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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 2021 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 
 
Overige sponsoren  
Familie Wieringa 
Diaconie PKN Stadskanaal 
Diaconie PKN Veendam 
Lindenberg 
Dhr. Albers 
Poiesz 
Wielerij B.V. 
Fam. Rosing 
Van der Laan 
Legaat 
Accountantskantoor Paans 
Drukkerij R. van der Kooi 
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Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen  
Postbus 103     
9640 AC Veendam  
E-mail: bestuur@leergeldzuidoostgroningen.nl 
NL88 RABO 0122 1647 33  
KvK 02090617 
ANBI: 815009422   
 
 
 
 
 
 
Kantoren: 
 
1. Leergeld              

Werkgebied Veendam/Pekela                  
Postbus 103                  
9640 AC Veendam          
E-mail: veendam@leergeldzuidoostgroningen.nl 
    

2. Leergeld 
Werkgebied Stadskanaal/Westerwolde-Zuid 
Postbus 103 
9640 AC Veendam 
E-mail: stadskanaal@leergeldzuidoostgroningen.nl 
 

3. Leergeld  
Werkgebied Oldambt/Westerwolde-Noord 
Postbus 82 
9670 AB Winschoten 
E-mail: winschoten@leergeldzuidoostgroningen.nl      
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Mijn dochter klaagt nooit maar ik weet dat ze er verdriet van heeft dat we 
altijd naar de kledingbank moeten voor tweedehands kleding. Begrijp mij 
niet verkeerd ik ben blij dat het er is natuurlijk maar het blijft tweedehands. Ik 
stond vandaag als moeder te huilen op het schoolplein toen de juf mij kwam 
vertellen dat mijn dochter vandaag in het middelpunt van belangstelling 
stond en boven op de tafel haar nieuwe kleding stond te showen, zo trots is 
ze op haar nieuwe kleren en schoenen.

Altijd als ik met mijn dochtertje in de stad loopt vraagt ze of ze ook eens 
nieuwe kleding mag kopen, ik zeg dan dat komt de volgende keer wel, maar 
ook de volgende keer komt nooit. Nu komt er ineens een enorm pakket 
met nieuwe kleding en schoenen bij ons binnen, ik kan niet uitleggen wat 
dit met mijn dochtertje en mij doet. Eindelijk mama zei ze, nu heb ik net als 
mijn vriendinnetjes ook eens nieuwe kleding.

Door omstandigheden waren wij al 3 jaar niet in de gelegenheid om mijn 
zoontje zijn verjaardag te vieren. Verleden week hebben we voor het eerst 
weer zijn verjaardag gevierd dankzij het verjaardagspakket vanuit jullie. 
Dankje wel hiervoor.

Ouders aan het woord

Van kledingbank naar nieuwe kleding
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Financieel overzicht 

 

 

Staat van baten en lasten realisatie 2021 begroting 2021  begroting 2022 

Directe hulpverlening
Baten
Gemeente Veendam 72.000            90.000               73.000                
Gemeente Pekela 25.000            40.000               36.000                
Gemeente Stadskanaal 56.000            70.000               63.000                
Gemeente Westerwolde 31.000            30.000               29.000                
Gemeente Oldambt 63.000            85.000               63.000                
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.303              12.500               -                       
RIKI -30.000          
Giften en acties 14.360            12.500               16.000                
Legaat 72.500            

305.163         340.000             280.000              
Lasten
Directe hulp 216.838         392.500             337.000              
Correctie voorgaande jaren -31.848          
Jeugdfonds Sport & Cultuur -83.324          -66.250              -81.000               

216.838         326.250             256.000              

Resultaat directe hulp 88.325            13.750               24.000                

Staat van baten en lasten realisatie 2020 begroting 2021 begroting 2022

Apparaatskosten
Baten
Subsidie Provincie 13.799           22.500               15.000                

Lasten
Vrijwill igers 13.219           12.500               13.000                
Huisvesting 3.588             4.000                 5.000                   
Kantoorkosten 6.582             10.000               10.000                
Algemene kosten 4.614             8.500                 10.000                
Ontvangen rente 2.143              -                      -                       
Totaal Apparaatskosten 30.146           35.000              38.000                

Resultaat apparaatskosten (16.347)          (12.500)             (23.000)              

Resultaat directe hulp 88.325            13.750               24.000                
Resultaat apparaatskosten (16.347)          (12.500)             (23.000)              
Totaal resultaat 71.978            1.250                 1.000                   
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Tabel: aantal geholpen gezinnen en kinderen per gemeente 

  

Gezinnen
Gemeente 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Veendam 234 231 237 254 231 269
Pekela 129 118 118 127 110 104
Stadskanaal 197 193 160 165 152 177
Westerwolde 84 90 77 84 75 84
Oldambt 231 252 262 262 254 267

875 884 854 892 822 901

Nieuwe gezinnen
Gemeente 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Veendam 43 46 50 72 47 57
Pekela 40 24 26 40 27 21
Stadskanaal 45 61 50 52 52 43
Westerwolde 32 30 23 29 29 25
Oldambt 78 62 51 70 47 59

238 223 200 263 202 205

Kinderen
Gemeente 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Veendam 408 414 427 442 377 423
Pekela 216 213 216 222 186 150
Stadskanaal 360 345 275 295 236 271
Westerwolde 140 151 134 147 118 153
Oldambt 360 410 431 445 390 424

1484 1533 1483 1551 1307 1421

Tijdens de lockdown zijn de scholen gesloten en kunnen de problemen voor 
gezinnen die leven onder de armoedegrens toenemen. Hierdoor kunnen 
kinderen in deze gezinnen in een isolement geraken. Daarom is het belang-
rijk om de kinderen in deze moeilijke periode niet te vergeten. 

