heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit 

gezinnen met minimale financiële middelen. Daarvoor zetten wij ons gezamenlijk in binnen alle 

organisatie onderdelen van de stichting. Uit de inventarisatie die is gedaan, blijkt dat onze kracht op 

het realiseren van onze missie zit in de:  

1. intrinsieke motivatie van de medewerkers;   

2. het samenwerken in een goede sfeer en goede onderlinge afstemming; én   

3. dat wij het goed hebben georganiseerd.  

  

Deze punten koesteren wij de komende jaren:  

  

Ad 1. De intrinsieke motivatie van de medewerkers blijkt uit het ‘goede gevoel’ dat zij hebben bij:  

o Het afhandelen van de aanvraag mail en de persoonlijke benadering bij het 1e telefonische 

contact met het gezin.  

o Het resultaat van het huisbezoek en het daarbij behorende contact met onze cliënten. 

o  Het kunnen helpen van kinderen van wie de ouders in financiële nood zitten.  

o  Het kunnen uitschrijven van dankbrieven want dat betekent dat er is gedoneerd.  

o  Het onderhouden van relaties, die aan de stichting met allerlei acties willen doneren.  

o Het opzetten van een Facebook pagina met de effectuering van PR-plannen die de 

naamsbekendheid van Leergeld in de regio vergroten.  

o Het saamhorigheidsgevoel; de grote inzet en betrokkenheid van iedereen.   

o  Jongeren een steun in de rug kunnen geven, geeft voldoening.  

o  De samenwerking met organisaties met dezelfde doelstellling om tot een voor de gemeente 

Alkmaar efficient en evenwichtig toekenningenbeleid van de te ontvangen subsidies te komen.  

o Onze werkomgeving in een mooi kantoor met prima uitrusting en mooi drukwerk.  

o De grote betrokkenheid en de verantwoordelijkheid voor de vele bestuurlijke taken van de 

stichting bij de bestuursleden.   

  

Ad 2. Het samenwerken in een goede sfeer en goede onderlinge afstemming   

o  Het goede contact tussen kantoor en de intermediair bij het uitzetten van het huisbezoek en 

het goed doorgeven van de hulpvraag.  

o Een grote drive en verantwoordelijkheidsgevoel om zo snel mogelijk de aanvraagdossiers te 

verwerken.  

o De prima samenwerking die er is tussen kantoor met de medewerkers financiële en 

administratieve registratie.   

  

Ad 3. De goede organisatie binnen Leergeld op:  

o De bereikbaarheid van de coördinator en tijdige communicatie via de mail wanneer het om 

een uitvoeringsaanpassing gaat.  

o Het werkoverleg met agenda en verslag onder voorzitterschap van de coördinator.  

o De agendering van de bestuurlijke vergaderingen en de monitoring van de uit het overleg 

voortkomende actiepunten.  

o De wijze van beleidsvoorbereiding op nieuw te maken beleid waarop een bestuurlijk besluit 

moet volgen.  
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o De verslaglegging van de bestuursvergaderingen en het versturen daarvan naar alle 

medewerkers opdat iedereen goed blijft geïnformeerd.  

o De bewaking en rapportage van de financiële stand van zaken van de Stichting.  

o Het uitsturen van de periodieke rapportages inzake het aantal geholpen kinderen / gezinnen / 

bedrag bestedingen naar de gemeente.   

o Adequate financiële registratie van de bestedingen in LISY financiën en in LISY administratief.  
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4. De Leergeld organisatie    

  
De organisatie van Leergeld Alkmaar is afhankelijk van het aanbod aan aanvragen en de daarmee 

gepaard gaande benodigde organisatie, bestaan uit verschillende onderdelen. Het onderstaande 

organogram (figuur 1) vat deze samen. Voorlopig zullen door dezelfde personen meerdere 

taken/rollen uitgevoerd worden. Elk onderdeel heeft eigen taken, een eigen werkwijze en eigen 

verantwoordelijkheden. Achtereenvolgens beschrijven wij deze in dit hoofdstuk voor:  

o De Bestuurlijke organisatie   

o De Werkorganisatie:  

o De Coördinator 

o Kantoormedewerkers en intermediairs   

o De commissies ‘Financiën & Sponsoring’ en ‘PR’   

  

Figuur 1 Organogram  

  
  

  

Bestuur

Werk organisatie

Commissie 
Financiën en 
Sponsoring

CoördinatorCommissie PR

Kantoor Intermediairs



   

Pagina 11 van 17  

  

4.1 Bestuur   

  

