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Voorwoord 

 
Het jaar is omgevlogen en voor u ligt alweer het jaarverslag 2019. 
Terugkijkend hebben er bij Leergeld Zutphen in het afgelopen jaar geen grote veranderingen plaats gevonden. 
Teamleden zijn gekomen en gegaan, maar de trouwe harde kern is gebleven.  
Wel kwam aan het licht dat we qua ‘personele bezetting’ kwetsbaar zijn en daar is aan 
gewerkt. De intermediairs die van oudsher alleen huisbezoeken deden, zijn dusdanig ingewerkt dat zij nu ook 
aanvragen af kunnen handelen. De continuïteit van onze corebusiness is daarmee beter gewaarborgd. 
 
Het aantal aanvragen steeg van 514 in 2018 naar 576 in 2019. Dit is een goede stijging, maar wij blijven aandacht 
schenken aan ons speerpunt ‘bekendheid verkrijgen bij onze doelgroep ‘. 
Bijvoorbeeld door middel van het project “Spreekbeurtdozen”. 

 
In Apeldoorn heeft dit veel nieuwe aanvragen opgeleverd met name 
ook vanuit wijken die niet in de lijn der verwachting lagen. Deze dozen 
geven handvatten om in de bovenbouw van het basisonderwijs een 
spreekbeurt te houden over armoede in Nederland en St Leergeld in 
het bijzonder. De doos bevat flyers en een presentje zodat kinderen 
thuis de aandacht kunnen vestigen op de mogelijkheden die Leergeld 
biedt.Naar aanleiding hiervan staan inmiddels de eerste dozen te 
wachten om onder de Zutphense basisscholen verspreid te gaan 
worden. 
Deze dozen zijn gemaakt door de kinderen van Walhallab. Een 
enorme leuke samenwerking die Ilse van Voorden (nieuw bij Leergeld) 
heeft geïnitieerd en gerealiseerd.  
 
Daarnaast zijn er plannen om onze huidige en eventuele nieuwe sponsors op een meer structurele basis aan ons te 
binden. Hierbij gaan we over op VRIENDEN VAN LEERGELD. In de afgelopen tijd is er veel gesproken over de vorm 
hiervan. Het is onze intentie u hier in 2020 meer concreet over te kunnen berichten. 
 
Vanwege de bezuinigingen die de gemeente Zutphen moet doorvoeren, was en is de samenwerking nu onderwerp van 
vergaderingen. 
Zoals de meeste Leergeld stichtingen, ontvangt ook Leergeld Zutphen via de gemeente subsidie en wij zijn blij dat wij 
hier ook het komende jaar weer op mogen rekenen. 
Ook kunnen wij al vele jaren met veel plezier gebruik maken van de faciliteiten van ’t Plein. Het was even spannend of 
Leergeld op zoek moest gaan naar een ander onderkomen. Gelukkig is dit niet het geval en hebben we, weliswaar 
onder andere voorwaarden, onze huisvesting kunnen behouden. 
 
Er is nauw contact met de gemeente over hoe de samenwerkingsvorm te vernieuwen en mogelijk te verbeteren. 
Hierbij staat het belang van onze doelgroep voorop; de aangeboden hulp moet eenvoudig te vinden zijn en de 
beschikbare gelden zo efficiënt mogelijk benutten. Opdat wij zoveel mogelijk kinderen kunnen helpen. 
Bovenal wil Leergeld Zutphen een autonome organisatie blijven. Zodat onze rol als ‘laatste vangnet’ en het ‘op maat 
leveren van hulp’ niet in het geding komt. 
 
Op het moment van schrijven klopt COIVD-19 op de deur. Aanvragen worden vanuit huis verwerkt. De rest van de 
activiteiten ligt vooralsnog stil. In deze rare tijd waarin het virus als een donkere wolk boven ons hangt, lijkt het 
werven van sponsors en het belasten van leerkrachten met een spreekbeurtdoos niet op zijn plaats. Echter onze 
doelgroep zal ons ook in 2020 hard nodig hebben. Met elkaar gaat Leergeld op zoek hoe hier een balans in te vinden. 
 
Als laatste wil ik een ieder die ons een warm hart toedraagt bedanken voor de support in welke vorm dan ook! 
 
Ageeth Koemans   

 
 

 
 

 



 

Doelstelling & Aanvragen
 
 
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 

kinderen voldoende of naar behoren te 
laten participeren binnen het onderwijs 
en/of in het sociaal maatschappelijk leven 
op en buiten 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 2019 kenden wij 576 aanvragen toe en 
hielpen daarmee 360 kinderen. 
 
Zoals ieder jaar vormt de voorziening Sport 
de hoofdmoot. Het gaat hier vooral om 
voetbal (contributie en kleding) en 
zwemles. Omdat zwemlessen vanaf 2020 
door de gemeente Zutphen betaalt gaan 
worden, is onze begroting hierop 
aangepast. 
Bij de voorziening Onderwijs betreft het 
vooral de niet-vrijwillige ouderbijdrage en 
schoolreizen. 
De voorziening Welzijn betreft vooral 
fietsen en labtops. 
 