De verwachting is dat Nederland het coronavirus onder controle krijgt en 
zaken zich normaliseren, maar dan zijn de problemen voor gezinnen met 
kinderen die leven onder de armoedegrens nog niet opgelost. Wij blijven 
ons inzetten voor deze kinderen.

Tijdens lockdown problemen alleen maar groter

Kinderarmoede is een ingewikkeld begrip dat niet alleen in geld is uit te 
drukken, maar dat mede bepaald wordt door de omstandigheden waar het 
kind in leeft en door de maatschappelijk gevolgen ervan. 

Project Stop Kinderarmoede is een samenwerkingspartner van Stichting 
Kinderen van de voedselbank. Wij wensen alle gezinnen veel sterkte in deze 
moeilijke tijd.

3
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Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen
Postbus 103
9640 AC Veendam

E-mail: bestuur@leergeldzuidoostgroningen.nl

IBAN: NL88 RABO 0122 1647 33
KvK 02090617
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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 2021 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  
De heer H.J. Pleiter   lid (m.i.v. 1 oktober 2021) 
De heer J.H.W. Brouwer  lid/coördinator (tot 1 oktober 2021)  
De heer J.N. Omlo   lid/voormalig coördinator (tot 1 oktober 2021) 
 

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 in 2021 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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Werkgebied Veendam (gemeenten Veendam en Pekela) 

Er waren in 2021 meer nieuwe aanmeldingen, 78 nieuwe gezinnen. In 2020 waren dat 74. 
De sluiting van de scholen heeft ervoor gezorgd dat gedurende het hele jaar regelmatig aanvragen om een laptop 
binnenkwamen. 
Met de scholen voor voortgezet onderwijs zijn in 2021 afspraken gemaakt voor het leveren van laptops aan nieuwe 
brugklasleerlingen. De meeste scholen voor voortgezet onderwijs zijn in 2021 overgestapt op laptops. 
Voor 44 brugklaskinderen is een startpakket verstrekt. 
De vergoeding van zwemlessen zijn een belangrijke ondersteuning voor gezinnen uit de doelgroep. De gemaakte 
afspraken voldoen uitstekend en 176 kinderen hebben daar gebruik van kunnen maken.  Verder was er in de 
gemeente Veendam een 150% zwemlesregeling, waarvoor Leergeld de inkomenscontrole heeft gedaan. Er werd 
matig gebruik van gemaakt en in 2022 is de regeling afgeschaft. De meeste sportaanvragen werden in het najaar van 
2020 gedaan. Nieuwe aanvragen waren aanzienlijk minder. In totaal hebben we 175 aanvragen voor sport en cultuur 
afgehandeld. Een behoorlijk deel werd door het Jeugdfonds Sport en Cultuur vergoed.  
Sportiviteit in clubverband was deels niet mogelijk, maar de fiets was een goed alternatief om in beweging te zijn. 
Voor 63 kinderen werd een fiets aangevraagd en verstrekt.  
In augustus hebben ongeveer 46 gezinnen gebruikt gemaakt van de 16-17-jarigen regeling MBO. 
Het studiemateriaal wordt vergoed door de school. Leergeld doet de inkomenscontrole. 
Het eerste deel van 2021 werd geen gebruik gemaakt van het kantoor.  Alle aanvragen werden vanuit huis verwerkt. 
Vanaf mei werd het kantoor weer regelmatig gebruikt.   

Werkgebied Stadskanaal (gemeenten Stadskanaal en Westerwolde-Zuid) 

In 2021 zijn 64 nieuwe gezinnen ingeschreven.  In totaal zijn er in 2021 439 aanvragen toegekend. 
Het aantal aanvragen voor Sport en Cultuur, toegekend door Jeugdfonds Sport en Cultuur, was 105. Opvallend hierin 
is dat er vanuit de gemeente Westerwolde geen aanvragen zijn geweest voor vergoeding van cultuuractiviteiten. 
Bij de door Leergeld bekostigde activiteiten is de verdeling als volgt: 170 x zwemles, 82 x fiets, 51 x computer, 21 x 
schoolspullen en 8 x peuterspeelzaal.  
Via Jarige Job ontvingen 114 kinderen een verjaardagsbox. 
In de eerste helft van 2021 is er nog in 59 gevallen een vergoeding gegeven voor 
ouderbijdrage/schoolreis/schoolkamp.  
De laptopregeling met Ubbo Emmius die voor het schooljaar 2021-2022 is overeengekomen, is vrijwel probleemloos 
verlopen. Finetunen van het proces zal plaatsvinden na evaluatie in mei 2022. 
Voor de aanvragen van nieuwe statushouders in de gemeente Stadskanaal hebben we samenwerking gevonden met 
Vluchtelingenwerk. Taalproblemen tijdens de intake worden op deze manier vermeden. 

