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Bestuur 

Het stichtingsbestuur bepaalt en verantwoordt het beleid, promoot de doelstellingen bij gemeentebesturen, 
provinciebestuur, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen etc., werft fondsen, beheert 
financiën, communiceert intern en extern, houdt toezicht op vrijwilligers en organisatie, verzorgt jaarverslag en 
jaarrekening. 
 
In 2020 bestond het bestuur uit: 
 
De heer J. Bessembinders  voorzitter 
De heer A. Faber   secretaris 
De heer R. Hoeksema   penningmeester 
Mevrouw E. Crum-van Dellen  lid (PR en fondsenwerving) 
Mevrouw M. Lindenbergh  lid (m.i.v. 1 december 2020) 
De heer J.H.W. Brouwer  lid/coördinator  
De heer J.N. Omlo   lid/voormalig coördinator  
 

Comité van Aanbeveling 

Het comité kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren ter zake van het beleid van de stichting. Het bestuur 
mag het comité inschakelen bij vragen rondom beleid, PR en ontwikkelingen in het werkgebied.  
 
Het comité bestond eind 2020 uit de volgende personen: 
 
De heer M.G. Crum   voormalig directielid AVEBE 
Mevrouw C.Y. Sikkema   burgemeester van de gemeente Oldambt 
Mevrouw A. Kramer   directeur beroepsonderwijs van Noorderpoort Stadskanaal 
De heer J.L. Oldenburger  DGA Virol/WPT 
Mevrouw A. Tijsma   directeur-bestuurder van de wooncorporatie Acantus 
Mevrouw G. Wigchers   voormalig adjunct-directeur welzijnsorganisatie Rzijn Westerwolde 
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Voorwoord 

Als bestuur van de Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen presenteren wij het jaarverslag 2020.  
Voor ons allen en dus ook voor onze stichting kenmerkte 2020 zich als het coronajaar. Dat heeft grote invloed gehad 
op de uitvoering van onze werkzaamheden, zoals geen huisbezoeken en vooral thuiswerken. In plaats van 
huisbezoek zijn de intakes telefonisch gedaan. Ondanks deze andere manieren van werken konden ouders zich 
gewoon aanmelden en zijn aanvragen in het algemeen tijdig afgehandeld. Door corona zijn de aantallen aanvragen 
en geholpen kinderen fors minder dan in 2019.   
   
Niettemin hebben wij in 2020 nog een behoorlijk bedrag besteed voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen om 
te kunnen deelnemen aan school-, sport- en culturele activiteiten. 
 
Het verzorgingsgebied van onze stichting omvat vijf gemeenten. Wij onderscheiden drie werkgebieden, te weten 
Veendam voor de gemeenten Veendam en Pekela, Stadskanaal voor de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde-
Zuid en Winschoten voor de gemeenten Oldambt en Westerwolde-Noord. 
 
Wij hebben in 2020 aan 1307 kinderen directe hulp verleend. In 2019 was dit aantal 1551. In 2020 is het aantal 
gezinnen dat voor het eerst van Leergeld gebruik maakt op 202 uitgekomen. In 2019 ging het om 263 nieuwe 
gezinnen.   
Nog steeds is onze constatering dat wij niet alle kinderen bereiken die voor directe hulp van Leergeld in aanmerking 
zouden kunnen komen. Daarom maken wij ook gebruik van Facebook om Leergeld bij ouders/verzorgers, scholen en 
verenigingen onder de aandacht te brengen.  
 
In ons jaarverslag van 2019 vermeldden wij, dat op 16 januari 2020 het project Sam& van start is gegaan. Het gaat 
om een samenwerking van vier organisaties, te weten Leergeld Nederland, Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdfonds 
Sport en Cultuur en Stichting Jarige Job. Dankzij deze samenwerking kunnen aanvragen om hulp van deze instanties 
via één landelijke portal worden ingediend, met andere woorden één loket voor alle aanvragen. Er is in de media veel 
aandacht aan Sam& besteed. Wij hadden verwacht dat we met Sam& meer kinderen zouden gaan bereiken. Tot 
dusver is dat niet uitgekomen. Corona zal ook hier een oorzaak zijn.   
 