Taken   

o Het op een adequate wijze aansturen van de Leergeld organisatie dat werkt volgens de 

Leergeldformule en dat op breed maatschappelijk gedragen steun kan rekenen.  

o  Het nemen van besluiten2 over nieuw en of aanvullend organisatiebeleid.   

o  Monitoren van de beleidsuitvoering en de financiële positie van de Stichting.  

o  Het terugkoppelen en signaleren van ervaringen naar overheidsinstanties ter verbetering van 

voorzieningen.  

o Een bijdrage leveren aan de bewustwording van de samenleving, dat uitsluiting van 

schoolgaande kinderen sociaal schadelijk is.  

o Politieke lobby – activiteiten. 

o Deelname aan de Algemene Ledenvergadering van Leergeld Nederland 2x per jaar.   

o De voorzitter is voor Leergeld Nederland de intermediair om alle informatie en nieuwe  

ontwikkelingen vanuit Leergeld Nederland door te sluizen in onze eigen organisatie naar de 

juiste personen voor de uitvoering daarvan.  

o Tijdige communicatie over bestuursaangelegenheden naar de medewerkers van Leergeld. 

  

Verantwoordelijkheden   

o Het realiseren van de beleidsagenda.  

o  Het creëren van financiële middelen door middel van een op continuïteit gericht 

fondsenwervingsprogramma en aanvragen van gemeentelijke subsidies in samenwerking met 

organisaties met dezelfde doelstelling.  

o  Is bevoegd tot het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met Leergeld Nederland of 

met derden op het gebied van structurele financiële ondersteuning.  

o Vaststelling van het jaarverslag met de bijbehorende jaarrekening.   

o Voor de uitvoering van de Wet Bescherming van Persoonsgegevens (geheimhoudings-en 

privacy verklaring).  

 

Organisatie   

o Het Bestuur komt viermaal per jaar (vastgelegd in een jaarlijkse vergaderkalender) in 

vergadering bijeen.  

o De agenda wordt opgesteld door de voorzitter en de vergadering wordt geleid door de 

voorzitter van het Bestuur.  

o Door de secretaris van het Bestuur wordt van de vergaderingen een verslag gemaakt, welke 

in de volgende vergadering worden vastgesteld.  

o  Het verslag wordt naar de bestuursleden en naar alle medewerkers van Leergeld Alkmaar  

verstuurd.  

  

 

 

 
2 Besluitvorming: Zowel bottum up als top down kan een voorstel voor aanvullend of nieuw beleid op de agenda  

van het bestuur worden geplaatst. Zo kan bijvoorbeeld de commissie PR een voorstel met begroting voor 

een advertentiecampagne indienen voor een bestuursbesluit, of kan men een besluitvormend agendapunt 

op de Bestuurs agenda plaatsen voor bijvoorbeeld verruiming van het Leergeld kind pakket.  
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Samenstelling   

Het Bestuur bestaat bij oprichting van de Stichting uit drie leden3:  

 

1. Voorzitter;   

2. Secretaris  

3. Penningmeester  

Afhankelijk van omvang en werkaanbod voorzien wij uitbreiding van het bestuur: 

4. Voorzitter commissie Financiën  

5. Voorzitter PR & Sponsoring commissie  

6. Coördinator   

    

4.2 Werkorganisatie  

  
Taken    

o Het op adequate wijze uitvoering geven aan het operationele beleid van de Stichting.  

o Toezicht op en bijstelling van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden door het 

monitoren ervan op basis van informatie uitwisseling met de coördinator.  

o Contacten met de regionale politieke - en maatschappelijke organisaties om het thema 

armoedebeleid en sociale uitsluiting op hun agenda te houden.  

o Contacten (zowel schriftelijk als op afspraak) met de beleidsambtenaren en wethouders 

sociale zaken van de gemeente Alkmaar.   

o Oplossend vermogen voor de dagelijkse werkuitvoering op kantoor in samenspraak met de 

coördinator.  

  

Verantwoordelijkheden   

o De operationele taakuitvoering binnen de werkorganisatie van Leergeld.   

o  Adequate afhandeling van alle externe mail communicatie die om vervolgacties vragen.  