Werkgebied Winschoten (gemeenten Oldambt en Westerwolde-Noord) 

In 2021 hebben 63 nieuwe gezinnen een beroep gedaan op Leergeld. Dit aantal is nog steeds lager dan in 2019. In 
totaal zijn er 529 aanvragen toegekend. 
Sport en cultuur gingen door de coronamaatregelen niet of tijdelijk niet door. In totaal zijn er ongeveer 160 
aanvragen voor sport en/of cultuur door Jeugdfonds Sport & Cultuur toegekend. Er is een goede samenwerking met 
het Jeugdfonds. Helaas waren er meer kinderen die tussentijds stopten met hun sport- of cultuuractiviteit dan in 
voorgaande jaren. Waarschijnlijk dat coronamaatregelen hierbij een rol hebben gespeeld.  
Ook dit jaar waren er geen huisbezoeken. Het huisbezoek is een belangrijk onderdeel van de “Leergeldformule”.  Een 
telefonische intake biedt onvoldoende mogelijkheden voor een echte kennismaking.  
De meeste aanvragen waren voor een fiets (60), een laptop (57), zwemles (75) en peuterspeelzaal (73). Bij 
aanvragen voor de peuterspeelzaal zien we gelukkig ook veel kinderen uit nieuwe gezinnen, afkomstig uit het 
buitenland. 
Met het Dollard College zijn goede afspraken gemaakt over gezamenlijke bekostiging van een nieuwe laptop voor 
kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen. Deze regeling geldt vanaf het schooljaar 2022-2023.  
Met de ANWB, de initiator van het “Kinderfietsenplan”, en WerkPro heeft Leergeld Zuid-Oost Groningen een 
convenant over de levering van kinderfietsen. In maart 2022 zullen de eerste fietsen uit dit project worden verstrekt. 

5

Sinds eind 2016 benadert stichting Kinderen van de Voedselbank gemeenten 
om samen te werken aan de bestrijding van de maatschappelijke gevolgen 
van kinderarmoede in Nederland. Tal van gemeenten zijn enthousiast over 
onze werkzaamheden en willen een mogelijke samenwerking met onze 
organisatie verder onderzoeken.

Inmiddels zijn diverse gemeenten een samenwerking aangegaan. Dit heeft 
geresulteerd in een nieuwe organisatie: Project STOP. Stichting Kinderen 
van de Voedselbank blijft zich inzetten voor kinderen die zijn aangesloten 
bij een voedselbank. Project STOP zoekt samenwerking met gemeenten om 
de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede tegen te gaan voor alle 
kinderen binnen de gemeenten die leven onder de armoedegrens.

Project stop
Samenwerking met gemeenten
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Voorwoord 

Het jaarverslag 2021 van de Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen is klaar.  
Evenals in 2020 heeft onze stichting ook in 2021 volop te maken gehad met de consequenties van het coronavirus. 
Dat heeft opnieuw invloed gehad op de uitvoering van onze werkzaamheden. Er vonden geen huisbezoeken plaats, 
maar telefonische intakes. Onze vrijwilligers werkten vooral thuis en maar weinig op kantoor.   
 
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. 
 
Het aantal aanvragen in 2021 was 2378. Wij hebben in 2021 aan 1421 kinderen directe hulp verleend. In 2020 waren 
deze aantallen respectievelijk 2271 en 1307. Er is sprake van een relatief kleine toename. In 2021 is het aantal 
gezinnen dat voor het eerst van Leergeld gebruik maakt op 205 uitgekomen. In 2020 ging het om 202 nieuwe 
gezinnen.   
In 2020 en 2021 warende aantallen aanvragen en geholpen kinderen als gevolg van de coronapandemie behoorlijk 
minder dan in 2019, respectievelijk 2900 en 1551.  
 
Zoals wij vaker hebben gezegd, vinden wij dat wij niet alle kinderen bereiken die voor directe hulp van Leergeld in 
aanmerking zouden kunnen komen.  
Begin 2020 is 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 is vast één van de 
oorzaken.   
Om toch te proberen meer kinderen van de doelgroep te bereiken, hebben wij besloten in 2022 een promotieactie te 
starten. Wij gaan hierover in gesprek met onze vrijwilligers, vertegenwoordigers van de gemeenten in ons werkgebied 
en leden van het Comité van Aanbeveling. Hierin betrekken wij ook of wij nieuwe doelen van hulpverlening kunnen 
aanbieden. Misschien schakelen wij een professioneel bureau in dat ons hierbij helpt. Wij zijn van plan de kosten van 
deze activiteiten ten laste te brengen van het legaat dat wij hebben ontvangen (zie hierna).    
 
In 2021 is € 300.000 (2020: € 305.000) 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 2021 € 211, 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 € 300.000 is € 83.000 (2020: € 73.000) 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 (2020: € 1.500) terugontvangen van het Nationaal 
Fonds Kinderhulp. Veel schoolreizen zijn vanwege corona niet doorgegaan.  
 
Voor ouders van MBO-studenten was er ook in 2021 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.    
 