In 2020 is € 307.000 (2019: € 349.000) voor directe hulp uitgekeerd aan scholen, verenigingen, leveranciers en 
andere organisaties, waardoor kinderen konden meedoen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.  
De gemiddelde uitkering per kind bedroeg in 2020 € 235, in 2019 € 225 en in 2018 € 234. De maximale vergoeding 
per kind is € 300 per kind per jaar.  
Ouders/verzorgers kunnen boven dit bedrag in aanmerking komen voor vergoeding van de kosten van zwemles voor 
hun kinderen.  
Van de directe hulp van € 307.000 is € 73.000 (2019: € 77.000) rechtstreeks door het Jeugdfonds Sport en Cultuur 
aan verenigingen en leveranciers betaald. Vergoedingen die ouders/verzorgers via het Jeugdfonds ontvangen tellen 
wij niet mee bij het bepalen van het maximum van € 300 per kind per jaar. 
Van de uitgekeerde bijdragen voor schoolreizen hebben wij € 1.500 (2019: € 15.000) terugontvangen van het 
Nationaal Fonds Kinderhulp. Veel schoolreizen zijn vanwege corona niet doorgegaan.  
 
Voor ouders van MBO-studenten was er ook in 2020 de mogelijkheid om - na een inkomenscheck door Leergeld – 
gebruik te maken van de regeling dat de onderwijsinstelling de verplichte opleidingskosten (boeken, laptop, 
beroepskleding enz.) betaalt. Wij hebben veel aanvragen van ouders van MBO-studenten behandeld.    
 
U leest verderop in dit jaarverslag hoe het in 2020 in de drie werkgebieden is gegaan.  
 
Alle medewerkers en bestuurders van onze stichting zijn vrijwilligers. Daardoor zijn onze organisatiekosten laag. Van 
elke euro gaat bijna 90 cent naar directe hulpverlening aan de kinderen. 
 
Wij zijn heel tevreden met de financiële steun van alle gemeentebesturen in ons werkgebied, het bestuur van de 
provincie Groningen en veel sponsoren (bedrijven, serviceclubs, kerken, scholen, particulieren e.a.). Het is nodig voor 
het doel van Leergeld: alle kinderen laten meedoen, want nu meedoen, is straks meetellen!  
In 2020 hebben wij € 361.000 aan subsidies, sponsoring en giften ontvangen. Van gemeenten € 300.000, van de 
provincie € 22.000, van het Nationaal Fonds Kinderhulp € 1.500, van de RIKI-stichting € 30.000 en van sponsoren en 
via giften € 7.500.   
 
Wij hebben besloten met ingang van 2018 een maximaal eigen vermogen aan te houden van € 300.000,00. Om 
hieraan te voldoen, restitueren wij € 94.000 aan de deelnemende gemeenten.  Daarmee komt het uiteindelijke 
subsidiebedrag van de gemeenten op € 206.000. De exploitatierekening 2020 vertoont een nadelig saldo van € 100. 
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In het jaarverslag van 2019 schreven wij de implementatie van de herstructurering van onze organisatie in het eerste 
kwartaal van 2020 te zullen afronden. Door de coronacrisis is dit vertraagd. Het doel van de herstructurering is de 
kwetsbaarheid van de uitvoering van coördinatie- en administratieve taken te verminderen. 
 
Wat is wel bereikt? Wij hebben de huisvesting van onze kantoren gecentraliseerd. Tot en met november maakten de 
medewerkers van Veendam en Stadskanaal gebruik van een ruimte in de school van Noorderpoort in Veendam. In 
Winschoten huurden wij tot 1 januari jl. een kantoorruimte voor de vrijwilligers. Sinds 1 november 2020 huurt onze 
stichting een kantoorruimte in het bedrijvencentrum aan de Transportweg in Veendam. Deze centrale voorziening 
levert een efficiëntere uitvoering van werkzaamheden op. Door het thuiswerken als gevolg van corona konden de 
medewerkers het nieuwe kantoor nog maar weinig gebruiken.   
Wat is nog niet bereikt? Wij hebben de formatie voor zowel coördinatie als administratie nog niet op orde. Wij zijn op 
zoek naar twee (extra) coördinatoren, naast Hans Brouwer en Finie Eilert, en naar enkele part-time administratieve 
krachten. Hiervoor lopen wervingsacties via vrijwilligersvacaturebanken in onze regio.  
 
