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1. Inleiding.

In dit Jaarverslag 2021 blikken we terug op (weer) een bijzonder jaar. Een jaar dat, in 
navolging van 2020, voor het grootste deel werd beheerst door de besmetting van veel 
mensen door het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen van overheidswege.
Door de vele regels en beperkingen kon ook in 2021 onze “standaard”-werkwijze niet 
worden uitgevoerd. Huisbezoeken door de coördinator en de intermediairs waren haast 
niet mogelijk. Bijna alle nieuwe en vervolgaanvragen werden telefonisch en/of via de mail 
afgehandeld. Dat was niet altijd eenvoudig, zeker als aanvragers de Nederlandse taal 
onvoldoende beheersen. Door een goede planning, werkafspraken en vooral thuis werken 
lukte het om alle werkzaamheden door te laten gaan. Dat was een prestatie van formaat, 
mede dankzij de flexibiliteit en het organisatievermogen van alle vrijwilligers die betrokken 
zijn bij de stichting! 
De geplande groei van Leergeld Twenterand stagneerde enigszins als gevolg van Corona.
Dit werd veroorzaakt door het niet doorgaan van activiteiten voor de kinderen en door 
sluiting van het zwembad, de sport- en spelaccommodaties en culturele activiteiten. 
Daarvoor in de plaats kwam wel het leveren van laptops om het voor kinderen mogelijk te 
maken om afstandsonderwijs te kunnen volgen. Toen medio 2021 de scholen weer 
geopend werden, ontvingen we ook een forse stroom aanvragen voor 
onderwijshulpmiddelen en het beschikbaar stellen van fietsen. Er werden de nodige 
aanmeldingen verwerkt en inkomenstoetsingen gedaan, maar dan digitaal. Dat was zeker 
niet ideaal, maar we wilden de kinderen niet extra de dupe laten worden van de 
coronacrisis. Echter, ook al liep 2021 niet zoals we hadden gewenst en verwacht, we 
hebben zeker niet stilgezeten. Dit blijkt wel uit ruim 140 ondersteuningen die we in 2021 
konden realiseren. Daarbij zijn we veel dank verschuldigd aan onze coördinator, de 
intermediairs en de bestuursleden die onverstoorbaar zijn doorgegaan en ondanks alle 
beperkingen toch nog veel kinderen hebben kunnen helpen.
In verband met de verhuizing van voorzitter Joop Dijkstra naar elders was het voor hem 
niet meer mogelijk de functie van voorzitter te continueren. Gelukkig is Joop, als mede 
oprichter van de stichting, bereid als bestuurslid betrokken te blijven. Daarvoor onze dank! 
Er is stevig ingezet op het succesvol betrekken van het bedrijfsleven, fondsen en 
sponsoren bij het werk van de stichting. Op deze manier konden meerdere bronnen 
aangeboord worden ter ondersteuning van de stichting.
Vol goede moede zijn we begonnen aan het nieuwe jaar 2022 in de verwachting dat het 
ons opnieuw mag lukken er een bijzonder jaar van te maken. Daarbij streven we naar een 
nog betere samenwerking met de gemeente Twenterand, het onderwijs, de bibliotheek, 
scholen, verenigingen, sponsoren en leveranciers.                                                                
Dit om ons gezamenlijke motto “Nu meedoen is straks meetellen!!” te realiseren.

Henk Kerkdijk (voorzitter)
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2. Organisatie, doelstelling, werkwijze en bereikbaarheid.

Stichting Leergeld Twenterand is op 7 december 2018 opgericht op initiatief van Lions 
Twenterand. Het jaar 2019 stond in het teken van de opbouw van de organisatie, van 
opleidingen, en van het leggen van contacten met andere hulporganisaties in Twenterand.
Het jaar 2021 is het tweede operationele jaar en tevens het tweede coronajaar. Daardoor 
had Stichting Leergeld Twenterand een bijzondere start.

De missie van de stichting is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit 
gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo 
optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de 
samenleving. 

Vooral door contacten met scholen en andere hulporganisaties in Twenterand kan de 
stichting veel kinderen bereiken die hulp nodig hebben.                                                        
We hanteren daarbij de werkwijze van Leergeld Nederland die te vinden is op 
https://www.leergeld.nl/dit-is-leergeld/de-leergeld-formule.                                             
Belangrijk daarbij is dat intermediairs op bezoek gaan bij gezinnen die hulp behoeven.