In de loop van 2021 heeft zich een belangrijke wijziging voorgedaan. Per 1 augustus 2021 is de nieuwe Wet Vrijwillige 
Ouderbijdrage van kracht geworden. Deze wet bepaalt dat leerlingen, waarvan ouders/verzorgers de vrijwillige 
geldelijke ouderbijdrage niet kunnen betalen, niet mogen worden buitengesloten van activiteiten die scholen voor 
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Omvang van de directe hulp 2021 in vergelijking met 2020 

Over 2021 is een totaalbedrag van € 300.000 aan directe hulp geregistreerd, waarvan € 83.000 wordt bekostigd door 
het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC). 
Per saldo komt € 217.000 aan directe hulp ten laste van Leergeld.  
 
Tabel: Omvang van de directe hulp per gemeente in 2021 in vergelijking met 2020 
 

  

2020 2021
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Werkgebied Veendam
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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 2021 hebben wij € 382.500 aan subsidies, sponsoring, giften en een legaat ontvangen. Van gemeenten € 280.000, 
van de provincie € 14.000, van het Nationaal Fonds Kinderhulp € 1.500, van sponsoren en via giften € 14.500 en een 
legaat van € 72.500.   
De netto baten bedragen € 352.500. Wij hebben namelijk de in 2020 ontvangen bijdrage van € 30.000 van de RIKI 
Stichting in 2021 terugbetaald, omdat onze stichting over voldoende middelen beschikt en de bijdrage zal leiden tot 
overschrijding van het maximaal eigen vermogen dat wij aanhouden.  
 
Het legaat van € 72.500 hebben wij in een nieuw gecreëerde reserve “Vergroten bereik doelgroep en nieuw beleid” 
gestort. Wij vormen deze nieuwe reserve los van de maximaal aan te houden algemene reserve, omdat het een 
legaat betreft die wij specifiek voor besteding aan leergelddoeleinden hebben ontvangen. 
Over het vergroten van het bereik van de doelgroep hebben wij al iets geschreven. Wij gaan ons ook beraden over 
nieuwe hulp(middelen) die wij kunnen inzetten voor kinderen uit de doelgroep.  
  
Wij hebben besloten met ingang van 2018 een maximale reserve, exclusief de reserve “Vergroten bereik doelgroep 
en nieuw beleid”, aan te houden van € 300.000,00. Om hieraan te voldoen, restitueren wij over 2021 € 33.000 aan de 
deelnemende gemeenten.  Daarmee komt het uiteindelijke subsidiebedrag van de gemeenten op € 247.000. De 
exploitatierekening 2021 vertoont een nadelig saldo van € 100. 
 
Eind 2020 hebben wij de huisvesting van onze kantoren gecentraliseerd in een 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.   
In ons jaarverslag 2020 merkten wij op, dat de formatie voor zowel coördinatie- als administratieve taken nog niet op 
orde was. Wij hebben wervingsacties in gang gezet via onder andere vrijwilligersvacaturebanken in onze regio. En dat 
heeft meerdere vrijwillige medewerk(st)ers opgeleverd. Daar zijn wij heel blij mee.  
 
Het bestuur is per 1 oktober 2021 uitgebreid met de heer H.J. Pleiter 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. De heren Hans Brouwer en Jan Omlo zijn daarom per 1 oktober als 
bestuurslid gestopt.  
 
In de samenstelling van het Comité van Aanbeveling zijn er in 2021 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! 
 
Veendam, april 2022 
 
Namens het bestuur, 
Jan Bessembinders, voorzitter 
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Mijn dochter klaagt nooit maar ik weet dat ze er verdriet van heeft dat we 
altijd naar de kledingbank moeten voor tweedehands kleding. Begrijp mij 
niet verkeerd ik ben blij dat het er is natuurlijk maar het blijft tweedehands. Ik 
stond vandaag als moeder te huilen op het schoolplein toen de juf mij kwam 
vertellen dat mijn dochter vandaag in het middelpunt van belangstelling 
stond en boven op de tafel haar nieuwe kleding stond te showen, zo trots is 
ze op haar nieuwe kleren en schoenen.
Altijd als ik met mijn dochtertje in de stad loopt vraagt ze of ze ook eens 
nieuwe kleding mag kopen, ik zeg dan dat komt de volgende keer wel, maar 
ook de volgende keer komt nooit. Nu komt er ineens een enorm pakket 
met nieuwe kleding en schoenen bij ons binnen, ik kan niet uitleggen wat 
dit met mijn dochtertje en mij doet. Eindelijk mama zei ze, nu heb ik net als 
mijn vriendinnetjes ook eens nieuwe kleding.
Door omstandigheden waren wij al 3 jaar niet in de gelegenheid om mijn 
zoontje zijn verjaardag te vieren. Verleden week hebben we voor het eerst 
weer zijn verjaardag gevierd dankzij het verjaardagspakket vanuit jullie. 10 
vriendjes zijn er geweest en inmiddels is mijn zoontje ook al bij een andere 
verjaardag terug gevraagd. Dankje wel hiervoor.