Het bestuur is per 1 december 2020 uitgebreid met mevr. M. Lindenbergh uit de gemeente Oldambt. Wij zijn nog op 
zoek naar een bestuurslid uit de gemeente Westerwolde.  
Bij het uitvoeren van de herstructurering is besloten dat (voormalige) coördinatoren geen deel meer uitmaken van het 
bestuur, maar als adviseur functioneren. Hans Brouwer en Jan Omlo zullen medio 2021 als bestuurslid stoppen.  
 
In de samenstelling van het Comité van Aanbeveling zijn er in 2020 geen mutaties geweest. 
 
Wij hebben grote waardering voor onze vrijwilligers. Ondanks alle coronaperikelen hebben zij zich vol enthousiasme 
ingezet voor kinderen die financiële hulp nodig hebben. Dankzij hun inzet kunnen kinderen die nu meedoen, straks 
meetellen! 
 
Onstwedde, april 2021 
 
Namens het bestuur, 
Jan Bessembinders, voorzitter 

 

Doel en middelen 

Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen heeft als doel het verlenen van materiële hulp aan kinderen in de leeftijd van 
vier tot achttien jaar, die in sociale participatie (school, cultuur, sport) achterblijven, omdat het gezin waartoe zij 
behoren onvoldoende financiële bestedingsruimte heeft en waarvoor de mogelijkheden van een voorliggende 
(wettelijke) voorziening ofwel uitgeput zijn dan wel niet toereikend zijn en/of nog niet ter beschikking staan. Voor 
kinderen tot vier jaar kan een beroep worden gedaan op vergoeding van de ouderbijdrage voor het bezoeken van een 
peuterspeelzaal. 
 
Leergeld tracht haar doel te bereiken door subsidies en donaties te verwerven bij overheden, fondsen, bedrijfsleven 
en particulieren. 
Leergeld vervult ook een signaalfunctie naar overheid en samenleving.  
 
Alle medewerkers en bestuurders van Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen zijn vrijwilligers. De stichting heeft 
vrijwilligersbeleid dat voorziet in een tegemoetkoming in de werkelijk gemaakte kosten op declaratiebasis of een 
vrijwilligersvergoeding. De hoogte van de vergoeding dient te passen binnen de fiscale regelgeving voor onbelaste 
verstrekking en binnen de exploitatie van het betreffende jaar. 
 
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Zij kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten 
overeenkomstig het vrijwilligersbeleid. 
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Omvang van de directe hulp 2020 in vergelijking met 2019 

Over 2019 is een totaalbedrag van € 307.000 aan directe hulp geregistreerd, waarvan € 73.000 wordt bekostigd door 
het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC). 
Per saldo komt € 234.000 aan directe hulp ten laste van Leergeld.  

 
Tabel: Omvang van de directe hulp per gemeente in 2020 in vergelijking met 2019 

 

Werkgebied 2019     2020     

Gemeente Voorzieningen 
 
uitgekeerd   via JFSC   LG budget   uitgekeerd   via JFSC   LG budget  

                

Pekela Onderwijs  €   31.509   €             -     €   31.509   €        21.747     €   21.747  

Pekela Sport  €   10.654   €        6.434   €     4.220   €          8.767   €       6.106   €     2.661  

Pekela Cultuur  €          -     €             -     €           -     €             120     €        120  

Pekela Welzijn  €     5.072   €             -     €     5.072   €          7.933     €     7.933  

  Totaal  €   47.235   €        6.434   €   40.801   €        38.568   €       6.106   €   32.462  

                

Veendam Onderwijs  €   53.226   €             -     €   53.226   €        38.130     €   38.130  