Stichting Leergeld Twenterand is bereikbaar via telefoon 06-39743797, via mail 
info@leergeldtwenterand.nl of via onze website https://www.leergeld.nl/twenterand.                
De website is ook te vinden via de landelijke site www.leergeld.nl door daar een van de 
postcodes van ons werkgebied in te vullen. Inmiddels verwijzen andere hulporganisaties in
Twenterand ook naar ons.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
Henk Kerkdijk voorzitter
Jan Voorbergen secretaris
Mariëlle Harms penningmeester
Atie de Bruin lid
Joop Dijkstra ondersteuner
Wim Bremmer ondersteuner
Constant Buursen ondersteuner
Ludwig Naberman ondersteuner
Gerrit Reekers ondersteuner
Jeroen Haan ondersteuner

Daarnaast zijn er een coördinator, assistent coördinator en 4 intermediairs voor de 
stichting werkzaam.
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3. Gerealiseerde resultaten

In het beleidsplan van Leergeld Twenterand staat dat er in 2021 een 150-tal  kinderen
geholpen zou moeten worden.  Dat aantal is niet gehaald. Coronamaatregelen hebben
ons zoals al gemeld parten gespeeld. Een indeling van wel gehonoreerde hulpvragen naar
soort wordt hieronder gegeven, gebaseerd op een Lisy uitdraai van 31 december 2021.

Aantal
toegewezen
aanvragen

Aantal
uniek

geholpen
kinderen

Cultuur onderwijs sport welzijn Advies
aanvragen

141 91 1          74 5 57 4

Op basis van de ervaringen van 2021 is er een nieuwe meerjarenbegroting gemaakt,  
waarbij is uitgaan van een lagere groei dan in het meerjarenplan 2019 – 2023 vermeld 
staat. Voor 2022 is onze ambitie om 120 unieke kinderen te helpen.

Onze bijdrage aan onderwijs was in 2021 vooral ouderbijdrage, zwemles en de 
schoolspullenpas. Voor wat betreft welzijn ging het om fietsen en computers.                   
Een voorstel dat we aan de scholen hebben gedaan i.v.m. de ouderbijdrage is door hen 
positief ontvangen.
We konden de kinderen helpen door vooral de financiële steun van de gemeente 
Twenterand, van het Kansfonds, en van een aantal lokale bedrijven.
Door goede afspraken met leveranciers binnen de gemeente Twenterand lukte het om met
zo weinig mogelijk geld zoveel mogelijk hulpvragers te helpen.

Begin 2021 is ons de ANBI status verleend.

4. Invloed van Corona

Met name in de eerste helft van 2021 hebben we last gehad van de coronapandemie. De 
contacten met scholen werden lastig evenals huisbezoeken en fysieke vergaderingen met 
bestuur en intermediairs en met andere hulpinstanties. Het contact met de scholen 
verwaterde daardoor. En als gevolg daarvan zagen we in het voorjaar al dat het aantal 
geholpen kinderen sterk achterbleef bij onze ambitie voor 2021. We hadden moeite met 
het bereiken van de kinderen die onze hulp nodig hebben.

Na de zomer probeerden we dit te ondervangen met extra PR zoals:
– bijna elke 14 dagen een artikel in de lokale krant over allerlei leergeld gerelateerde
   onderwerpen
– posters A3 naar scholen, apotheek, huisarts, bibliotheek, harmonie, sportvereniging, etc
– A0 billboards aan lantaarnpalen
– lezingen
– meewerken aan een film over armoedeproblematiek voor raadsleden van de gemeente
   Twenterand
– een actie om Leergeld logo’s op websites van scholen te plaatsen
– leergeld folders meegegeven in pakketten van de voedselbank
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We huren nu een deel van De Linde (een leegstaande basisschool in Vroomshoop) om 
meer contact te hebben met andere organisaties in Twenterand die deels dezelfde 
doelgroep als klant hebben, nl. Manna (voedselbank), Boot (schuldhulp) en Lichtpunt 
(voorheen Waypoint; verslaving). Ook zij huren ruimte in De Linde.
Een en ander heeft geresulteerd in het toch weer aantrekken van hulpvragen in het najaar,
zodat per 31 december 141 hulpvragen konden worden toegewezen in 58 gezinnen en 
voor 91 verschillende kinderen.