Ouders aan het woord

Van kledingbank naar nieuwe kleding 7 
 

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 probeert 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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Voorwoord 

Het jaarverslag 2021 van de Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen is klaar.  
Evenals in 2020 heeft onze stichting ook in 2021 volop te maken gehad met de consequenties van het coronavirus. 
Dat heeft opnieuw invloed gehad op de uitvoering van onze werkzaamheden. Er vonden geen huisbezoeken plaats, 
maar telefonische intakes. Onze vrijwilligers werkten vooral thuis en maar weinig op kantoor.   
 
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. 
 
Het aantal aanvragen in 2021 was 2378. Wij hebben in 2021 aan 1421 kinderen directe hulp verleend. In 2020 waren 
deze aantallen respectievelijk 2271 en 1307. Er is sprake van een relatief kleine toename. In 2021 is het aantal 
gezinnen dat voor het eerst van Leergeld gebruik maakt op 205 uitgekomen. In 2020 ging het om 202 nieuwe 
gezinnen.   
In 2020 en 2021 warende aantallen aanvragen en geholpen kinderen als gevolg van de coronapandemie behoorlijk 
minder dan in 2019, respectievelijk 2900 en 1551.  
 
Zoals wij vaker hebben gezegd, vinden wij dat wij niet alle kinderen bereiken die voor directe hulp van Leergeld in 
aanmerking zouden kunnen komen.  
Begin 2020 is 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 is vast één van de 
oorzaken.   
Om toch te proberen meer kinderen van de doelgroep te bereiken, hebben wij besloten in 2022 een promotieactie te 
starten. Wij gaan hierover in gesprek met onze vrijwilligers, vertegenwoordigers van de gemeenten in ons werkgebied 
en leden van het Comité van Aanbeveling. Hierin betrekken wij ook of wij nieuwe doelen van hulpverlening kunnen 
aanbieden. Misschien schakelen wij een professioneel bureau in dat ons hierbij helpt. Wij zijn van plan de kosten van 
deze activiteiten ten laste te brengen van het legaat dat wij hebben ontvangen (zie hierna).    
 
In 2021 is € 300.000 (2020: € 305.000) 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 2021 € 211, 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 € 300.000 is € 83.000 (2020: € 73.000) 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 (2020: € 1.500) terugontvangen van het Nationaal 
Fonds Kinderhulp. Veel schoolreizen zijn vanwege corona niet doorgegaan.  
 
Voor ouders van MBO-studenten was er ook in 2021 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.    
 
In de loop van 2021 heeft zich een belangrijke wijziging voorgedaan. Per 1 augustus 2021 is de nieuwe Wet Vrijwillige 
Ouderbijdrage van kracht geworden. Deze wet bepaalt dat leerlingen, waarvan ouders/verzorgers de vrijwillige 
geldelijke ouderbijdrage niet kunnen betalen, niet mogen worden buitengesloten van activiteiten die scholen voor 
(speciaal) basis- en voortgezet onderwijs organiseren. Het gaat bijvoorbeeld om schoolreisjes, excursies, 
schoolkampen, afscheid groep 8, brugklaskampen, sinterklaas- en kerstvieringen.  
Tot 1 augustus vergoedden wij als Leergeld (een deel van) de vrijwillige ouderbijdrage vanwege het grote belang voor 
kinderen om mee te kunnen doen. De nieuwe wet legt de financiële verantwoordelijkheid voor het meedoen volledig 
bij de scholen neer. 
Wij hebben daarom besloten met ingang van 1 augustus 2021 geen vergoeding meer te verstrekken voor de kosten 
van de vrijwillige ouderbijdrage. Wij hebben ons besluit in juni jl. aan de besturen van scholen voor (speciaal) basis- 
en voortgezet onderwijs in onze werkgebieden meegedeeld.  
Jaarlijks sturen wij de bij ons bekende ouders/verzorgers een herinneringsmail om aanvragen in te dienen. Hierin 
hebben wij hen ook geïnformeerd over de gevolgen van de nieuwe wetgeving.  
 
U leest verderop in dit jaarverslag hoe het in 2021 in de drie werkgebieden is gegaan.  
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Omvang van de directe hulp 2021 in vergelijking met 2020 

Over 2021 is een totaalbedrag van € 300.000 aan directe hulp geregistreerd, waarvan € 83.000 wordt bekostigd door 
het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC). 
Per saldo komt € 217.000 aan directe hulp ten laste van Leergeld.  
 
Tabel: Omvang van de directe hulp per gemeente in 2021 in vergelijking met 2020 
 

  

2020 2021
Gemeente Voorzieningen uitgekeerd via JFSC LG budget uitgekeerd via JFSC LG budget

Veendam Onderwijs 38.130€         38.130€         41.304€         41.304€         
Veendam Sport 21.268€         14.749€         6.519€           25.332€         17.438€         7.894€           
Veendam Cultuur 2.041€           1.490€           551€              7.228€           6.968€           260€              
Veendam Welzijn 21.336€         21.336€         22.757€         22.757€         

Totaal 82.775€         16.239€         66.536€         96.622€         24.406€         72.216€         

Pekela Onderwijs 21.747€         21.747€         17.339€         17.339€         
Pekela Sport 8.767€           6.106€           2.661€           5.160€           4.217€           943€              
Pekela Cultuur 120€              120€              690€              690€              -€               
Pekela Welzijn 7.933€           7.933€           6.504€           6.504€           