Veendam Sport  €   27.578   €      17.200   €   10.379   €        21.268   €     14.749   €     6.519  

Veendam Cultuur  €     1.587   €        1.447   €        140   €          2.041   €       1.490   €        551  

Veendam Welzijn  €   15.466   €          290   €   15.176   €        21.336     €   21.336  

  Totaal  €   97.857   €      18.937   €   78.921   €        82.775   €     16.239   €   66.536  

                

Stadskanaal Onderwijs  €   38.713   €             -     €   38.713   €        27.649     €   27.649  

Stadskanaal Sport  €   15.614   €        7.693   €     7.921   €        17.643   €     13.762   €     3.882  

Stadskanaal Cultuur  €     2.507   €        2.141   €        366   €          3.829   €       3.829   €          -    

Stadskanaal Welzijn  €     7.004   €             -     €     7.004   €        11.787     €   11.787  

  Totaal  €   63.838   €        9.834   €   54.005   €        60.909   €     17.591   €   43.318  

                

Oldambt Onderwijs  €   41.811   €             -     €   41.811   €        40.011     €   40.011  

Oldambt Sport  €   42.038   €      30.561   €   11.477   €        28.044   €     21.527   €     6.517  

Oldambt Cultuur  €     5.949   €        5.437   €        513   €          4.916   €       3.988   €        928  

Oldambt Welzijn  €   18.885   €          225   €   18.660   €        22.472     €   22.472  

  Totaal  € 108.683   €      36.223   €   72.461   €        95.442   €     25.516   €   69.927  

                

Westerwolde Onderwijs  €   17.939   €             -     €   17.939   €        13.623     €   13.623  

  Sport  €     8.955   €        4.573   €     4.382   €          8.562   €       7.507   €     1.055  

0 Cultuur  €        802   €          802   €           -     €               23     €         23  

0 Welzijn  €     3.572   €             -     €     3.572   €          7.310     €     7.310  

  Totaal  €   31.268   €        5.375   €   25.893   €        29.518   €       7.507   €   22.011  

        

    2019     2020     

Voorzieningen   
 
uitgekeerd   via JFSC   LG budget   uitgekeerd   via JFSC   LG budget  

Onderwijs    € 183.199   €             -     € 183.199   €       141.160   €            -     € 141.160  

Sport    € 104.839   €      66.461   €   38.378   €        84.284   €     63.651   €   20.633  

Cultuur    €   10.845   €        9.826   €     1.019   €        10.929   €       9.307   €     1.622  

Welzijn    €   49.999   €          515   €   49.484   €        70.838   €            -     €   70.838  

     € 348.882   €      76.802   € 272.080   €       307.212   €     72.958   € 234.253  
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Werkgebied Veendam (gemeenten Veendam en Pekela) 

Zoals in het voorwoord vermeld, zijn we in maart 2020 vanwege corona met huisbezoeken gestopt en hebben wij 
alleen nog maar telefonische intakes gedaan. Dat werd als een groot gemis ervaren. 
Er zijn in 2020 aanzienlijk minder nieuwe aanmeldingen, slechts 74 nieuwe gezinnen. In 2019 waren dat er 112. 
 
De sluiting van de scholen heeft ervoor gezorgd dat de maanden maart en april zich kenmerkten door een overvloed 
van aanvragen voor laptops. 
De criteria voor verstrekking van een laptop hebben we aangepast om ook leerlingen van de groepen 7 en 8 van het 
basisonderwijs de mogelijkheid te geven een laptop aan te vragen. In totaal zijn er aan 40 kinderen laptops verstrekt. 
Naast de laptops hebben we ook nog voor 44 leerlingen een iPad geregeld. 
Aan 39 brugklaskinderen is een startpakket verstrekt. 
 
De vergoeding voor zwemles is een belangrijke ondersteuning voor gezinnen uit de doelgroep. De gemaakte 
afspraken met zwembaden voldoen uitstekend en 165 kinderen hebben daar gebruik van kunnen maken. Verder is er 
in de gemeente Veendam een 150% zwemlesregeling, waarvoor Leergeld de inkomenscontrole doet. 
 