5. Contacten

Vanuit maatschappelijk werk weet men ons steeds vaker te vinden.
In september / oktober, toen de coronamaartegelen versoepeld waren, hebben we 
lezingen kunnen verzorgen voor scholengemeenschap Het Noordik, voor de Innerwheel 
en voor de voedselbank. Gelukkig hebben we in die tijd toch nog weer een bijeenkomst 
voor de basisscholen kunnen verzorgen. Een lezing voor schuldhulpverlening (BOOT) is 
gepland. De samenwerking met BOOT is geïntensiveerd.
We doen mee in het Diaconaal Platform Twenterand en hebben daardoor contact met 
diverse andere hulporganisaties in de gemeente Twenterand.

We houden contact met de armoederegisseur van de gemeente, o.a. om te komen tot een
gemeenschappelijk intakeformulier voor diverse instanties binnen Twenterand. Verder 
doen we mee in het project “vroegsignalering”. Voor een gezamenlijk intakeformulier moet 
er binnen Twenterand echter eerst meer regie komen tussen en over de verschillende 
hulporganisaties, naar we hopen aangestuurd door de gemeente Twenterand.

In oktober hebben we een regiobijeenkomst van Leergeld Nederland bijgewoond in Assen.

En we gaan meer werken met externe fondsen zoals MBO-fonds en JFSC.

6. Bemensing.

Joop Dijkstra, tot nu toe onze voorzitter, is verhuisd naar buiten de regio. De nieuwe 
voorzitter Henk Kerkdijk heeft zich inmiddels ingewerkt en is geïnstalleerd.
Voor de activiteiten van de penningmeester is Gerrit Reekers ons gaan ondersteunen. Ook
voor de rol van coördinator is er inmiddels extra ondersteuning. Koert Meuleman neemt 
die rol op zich.
Voor een aantal vrijwilligers geldt dat ze eind 2022 inmiddels 4 jaar in de organisatie zitten 
(opgericht eind 2018). We zijn dus op zoek naar vervanging.

7. Fondsenwerving.

Onze subsidie aanvraag bij het Kansfonds voor 2021 werd goedgekeurd ter waarde van 
2900,=. Ook de subsidieaanvraag 2021 bij SZW werd goedgekeurd. Helaas moest deze 
bijdrage volledig worden terugbetaald omdat we in 2021, gehinderd door de 
coronamaatregelen, geen extra kinderen t.o.v. 2020 hebben kunnen helpen.
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Het contract met de gemeente (subsidie en samenwerking) werd begin 2021 getekend.   
Voor overige fondsenwerving voor 2022 is inmiddels contact gelegd met o.a. de 
Rabobank, De Lichtboei, en het Oranjefonds. De gemeente Twenterand en de Rabobank 
hebben inmiddels een bijdrage toegezegd.

8 Ambitie 2022 

Het is onze bedoeling om na de coronadip onze contacten met de scholen weer te 
intensiveren, naar scholen toe te gaan, en een aanspreekpunt per school aan te stellen.
We willen doorgaan met lezingen, onder andere bij scholen, service clubs, en andere 
hulporganisaties binnen de gemeente Twenterand.
Door een (reeds geplande) lezing bij BOOT (schuldhulp) willen we ook hiermee de 
samenwerking intensiveren.
Verder zoeken we contact met politieke partijen om ons daar te profileren.
Gezien de ervaringen van 2021 lijkt het realistischer onze ambitie voor het aantal te 
helpen kinderen bij te stellen. Voor 2022  zetten we in op 120 kinderen en voor 2023 en 
2024 respectievelijk op 150 en 180 kinderen. Onze meerjarenbegroting is daarop 
inmiddels afgestemd.

9. Financiële verantwoording

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

De jaarrekening is zoveel als mogelijk opgesteld op basis van de richtlijnen voor de
verslaglegging voor kleine rechtspersonen “C1 kleine organisaties zonder winststreven”.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten. Activa en passiva worden opgenomen tegen hun nominale
waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling.
Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd dan wel dat
de baten zijn toegezegd als een harde toezegging. Verplichtingen en mogelijke verliezen
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De basis voor het
vormen van reserves zijn toegelicht in de jaarrekening met hun bestemming.

Cliënten
De hieronder verantwoorde betalingen betreft de daadwerkelijk in het verslagjaar verrichte
betalingen. Deze betalingen worden vastgelegd in het systeem LISY wat een
automatische koppeling heeft met de financiële administratie die gevoerd wordt met
Twinfield. Van de niet Kind gebonden uitgaven is een verantwoording in de vorm van
declaraties en of facturen.
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Balans per 31-12-2021 en 31-12-2020

2021 2020 2021 2020

Activa Passiva

Vlottende activa Eigen vermogen

Rabobank 40.061 12.295 reserves 16.479 11.835

vorderingen 7.500 voorzieningen 31.067    -
schulden     15    460

totaal 47.561 12.295 47.561 12.295

Toelichting op  de balans.