Totaal 38.568€         6.106€           32.462€         29.692€         4.907€           24.785€         

Stadskanaal Onderwijs 27.649€         27.649€         35.605€         35.605€         
Stadskanaal Sport 17.643€         13.762€         3.882€           13.275€         9.724€           3.551€           
Stadskanaal Cultuur 3.829€           3.829€           -€               5.340€           5.183€           157€              
Stadskanaal Welzijn 11.787€         11.787€         16.932€         16.932€         

Totaal 60.909€         17.591€         43.318€         71.152€         14.907€         56.245€         

Westerwolde Onderwijs 13.623€         13.623€         18.641€         18.641€         
Sport 8.562€           7.507€           1.055€           6.495€           5.071€           1.424€           

0 Cultuur 23€                23€                -€               -€               -€               
0 Welzijn 7.310€           7.310€           11.450€         11.450€         

Totaal 29.518€         7.507€           22.011€         36.587€         5.071€           31.516€         

Oldambt Onderwijs 40.011€         40.011€         25.679€         25.679€         
Oldambt Sport 28.044€         21.527€         6.517€           37.210€         27.504€         9.706€           
Oldambt Cultuur 4.916€           3.988€           928€              7.257€           6.530€           727€              
Oldambt Welzijn 22.472€         22.472€         27.813€         27.813€         

Totaal 95.442€         25.516€         69.927€         97.958€         34.034€         63.925€         

2020 2021
Voorzieningen uitgekeerd via JFSC LG budget uitgekeerd via JFSC LG budget
Onderwijs 141.160€        -€               141.160€        138.568€        -€               138.568€        
Sport 84.284€         63.651€         20.633€         87.472€         63.953€         23.518€         
Cultuur 10.929€         9.307€           1.622€           20.515€         19.371€         1.144€           
Welzijn 70.838€         -€               70.838€         85.456€         -€               85.456€         

307.212€        72.958€         234.253€        332.011€        83.324€         248.686€        

Werkgebied Veendam



4 
 

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 2021 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  
De heer H.J. Pleiter   lid (m.i.v. 1 oktober 2021) 
De heer J.H.W. Brouwer  lid/coördinator (tot 1 oktober 2021)  
De heer J.N. Omlo   lid/voormalig coördinator (tot 1 oktober 2021) 
 

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 in 2021 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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Werkgebied Veendam (gemeenten Veendam en Pekela) 

Er waren in 2021 meer nieuwe aanmeldingen, 78 nieuwe gezinnen. In 2020 waren dat 74. 
De sluiting van de scholen heeft ervoor gezorgd dat gedurende het hele jaar regelmatig aanvragen om een laptop 
binnenkwamen. 
Met de scholen voor voortgezet onderwijs zijn in 2021 afspraken gemaakt voor het leveren van laptops aan nieuwe 
brugklasleerlingen. De meeste scholen voor voortgezet onderwijs zijn in 2021 overgestapt op laptops. 
Voor 44 brugklaskinderen is een startpakket verstrekt. 
De vergoeding van zwemlessen zijn een belangrijke ondersteuning voor gezinnen uit de doelgroep. De gemaakte 
afspraken voldoen uitstekend en 176 kinderen hebben daar gebruik van kunnen maken.  Verder was er in de 
gemeente Veendam een 150% zwemlesregeling, waarvoor Leergeld de inkomenscontrole heeft gedaan. Er werd 
matig gebruik van gemaakt en in 2022 is de regeling afgeschaft. De meeste sportaanvragen werden in het najaar van 
2020 gedaan. Nieuwe aanvragen waren aanzienlijk minder. In totaal hebben we 175 aanvragen voor sport en cultuur 
afgehandeld. Een behoorlijk deel werd door het Jeugdfonds Sport en Cultuur vergoed.  
Sportiviteit in clubverband was deels niet mogelijk, maar de fiets was een goed alternatief om in beweging te zijn. 
Voor 63 kinderen werd een fiets aangevraagd en verstrekt.  
In augustus hebben ongeveer 46 gezinnen gebruikt gemaakt van de 16-17-jarigen regeling MBO. 
Het studiemateriaal wordt vergoed door de school. Leergeld doet de inkomenscontrole. 
Het eerste deel van 2021 werd geen gebruik gemaakt van het kantoor.  Alle aanvragen werden vanuit huis verwerkt. 
Vanaf mei werd het kantoor weer regelmatig gebruikt.   

Werkgebied Stadskanaal (gemeenten Stadskanaal en Westerwolde-Zuid) 

In 2021 zijn 64 nieuwe gezinnen ingeschreven.  In totaal zijn er in 2021 439 aanvragen toegekend. 
Het aantal aanvragen voor Sport en Cultuur, toegekend door Jeugdfonds Sport en Cultuur, was 105. Opvallend hierin 
is dat er vanuit de gemeente Westerwolde geen aanvragen zijn geweest voor vergoeding van cultuuractiviteiten. 
Bij de door Leergeld bekostigde activiteiten is de verdeling als volgt: 170 x zwemles, 82 x fiets, 51 x computer, 21 x 
schoolspullen en 8 x peuterspeelzaal.  
Via Jarige Job ontvingen 114 kinderen een verjaardagsbox. 
In de eerste helft van 2021 is er nog in 59 gevallen een vergoeding gegeven voor 
ouderbijdrage/schoolreis/schoolkamp.  
De laptopregeling met Ubbo Emmius die voor het schooljaar 2021-2022 is overeengekomen, is vrijwel probleemloos 
verlopen. Finetunen van het proces zal plaatsvinden na evaluatie in mei 2022. 
Voor de aanvragen van nieuwe statushouders in de gemeente Stadskanaal hebben we samenwerking gevonden met 
Vluchtelingenwerk. Taalproblemen tijdens de intake worden op deze manier vermeden. 