De meeste sportaanvragen werden in het najaar van 2019 gedaan. In 2020 waren er nauwelijks nieuwe aanvragen. In 
totaal zijn hebben we 241 aanvragen voor sport afgehandeld. Een behoorlijk deel is door het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur vergoed.  
 
Sporten in clubverband was niet mogelijk, maar de fiets was een goed alternatief om in beweging te zijn. Voor 93 
kinderen is een vergoeding voor een fiets verstrekt.  

Werkgebied Stadskanaal (gemeenten Stadskanaal en Westerwolde-Zuid) 

Corona heeft een grote invloed gehad op de werkzaamheden.  
Het huisbezoek voor nieuwe gezinnen werd stopgezet en er waren nauwelijks nieuwe aanmeldingen. 
Het aantal nieuwe gezinnen is ten opzichte van 2019 iets toegenomen, namelijk 78 in 2020 en 71 in 2019. Het aantal 
geholpen kinderen daalde van 399 naar 324. 
De sluiting van de scholen heeft geleid tot een hausse van aanvragen voor laptops; 32 zijn er uitgereikt. 
Alle schoolreizen zijn niet doorgegaan. Met de betrokken scholen zijn regelingen getroffen over het doorschuiven van 
betaalde gelden. 
 
Voor 122 kinderen hebben we gezorgd dat ze zwemlessen konden volgen. Door Corona heeft zwemles lange tijd 
stilgelegen.     
 
De sportactiviteiten in clubverband lagen vanaf maart volledig stil. In totaal zijn er nog 134 aanvragen voor sport 
ingediend en goedgekeurd. Een groot deel is vergoed door het Jeugdfonds Sport en Cultuur.  
 
77 kinderen hebben via Leergeld een fiets gekregen. 

Werkgebied Winschoten (gemeenten Oldambt en Westerwolde-Noord) 

Corona heeft grote invloed gehad op de werkzaamheden. Immers, vrijwel alle activiteiten lagen stil. Het gevolg was 
dat er minder aanmeldingen en aanvragen werden gedaan. 
Ten opzichte van 2019 daalden de aanvragen met ruim 15% (2019: 853, 2020: 719). 
In 2020 hebben 50 nieuwe gezinnen een beroep gedaan op Leergeld, bijna 40% minder dan in 2019 (80 nieuwe 
gezinnen). 
 
Vanwege de sluiting van de scholen in maart werden we overspoeld met aanvragen voor een PC, laptop of iPad voor 
thuisonderwijs. 
Wij hebben met hulp van onze leveranciers en door donaties van laptops en iPads ruim 80 kinderen kunnen helpen. 
 
Zoals al eerder opgemerkt waren sportactiviteiten in clubverband niet mogelijk, werden zwemlessen voorlopig 
stopgezet en gingen schoolreizen niet door.  
 
Doordat, met name in de tweede helft van het jaar, kinderen vaker buitenshuis hun sociale contacten hadden, was de 
fiets erg belangrijk. Het aantal aanvragen hiervoor steeg in vergelijking met 2019 met 50%. 
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Aantallen gezinnen en kinderen 

 

Werkgebied ZOG           
      

Gezinnen           

Gemeente 2016 2017 2018 2019 2020 

Veendam 234 231 237 254 231 

Pekela 129 118 118 127 110 

Stadskanaal 197 193 160 165 152 

Oldambt 231 252 262 262 254 

Westerwolde 84 90 77 84 75 

            

  875 884 854 892 822 

            

Nieuwe gezinnen           

Gemeente 2016 2017 2018 2019 2020 

Veendam 43 46 50 72 47 

Pekela 40 24 26 40 27 

Stadskanaal 45 61 50 52 52 

Oldambt 78 62 51 70 47 

Westerwolde 32 30 23 29 29 

            

  238 223 200 263 202 

        

Kinderen           

Gemeente 2016 2017 2018 2019 2020 

Veendam 408 414 427 442 377 

Pekela 216 213 216 222 186 

Stadskanaal 360 345 275 295 236 

Oldambt 360 410 431 445 390 

Westerwolde 140 151 134 147 118 

            

