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Voorwoord 
Stichting Leergeld Zutphen heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van 

kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in de gemeente Zutphen.  

Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deel-

nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen 

hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als vol-

wassenen waardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te 

sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat beta-

len. 

Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de in 2016 ondernomen activitei-

ten en geven een overzicht van het aantal aanvragen, financiële bestedingen, ontvan-

gen giften en donaties, evenals de financiële jaarrekening. Ook geven wij u een inzicht 

in onze organisatie en onze plannen voor 2017. 

Vanaf januari 2010 is Leergeld actief in de gemeente Zutphen. Uit het historisch over-

zicht blijkt dat het aantal aanvragen voor financiële ondersteuning jaarlijks toeneemt. 

We zien steeds meer dat gezinnen worden geconfronteerd met financiële problemen, 

mede als gevolg van de economische crises, werkloosheid, schuldenproblematiek of 

een echtscheiding. Ook in toenemende mate doen “werkende armen” een beroep op 

onze hulp. Stichting Leergeld is een particuliere stichting en heeft (helaas) geen structu-

rele inkomsten. Het kunnen honoreren van aanvragen is sterk afhankelijk van de bijdra-

gen van maatschappelijke organisaties en de gemeente Zutphen. In 2016 zouden we 

meer aanvragen voor ondersteuning hebben kunnen honoreren indien we de beschik-

king hadden gehad over meer financiële middelen. In 2016 hebben we dan ook inge-

teerd op de financiële reserves. 

Wij zijn de vele sponsoren bijzonder dankbaar voor hun giften en dat zij zich mede ver-

antwoordelijk hebben gevoeld om ons in staat te stellen de doelstelling van onze stich-

ting te realiseren. Wij hopen dat we ook in 2017 weer op hun ondersteuning mogen 

rekenen. 

Het bestuur is tevens veel dank verschuldigd aan de relatief kleine groep vrijwilligers 

die met veel inzet en motivatie het mogelijk hebben gemaakt dat weer veel kinderen in 

Zutphen hebben kunnen meedoen. 

 

Drs. J.J.M. (Hans) Meijerink      
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Doelstelling 
De Stichting Leergeld Zutphen heeft als doelstelling  
het voorkomen van sociaal isolement dan wel  
sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/
jongeren van 4 tot 18 jaar uit minimagezinnen voor 
wie:  
 overheidsvoorzieningen uitgeput,  

ontoereikend dan wel niet beschikbaar zijn, 
  eigen middelen onvoldoende zijn om kin-

deren voldoende of naar behoren te laten  
participeren binnen het onderwijs en/of in 
het sociaal maatschappelijk leven op en bui-
ten de school.   

Realisering van de doelstellingen vindt plaats door 
toepassing van de door de landelijke Vereniging 
van Stichtingen Leergeld in Nederland ontwikkelde 
Leergeldformule die in hoofdlijnen neerkomt op:  
 laagdrempelige toegang 
 fungeren als laatste financiële vangnet 
 lokaal werkzaam in Zutphen en Warnsveld 
 persoonlijk contact 
 doorverwijsfunctie. 
Hierdoor is Leergeld Zutphen in staat snel te  
reageren op aanvragen vanuit de doelgroep. 

Aanvragen 
In de afgelopen jaren is het aantal aanvragen 
opgelopen van 150 in 2010 tot 459 in 2015. 
De verwachting voor 2016 betrof 500 aanvra-
gen. 
Door gebrek aan financiële middelen konden 
er helaas maar 450 aanvragen worden geho-
noreerd.  Tevens waren we genoodzaakt om 
de leeftijdsgrenzen aan te passen van 4-18 
jaar naar 6-16 jaar. 
Evenals in vorige jaren betreffen de meeste 
aanvragen sport en onderwijs. Binnen de 
voorziening sport gaat het met name om 
voetbal (contributie en kleding) en zwemles. 
Binnen ‘onderwijs’ zien we dat meer dan de 
helft van de aanvragen de niet-vrijwillige ou-
derbijdrage betreft. 
Gelet op de criteria die Leergeld Zutphen 

hanteert, kunnen niet alle aanvragen worden 

gehonoreerd.  In een aantal gevallen worden 

cliënten doorverwezen naar organisaties of 

instanties die hen wellicht verder kunnen 

helpen. Hiervan worden geen gegevens  

bijgehouden. 

Doelstelling & Aanvragen  

 

Ontvangen  

tekening van 

Daisy 
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Kerncijfers 2016 

450 

aanvragen 

77% 

Van de uitgaven gaan 

naar sport 
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Stichting Leergeld Zutphen  

bestaat uit een bestuur, College 

van Toezicht en een uitvoerings-

organisatie. 

Bestuur  

dhr. drs. J.J.M. Meijerink - voorzitter 

mevr. drs. P.A.M.  Wallage-Bosch  - penningmeester 

dhr. C.H. van Bruchem - secretaris 

College van Toezicht 

dhr. mr. S. van der Vegt 

dhr. J.J.W. Nijendijk RA 

dhr. mr. R. W. de Wilde 
Uitvoeringsorganisatie  

Coördinator: 

dhr. G. B. Donderwinkel 

Intermediairs: 

dhr. C.A.M. Beekman 

dhr. H. Bos 

mevr. M. Hofenk 

dhr. W. Fokker 

 

Administrateur 

dhr. H. Grendel 

Administratie 

mevr. J. H. Weits 

Leergeld Zutphen heeft een kantoorruimte bij Het Plein. Door deze kantoorlocatie 

hebben de medewerkers van Leergeld Zutphen korte communicatielijnen met de  

beleidsambtenaren armoedebestrijding.  