Werkgebied Winschoten (gemeenten Oldambt en Westerwolde-Noord) 

In 2021 hebben 63 nieuwe gezinnen een beroep gedaan op Leergeld. Dit aantal is nog steeds lager dan in 2019. In 
totaal zijn er 529 aanvragen toegekend. 
Sport en cultuur gingen door de coronamaatregelen niet of tijdelijk niet door. In totaal zijn er ongeveer 160 
aanvragen voor sport en/of cultuur door Jeugdfonds Sport & Cultuur toegekend. Er is een goede samenwerking met 
het Jeugdfonds. Helaas waren er meer kinderen die tussentijds stopten met hun sport- of cultuuractiviteit dan in 
voorgaande jaren. Waarschijnlijk dat coronamaatregelen hierbij een rol hebben gespeeld.  
Ook dit jaar waren er geen huisbezoeken. Het huisbezoek is een belangrijk onderdeel van de “Leergeldformule”.  Een 
telefonische intake biedt onvoldoende mogelijkheden voor een echte kennismaking.  
De meeste aanvragen waren voor een fiets (60), een laptop (57), zwemles (75) en peuterspeelzaal (73). Bij 
aanvragen voor de peuterspeelzaal zien we gelukkig ook veel kinderen uit nieuwe gezinnen, afkomstig uit het 
buitenland. 
Met het Dollard College zijn goede afspraken gemaakt over gezamenlijke bekostiging van een nieuwe laptop voor 
kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen. Deze regeling geldt vanaf het schooljaar 2022-2023.  
Met de ANWB, de initiator van het “Kinderfietsenplan”, en WerkPro heeft Leergeld Zuid-Oost Groningen een 
convenant over de levering van kinderfietsen. In maart 2022 zullen de eerste fietsen uit dit project worden verstrekt. 

5

Sinds eind 2016 benadert stichting Kinderen van de Voedselbank gemeenten 
om samen te werken aan de bestrijding van de maatschappelijke gevolgen 
van kinderarmoede in Nederland. Tal van gemeenten zijn enthousiast over 
onze werkzaamheden en willen een mogelijke samenwerking met onze 
organisatie verder onderzoeken.

Inmiddels zijn diverse gemeenten een samenwerking aangegaan. Dit heeft 
geresulteerd in een nieuwe organisatie: Project STOP. Stichting Kinderen 
van de Voedselbank blijft zich inzetten voor kinderen die zijn aangesloten 
bij een voedselbank. Project STOP zoekt samenwerking met gemeenten om 
de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede tegen te gaan voor alle 
kinderen binnen de gemeenten die leven onder de armoedegrens.

Project stop
Samenwerking met gemeenten
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Tabel: aantal geholpen gezinnen en kinderen per gemeente 

  

Gezinnen
Gemeente 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Veendam 234 231 237 254 231 269
Pekela 129 118 118 127 110 104
Stadskanaal 197 193 160 165 152 177
Westerwolde 84 90 77 84 75 84
Oldambt 231 252 262 262 254 267

875 884 854 892 822 901

Nieuwe gezinnen
Gemeente 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Veendam 43 46 50 72 47 57
Pekela 40 24 26 40 27 21
Stadskanaal 45 61 50 52 52 43
Westerwolde 32 30 23 29 29 25
Oldambt 78 62 51 70 47 59

238 223 200 263 202 205

Kinderen
Gemeente 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Veendam 408 414 427 442 377 423
Pekela 216 213 216 222 186 150
Stadskanaal 360 345 275 295 236 271
Westerwolde 140 151 134 147 118 153
Oldambt 360 410 431 445 390 424

1484 1533 1483 1551 1307 1421

Tijdens de lockdown zijn de scholen gesloten en kunnen de problemen voor 
gezinnen die leven onder de armoedegrens toenemen. Hierdoor kunnen 
kinderen in deze gezinnen in een isolement geraken. Daarom is het belang-
rijk om de kinderen in deze moeilijke periode niet te vergeten. 

De verwachting is dat Nederland het coronavirus onder controle krijgt en 
zaken zich normaliseren, maar dan zijn de problemen voor gezinnen met 
kinderen die leven onder de armoedegrens nog niet opgelost. Wij blijven 
ons inzetten voor deze kinderen.

Tijdens lockdown problemen alleen maar groter

Kinderarmoede is een ingewikkeld begrip dat niet alleen in geld is uit te 
drukken, maar dat mede bepaald wordt door de omstandigheden waar het 
kind in leeft en door de maatschappelijk gevolgen ervan. 

Project Stop Kinderarmoede is een samenwerkingspartner van Stichting 
Kinderen van de voedselbank. Wij wensen alle gezinnen veel sterkte in deze 
moeilijke tijd.