  1484 1533 1483 1551 1307 
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Werving van gelden 

Stichting Leergeld Zuid Oost Groningen is in 2005 opgericht om te voorkomen dat schoolgaande kinderen van vier tot 
achttien jaar door financiële omstandigheden het risico lopen op sociaal isolement of sociale uitsluiting.  
Dankzij de bijdragen van Stichting Leergeld kunnen kinderen meedoen aan activiteiten van onderwijs, sport en 
cultuur.  
Voor het kunnen helpen van deze kinderen is veel geld nodig. Wij zijn dankbaar dat de gemeenten in ons werkgebied 
en de provincie jaarlijks subsidie verlenen.  
Wij zijn ook ontzettend blij met de financiële steun van diverse organisaties, instellingen en particulieren. Zij die onze 
stichting in 2020 hebben gesubsidieerd en gesponsord zijn hierna genoemd.  
 

 

Sponsoren in 2020  

Overheden 
Provincie Groningen 
Gemeente Westerwolde 
Gemeente Oldambt 
Gemeente Pekela 
Gemeente Stadskanaal 
Gemeente Veendam 
 
Fondsen 
Jeugdfonds Sport en Cultuur  
Nationaal Fonds Kinderhulp 
RIKI Stichting 
 
Overige sponsoren  
Dhr E. Wieringa Mw. I S Wieringa-Tebbes 
Diaconie Protestantse Gemeente Veendam 
Wielerij B.V. 
Stichting Vrienden van de Semsstraatkerk 
Van der Laan 
Stichting Leergeld Groningen 
Gemeente Stadskanaal (kerstmarkt personeel) 
Diaconie Kloosterkerk 
Diaconie PKN Stadskanaal 
Anoniem 
Accountantskantoor Paans 
Drukkerij R. van der Kooi 
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Financieel overzicht 

Realisatie 2020, begrotingen 2020 en 2021 

 

 
* Stichting Leergeld heeft in 2020 € 30.000 ontvangen van RIKI Stichting 
** Een deel van de tegoedbonnen heeft niet geleid tot besteding en betaling. Dit betreft een bedrag van € 15.000 welke in 
mindering is gebracht op de lasten van directe hulp onder de post “correctie voorgaande jaren”. 
 
 

Staat van baten en lasten realisatie 2020 begroting 2020 begroting 2021

Directe hulpverlening

Baten

Gemeente Veendam 59.000          90.000          90.000          

Gemeente Pekela 28.000          35.000          40.000          

Gemeente Stadskanaal 38.000          60.000          70.000          

Gemeente Westerwolde 19.000          30.000          30.000          

Gemeente Oldambt 62.000          85.000          85.000          

Nationaal Fonds Kinderhulp 1.675            15.000          12.500          

Overige fondsen * 30.000          2.500            2.500            

Giften en acties 7.701            15.000          10.000          

245.376        332.500        340.000        

Lasten

Directe hulp 307.212        367.500        392.500        

Correctie voorgaande jaren ** -2.662           

Jeugdfonds Sport & Cultuur -72.958         -62.500         -66.250         

231.591        305.000        326.250        

Resultaat directe hulp 13.785          27.500          13.750          

Staat van baten en lasten realisatie 2020 begroting 2020 begroting 2021

Apparaatskosten

Baten

Subsidie Provincie 21.728         22.500          22.500          

Lasten

Personeelskosten -                 16.500          -                 

Vrijwill igers 12.929          12.000          12.500          

Huisvesting 2.712            5.000            4.000            

Kantoorkosten 9.484            10.000          10.000          

Algemene kosten 10.525          7.500            8.500            

Bankkosten en rente -10                 -                 -                 

Totaal Apparaatskosten 35.640         51.000         35.000         

Resultaat apparaatskosten (13.911)        (28.500)        (12.500)        

Resultaat directe hulp 13.785          27.500          13.750          

Resultaat apparaatskosten (13.911)        (28.500)        (12.500)        

Totaal resultaat -126              -1.000           1.250            
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