Organisatie  
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Diaconie Protestantse Gemeente Zutphen 

 

 

Wij bedanken alle sponsoren en donateurs voor hun bijdrage in 2016. Hiermee hebben we 

weer veel kinderen kunnen helpen en activiteiten kunnen  organiseren. 

Sponsoren   

Overig,  

Anoniem  

en  

Particulieren 

V€rbindkracht 
Zutphen 
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Financieel 

Begroting en Uitkomst 2016  

DEBET     CREDIT   

Rabo lopende rekening 5454  Eigen Vermogen 6604 

Rabo spaarrekening 6621  Nog te betalen bedragen 6336 

Vooruit betaalde bedragen     640    

Nog te ontvangen bedragen 225    

 

Totaal 12940   12940 

Balans 

  Begroting 2016  Uitkomst 2016 

Inkomsten     

Giften/Schenkingen 70000 31618 

Bijdrage Menzis (via Gemeente)  5800 

Ouderbijdrage Meedoenregeling    22821 

Totaal inkomsten 70000 60239 

   

Uitgaven     

Algemene kosten:   

Totaal kosten kantoor 1025 800 

Bestuurskosten 250 0 

Kosten vrijwilligers 500 0 

Leergeld Nederland - contributie 750 710 

Onkostenvergoeding vrijwilligers 2000 1148 

Overige organisatiekosten / voorzien 475 265 

Totaal algemene kosten 5000 2923 

   

Besteed aan kinderen:   

Onderwijs  10708 

Sport  52415 

Cultuur  3544 

Welzijn   5 

Totaal besteed aan kinderen 65000 66672 

   

Totaal uitgaven 70000 69595 

Resultaat 0 -9356 



 8 

Financieel 

Begroting  2017 
INKOMSTEN   
Giften (jaarlijkse donaties) 200 
Bijdrage Menzis (via Gemeente) 5000 
Ouderbijdrage Meedoenregeling 25000 
Klijnsma gelden (nog niet toegekend) 35000 

Aanvullend te verwerven inkomsten 32050 

Totaal inkomsten 97250 

  
UITGAVEN   
Totaal kosten ‘Kantoor’ 800 
Onkosten bestuur 50 
LG NL contributie 750 
Onkostenvergoeding vrijwilligers 1500 
Overige organisatiekosten/ onvoorzien 400 
Deskundigheidsbevordering 1600 

Totaal algemene kosten 5100 

  
Te besteden aan kinderen  

Onderwijs  
Ouderbijdrage scholen 8500 

Schoolreizen/-kamp/-excursies 2500 
Schoolbenodigdheden 1500 

Bijles/huiswerkbegeleiding 2000 
Overblijfkosten 500 

Computers/laptop 7500 

totaal Onderwijs 22500 
Sport  

Contributie/lesgeld/zwemmen 50000 
Sportkleding/-attributen 2000 

totaal Sport 52000 
Cultuur  

Contributie/lesgeld/telentbegeleiding 4000 
Kleding/attributen 100 

instrumenten huur/koop 300 
totaal Cultuur 4400 

Welzijn  
Contributie/lesgeld 650 
Kleding/attributen 350 

Bijdrage verdere ontwikkeling talenten 1000 

totaal Welzijn 2000 
Kindpakket(advies Kinderombudsman)  

Bijdrage culturele activiteiten 1000 
Abonnement voor internet, krant 4500 

aanschaf identiteitskaart 0 
Kosten fiets 5000 

Kosten openbaar vervoer 0 
Bijdrage in kosten kleding 750 

Totaal Kindpakket 11250 
Totaal te besteden aan kinderen 92150 

  

Totaal uitgaven 97250 
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Voor 2017 zijn 5 kerndoelen opgesteld: 

 Stijging van het aantal aanvragen naar 600 

 Meer bekendheid geven aan Leergeld Zutphen en meer naar buiten treden 

 Samenwerking met verenigingen, stichtingen en Gemeente versterken 

 Verdere professionalisering van de interne organisatie 

 Verwerven van structurele inkomsten 

Ambities 2017 

 

Stichting Leergeld Zutphen e.o. 

Henri Dunantlaan 1 

7201EV ZUTPHEN  

 

T: 0575 514675 

E: info@leergeldzutphen.nl 

W: www.leergeld.nl/zutphen 

B:  NL46RABO 0170 5403 59 

 

Stichting Leergeld Zutphen beschikt over een ANBI-verklaring (aanmerking als Algemeen Nut 

Beogende Instelling). 

Dit betekent dat de stichting over ontvangen giften geen schenkingsrecht verschuldigd is en de 

gever het bedrag, met inachtneming van het geldende drempelbedrag, van de belasting kan 

aftrekken. 