3

2021

Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen
Postbus 103
9640 AC Veendam

E-mail: bestuur@leergeldzuidoostgroningen.nl

IBAN: NL88 RABO 0122 1647 33
KvK 02090617

puntgaaf
reclame & vormgeving
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Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen  
Postbus 103     
9640 AC Veendam  
E-mail: bestuur@leergeldzuidoostgroningen.nl 
NL88 RABO 0122 1647 33  
KvK 02090617 
ANBI: 815009422   
 
 
 
 
 
 
Kantoren: 
 
1. Leergeld              

Werkgebied Veendam/Pekela                  
Postbus 103                  
9640 AC Veendam          
E-mail: veendam@leergeldzuidoostgroningen.nl 
    

2. Leergeld 
Werkgebied Stadskanaal/Westerwolde-Zuid 
Postbus 103 
9640 AC Veendam 
E-mail: stadskanaal@leergeldzuidoostgroningen.nl 
 

3. Leergeld  
Werkgebied Oldambt/Westerwolde-Noord 
Postbus 82 
9670 AB Winschoten 
E-mail: winschoten@leergeldzuidoostgroningen.nl      
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Mijn dochter klaagt nooit maar ik weet dat ze er verdriet van heeft dat we 
altijd naar de kledingbank moeten voor tweedehands kleding. Begrijp mij 
niet verkeerd ik ben blij dat het er is natuurlijk maar het blijft tweedehands. Ik 
stond vandaag als moeder te huilen op het schoolplein toen de juf mij kwam 
vertellen dat mijn dochter vandaag in het middelpunt van belangstelling 
stond en boven op de tafel haar nieuwe kleding stond te showen, zo trots is 
ze op haar nieuwe kleren en schoenen.

Altijd als ik met mijn dochtertje in de stad loopt vraagt ze of ze ook eens 
nieuwe kleding mag kopen, ik zeg dan dat komt de volgende keer wel, maar 
ook de volgende keer komt nooit. Nu komt er ineens een enorm pakket 
met nieuwe kleding en schoenen bij ons binnen, ik kan niet uitleggen wat 
dit met mijn dochtertje en mij doet. Eindelijk mama zei ze, nu heb ik net als 
mijn vriendinnetjes ook eens nieuwe kleding.

Door omstandigheden waren wij al 3 jaar niet in de gelegenheid om mijn 
zoontje zijn verjaardag te vieren. Verleden week hebben we voor het eerst 
weer zijn verjaardag gevierd dankzij het verjaardagspakket vanuit jullie. 
Dankje wel hiervoor.

Ouders aan het woord

Van kledingbank naar nieuwe kleding
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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 2021 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 
 
Overige sponsoren  
Familie Wieringa 
Diaconie PKN Stadskanaal 
Diaconie PKN Veendam 
Lindenberg 
Dhr. Albers 
Poiesz 
Wielerij B.V. 
Fam. Rosing 
Van der Laan 
Legaat 
Accountantskantoor Paans 
Drukkerij R. van der Kooi 
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Financieel overzicht 

 

 

Staat van baten en lasten realisatie 2021 begroting 2021  begroting 2022 

Directe hulpverlening
Baten
Gemeente Veendam 72.000            90.000               73.000                
Gemeente Pekela 25.000            40.000               36.000                
Gemeente Stadskanaal 56.000            70.000               63.000                
Gemeente Westerwolde 31.000            30.000               29.000                
Gemeente Oldambt 63.000            85.000               63.000                
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.303              12.500               -                       
RIKI -30.000          
Giften en acties 14.360            12.500               16.000                
Legaat 72.500            

305.163         340.000             280.000              
Lasten
Directe hulp 216.838         392.500             337.000              
Correctie voorgaande jaren -31.848          
Jeugdfonds Sport & Cultuur -83.324          -66.250              -81.000               

216.838         326.250             256.000              

Resultaat directe hulp 88.325            13.750               24.000                

Staat van baten en lasten realisatie 2020 begroting 2021 begroting 2022

Apparaatskosten
Baten
Subsidie Provincie 13.799           22.500               15.000                

Lasten
Vrijwill igers 13.219           12.500               13.000                
Huisvesting 3.588             4.000                 5.000                   
Kantoorkosten 6.582             10.000               10.000                
Algemene kosten 4.614             8.500                 10.000                
Ontvangen rente 2.143              -                      -                       
Totaal Apparaatskosten 30.146           35.000              38.000                

Resultaat apparaatskosten (16.347)          (12.500)             (23.000)              

Resultaat directe hulp 88.325            13.750               24.000                
Resultaat apparaatskosten (16.347)          (12.500)             (23.000)              
Totaal resultaat 71.978            1.250                 1.000                   
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Totaal resultaat 71.978            1.250                 1.000                   
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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 2021 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 
 
Overige sponsoren  
Familie Wieringa 
Diaconie PKN Stadskanaal 
Diaconie PKN Veendam 
Lindenberg 
Dhr. Albers 
Poiesz 
Wielerij B.V. 
Fam. Rosing 
Van der Laan 
Legaat 
Accountantskantoor Paans 
Drukkerij R. van der Kooi 
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