Activa
  

Liquide middelen.
De saldi van bankrekeningen zijn in overeenstemming met de afschriften van de bank.

Vorderingen.
De vordering van 7500,= is inmiddels binnengekomen.

Passiva
  

Eigen vermogen, bestemmingsreserve.
Het eigen vermogen (reserves) op 31-12-2021 wordt gevormd uit de stand van de reserve
per 1 januari (€ 11.835), daarbij geteld het resultaat van 2021 (€ 4.644). 
Deze reserves (€  16.479) kunnen voor het grootste deel worden ingezet als nog te 
besteden gelden voor MEEDOEN  in 2022. 

Voorzieningen
De  voorzieningen betreffen terug te betalen subsidies SZW (14.850,=), terug te betalen 
subsidies Kansfonds (1.627,=), en verder geoormerkte donaties (14.590,=).
 
Schulden
De schulden bestaan uit rente en bankkosten (€ 15).

Exploitatierekening

Resultaten 2021 2020

     Giften en schenkingen €      5.086 €     2.513

     Subsidie Gemeente €      7.500 €     9.000
     Subsidie overige Overheden €      8.199 €     9.900

     Overige fondsenwerving €      1.273 €     1.050
Inkomsten €    22,058 €   22.463
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Bestuurskosten €       247 €      363
    Representatiekosten €         67 €       -

    Overige bestuurskosten €       180 €      363

Kosten beheer en administratie €     1.594 €      2.655
    Kantoorartikelen €        549 €       -

    Drukwerk en kopieerkosten €        508 €       -
    Porti en verzendkosten €        - €       -

    Automatiseringskosten en telefoon €        205 €         530
    Kosten intermediairs €        - €      1.735

    Contributies/abonnementen €        332 €         375
    Vrijwilligersvergoeding €         - €       -

    Overige beheer en administratiekosten €         - €           15

Financieringskosten €        185 €         157
    Rente en kosten bank €        185 €         157

MEEDOEN €      15.388 €    13.643

    Onderwijs €        3.567 €      4.340
    Sport €        1.428 €         282

    Cultuur €            - €          87
    Welzijn €      10.393 €      8.934

Uitgaven €      17.414 €    16.818

Resultaat €         4.644 €      5.645

Toelichting op de exploitatierekening

Ontvangsten
Diverse bedrijven en stichtingen hebben ons 5.086,= geschonken (o.a. de stichting P.G. 
Martens), van de gemeente Twenterand mochten we 7.500,= ontvangen. De subsidie van 
overige Overheden betreft de SZW subsidie over 2021.

Uitgaven
Door corona hebben we in 2021 geen opleidingskosten gehad voor intermediairs en zij hebben 
in 2021 ook  wederom afgezien van een vrijwilligersvergoeding.

De uitgaven aan “MEEDOEN” waren in 2021 als volgt over de diverse Lisy-categorieën
verdeeld:

Aantal
toegewezen
aanvragen

Aantal uniek
geholpen
kinderen

Cultuur onderwijs sport welzijn Advies
aanvragen

141 91 1 74 5 57 4
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10. Vaststelling jaarverslag

In  de  bestuursvergadering  van  3-5-2022  heeft  het  bestuur  van  de  Stichting  Leergeld
Twenterand de jaarrekening 2021 vastgesteld. Met betrekking tot het exploitatieresultaat is
besloten om dit ten gunste te brengen van de reserves van de stichting. 

Aldus vastgesteld en besloten.

3-5-2022

Henk Kerkdijk /  Voorzitter Jan Voorbergen / Secretaris

Mariëlle Harms / Penningmeester Atie de Bruijn / Bestuurslid

Joop Dijkstra / Ondersteuner Gerrit Reekers / Ondersteuner

Ten behoeve van de digitale versie van dit rapport zijn vanuit privacyoverwegingen geen handtekeningen 
opgenomen. 

10


	1. Inleiding.
	2. Organisatie, doelstelling, werkwijze en bereikbaarheid.
	3. Gerealiseerde resultaten
	4. Invloed van Corona
	5. Contacten
	6. Bemensing.
	7. Fondsenwerving.
	8 Ambitie 2022
	9. Financiële verantwoording
	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
	Balans per 31-12-2021 en 31-12-2020
	Toelichting op de balans.
	Exploitatierekening
	Toelichting op de exploitatierekening
	10. Vaststelling jaarverslag