 

Organisatie    

o De voorzitters van de commissies en de Coordinator komen elk maandelijks (vastgelegd in 

een jaarlijkse vergaderkalender) in vergadering bijeen.  

o  De agenda wordt opgesteld door de voorzitter/coordinator die tevens de vergadering leidt.   

o Door de voorzitter/coordinator wordt verslag gemaakt van de vergadering.   

o Monitoring vindt plaats op de uitvoering van de actiepunten in het verslag.   

o Het verslag van de voorzitters/coordinator wordt naar de leden van het Bestuur en naar alle 

medewerkers van Leergeld verstuurd.  

o  Commissieleden kunnen agendapunten inbrengen voor de DB-vergadering en ter vergadering 

komen toelichten.  

  

Samenstelling      

De coördinator en de voorzitters van de commissies zijn tevens adviseur van het Bestuur.  

 
3 Dubbelfuncties zoals deze in onze organisatie vooralsnog zullen bestaan direct na oprichting, zijn op dit 

moment nog noodzakelijk om redenen van continuïteit en kennisoverdracht bij de start van de Leergeld 
Alkmaar organisatie. Op basis van werkaanbod zullen genoemde taken/rollen over meerdere mensen 
verdeeld gaan worden om functiescheiding daar waar nodig te borgen.  
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4.3 De Werkorganisatie   

  

4.3.1 Organisatie Kantoor  

  

De kantoormedewerkers zijn verantwoordelijk voor het hele proces van aanvraag tot en met het 

uitsturen van de toekenningen brief van de aangevraagde Leergeldvoorziening.   

De dagelijkse coördinatie op de werkorganisatie van Leergeld en de daarvoor benodigde onderlinge 

afstemming op kantoor en naar de intermediairs, vindt plaats door de coördinator.  

  

o Een in behandeling genomen aanvraag (gezinsdossiertoewijzing) wordt door één 

kantoormedewerker administratief tot en met het uitsturen van de toekenningenbrief verwerkt 

en vastgelegd in het Leergeld systeem “LISY- administratie”.  

o Een overzicht met de gemeentelijke voorliggende voorzieningen en een Leergeld 

toekenningendocument ondersteunen de medewerkers in de te nemen werkproces stappen 

en te nemen besluiten voor wat betreft de toekenning aan de aanvragende ouder.  

o Een aanvraag dat buiten het toekenningenbeleid valt en om maatwerkuitvoering vraagt, wordt 

altijd door de kantoormedewerker met de coördinator afgestemd en al dan niet geaccordeerd.  

o Op verschillende werkorganisatie aspecten binnen kantoor is een medewerker als 

aanspreekpunt aangewezen bij wie men om dossierkennis of advies terecht kan. Een 

overzicht is daarvan beschikbaar.  

o Een werkoverlegvergadering vindt zes maal (jaarschema) plaats onder voorzitterschap van de 

coördinator.  

  

Taken en Verantwoordelijkheden Kantoor    

Zie hiervoor het stroomschema dat ons werkproces beschrijft opgenomen in bijlage 1.  

  

  

4.3.2 Organisatie Intermediairs   

De intermediairs zijn personen die speciaal belast zijn met een huisbezoek bij gezinnen met een 

aanvraag voor een kind voorziening van Leergeld. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt informatie  

verstrekt over de voorliggende voorzieningen van de gemeente en over de mogelijke verstrekkingen 

door Leergeld. Daarna wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de 

inkomens- en eventuele schuldensituatie. Rapportage van het thuisbezoek wordt gemaakt in LISY; 

financiële documenten bijgevoegd of opgestuurd onder antwoordnummer voor verdere afhandeling 

van de aanvraag en toekenningenprocedure op Kantoor.  

  
o Een werkoverlegvergadering vindt iedere eerste vrijdag van de maand plaats onder 

voorzitterschap van de coördinator. In dit overleg krijgt het delen van praktijkervaringen 

prioriteit voor reflectie en het biedt kennisoverdracht naar elkaar.   

o Bij het gezinsbezoek geeft de cliënt op een intakeformulier toestemming dat de gegevens voor 

Leergeld hulpverleningsdoelstellingen mogen worden geregistreerd en daarmee wordt aan de 

Wet Bescherming Persoonsgegevens, voldaan.  

 

Taken en verantwoordelijkheden Intermediairs    

Zie hiervoor het stroomschema dat ons werkproces beschrijft opgenomen in bijlage 1. 
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4.3.3 Taken Coördinator   

  

Met het oog op continuïteit en kwaliteit is op kantoor de coördinator de spin in het web van de 

Leergeld organisatie.   

o De werkverdeler voor alle binnenkomende telefonische en e-mail berichten.  

o  Stemt binnenkomende facturen en de registratie daarvan af met de financiële- en LISY 

administrateur.  

o Waar nodig vindt operationele afstemming plaats met externe relaties als Vluchtelingenwerk  

e.a. en met de vaste contactpersonen van de gemeenten.  

o Organiseert het Kantooroverleg en Intermediairoverleg; stelt de agenda op en regelt de 

verslaglegging met een actie- en besluitenlijst.  

o Neemt als adviseur deel aan het Bestuursoverleg en is lid van het Bestuur als 

vertegenwoordiger van de kantoormedewerkers en de intermediairs.   

  

  

4.4 Commissies   

  
Binnen de Stichting Leergeld Alkmaar zijn twee commissies actief; de commissie Financiën & 

Sponsoring en de Commissie PR. Met hun eigen takenpakket hebben de commissies een 

ondersteunende taak en/of een uitvoerende taak voor de Stichting.   

  

In elke commissie zit één bestuurslid met een verbindende- en informerende rol tussen het bestuur en 

de commissie.   

  

4.4.1 Taken en verantwoordelijkheden Commissie Financiën & Sponsoring 

  

o Financiële verantwoording en toezicht op de uitputting van de financiële middelen.  

o  Aanvragen van grote fondsen en subsidie aanvragen bij Stichting SAM& in de eigen regio.   

o De commissie communiceert per gemeente het aantal geholpen gezinnen en kinderen en 

bestedingen door elk kwartaal een schematisch overzicht uit te sturen. In de maand januari 

ontvangt men een jaaroverzicht over het voorliggende jaar.  

o Sponsor - en fondswerving en communicatie hierover gelinkt aan activiteiten vanuit de 

Charitas, Service clubs zoals Lions, Rotary en Kiwanis, Kerken en Bedrijfsleven.  

o  

  

Organisatie   

  
o De commissie Financiën & Sponsoring komt maandelijks in vergadering bijeen met een eigen 

agenda.  

o Het Bestuur ontvangt een verslag van de commissie bijeenkomst.  

  

Samenstelling   

  
De commissie Financiën & Sponsoring bestaat uit vier personen:  

1. Voorzitter mede Adviseur Sponsoring  

2. Penningmeester 
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3. Medewerker Kantoor met toegang tot het LISY systeem. 

    

4.4.2 Taken en verantwoordelijkheden Commissie PR  

  
o Afstemming over fondswerving en publiciteit hierover met de commissie Financiën & 

Sponsoring.  

o Flyers verspreiden en informatie per mail versturen naar alle relaties i.s.m. Kantoor.  

o  Voor het begin van elk schooljaar informatie over Leergeld verstrekken voor de schoolgidsen.  

o Uitbrengen van een nieuwsbrief tot 4 x per jaar op de website van de Stichting Leergeld.  

o Regelmatige publicaties in het Noord-Hollands Dagblad, in de week- en zondagskranten en 

andere media door het sturen van persberichten of door contact op te nemen.  

o  Ter beschikking stellen van PR middelen aan de bestuursleden en kantoormedewerkers voor 

presentaties of stands op evenementen.  

o  Actueel houden van www.Leergeld.nl/Alkmaar in overleg en samenwerking met Ernst Opus V 

Services, de Facebook pagina en Twitter-account.  

o  Uitsturen van bedankbrieven aan de sponsoren en (particuliere) donateurs van Leergeld 

mede in kader van het onderhouden van contacten.  

o Contacten met de huidige jonge ambassadeurs van Leergeld Alkmaar.    

  
Organisatie   

  
o De commissie PR komt maandelijks in vergadering bijeen met een eigen agenda.  

o Het Bestuur ontvangt een verslag van de commissie bijeenkomst.  

   

Samenstelling   

  

De commissie PR bestaat uit 3 leden.  

1. Voorzitter mede de Adviseur PR 

2. Secretaris  

3. Adviseur scholen 

 

De commissie beschikt over de Website en een Facebook pagina.  

  

De commissie kan ter ondersteuning gebruik maken van kantoormedewerkers voor een speciale 

activiteit of een event waarvoor een tijdelijke werkgroep nodig is.  
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5. Beleidsagenda   

  

De agenda bestaat uit beleidsspeerpunten die wij de komende drie jaar gaan oppakken. Soms zijn dit 

snelle verbeteringen die het dagelijks werken gemakkelijker maken en soms meer ingrijpender 

beleidswijzigingen en of aanpassingen die wat meer tijd zullen vergen. Bij elke actie wordt de trekker 

genoemd.  

  

Elk jaar actualiseren wij de agenda.   

  

  
 



   

Pagina 17 van 17 
 

Bijlage 1  Stroomschema werkproces  

 