Onze toekenningscriteria zijn ruim en zoals 
blijkt ook goed bekend bij onze doelgroep. 
Dit jaar hebben wij 7 aanvragen af moeten 
wijzen omdat zij buiten onze criteria 
vielen. 
 

 

 
 



 

Kerncijfers 2019 

 
 
aantal aanvragen per jaar 
 

 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      aantal geholpen kinderen per jaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

verdeling besteding aan kinderen 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

100

200

300

400

500

600

700

2017 2018 2019

280

300

320

340

360

380

400

Onderwijs

Sport

Cultuur

Welzijn (waar-
onder fietsen en 
labtops)



 

Organisatie 

 
 

 
Stichting Leergeld Zutphen  
bestaat uit een bestuur,  
een uitvoeringsorganisatie  
en een Raad van Advies  

 

Bestuur  
mevr. A.Koemans  - voorzitter  
mevr. P.A.M. Wallage-Bosch - penningmeester  
dhr. C.A.M. Beekman  - secretaris 
 
 

Raad van Advies 

dhr. drs. J.J.M.Meijerink 

dhr. mr. S. van der Vegt 

dhr. mr. R. W. de Wilde  
 
 
Uitvoeringsorganisatie 

 
Coördinator:  
dhr. G.B. Donderwinkel 

 
Administratie 

dhr. H. Grendel 
Mevr. M. van Berkel 
 
Intermediairs:   

         dhr. H.Bos 

          dhr. M. Sangers 

dhr. H.Hartsuiker 

dhr. B.Mooibroek 
 

Overige teamleden  
Dhr. M.Jaspers 

Mevr. I. van Voorden 
 
 
 
 
 

Leergeld Zutphen heeft een kantoorruimte bij gemeente Zutphen afdeling Gelre werkt 

(voorheen Het Plein). Door deze kantoorlocatie hebben de medewerkers van Leergeld 

Zutphen korte communicatielijnen met de beleidsambtenaren armoedebestrijding. 
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Sponsoren 

  
Wij bedanken alle sponsoren en donateurs voor hun bijdrage in 2019. Hiermee hebben we weer 
veel kinderen kunnen helpen en activiteiten kunnen organiseren. 

        

                               
 

               
 

   
 

     

 
 
 



 

Financieel 

 
 
Inkomsten 

De inkomsten van de stichting bestaan uit bijdragen van charitatieve instellingen, bedrijven, subsidie via de 
gemeente en particuliere donaties en inzamelacties. 
Stichting Leergeld Zutphen heeft daarnaast afspraken met Stichting Bakkers Weeshuis en het Nationaal 
Fonds Kinderhulp om voor aanvragen welke buiten haar basispakket vallen te fungeren als intermediair. 

 

Vergoedingsbeleid medewerkers 

De medewerkers van Stichting Leergeld Zutphen zijn allen vrijwilligers. Zij ontvangen de wettelijk 
toegestane Vrijwilligersvergoeding (onkostenvergoeding). Het bestuur is hiervan uitgesloten en niet 
alle medewerkers willen de vergoeding ontvangen. 

 
 
Begroting en Uitkomst 2019 

 

 Begroting  Uitkomst 

Inkomsten   
Reeds toegezegde giften 400 400 

Giften te verwerven/ verworven  27068 

Klijnsma gelden 30000 30000 

Meedoenregeling gemeente  13525 

Nationaal Fonds Kinderhulp  4309 

Totaal inkomsten 30400 75302 

   
Uitgaven   
Algemeen   

totaal kosten ‘Kantoor 400 820 

Verzekeringen 200 163 

Automatiseringskosten 200 175 

Onkosten bestuur 200 0 

LG NL contributie 1200 1113 

Onkostenvergoeding vrijwilligers 1500 1165 

Reiskosten vrijwilligers 0 29 

Overige organisatiekosten/ onvoorzien 650 508 

Deskundigheidsbevordering 2500 0 

Rente en kosten bank 200 193 

Totaal algemene kosten 4340 4165 

Besteden aan kinderen   
Onderwijs 18450 14490 

Sport 52000 48607 

Cultuur 4100 2637 

Welzijn 2750 9760 

Totaal besteed aan kinderen 77300 75493 

Totaal uitgaven  79658 

 
 

Financieel 



 

 
 
Balans 1.1.2020 

 

DEBET CREDIT 

Rabo lopende rekening 7767  Eigen Vermogen 49836 

Rabo spaarrekening 78085  Nog te betalen   
 bedragen 

14016 

Vooruit betaalde 
bedragen 

0  Vooruit ontvangen            
 bedragen 

0 

 0  Reservering corona  
 perikelen 

22000 

TOTAAL: 85852  TOTAAL: 85852 

 
 
 

Begroting 2020 

 
Inkomsten  
Reeds toegezegde giften 400 

Klijnsma gelden 30000 

Giften te verwerven 40350 

Totaal inkomsten 70750 

  
Uitgaven  
Algemeen  

totaal kosten ‘Kantoor 600 

Verzekeringen 200 

Automatiseringskosten 200 

Onkosten bestuur 200 

LG NL contributie 1250 

Onkostenvergoeding vrijwilligers 1500 

Overige organisatiekosten/ onvoorzien 650 

Deskundigheidsbevordering 2500 

Vrienden van LGZ 3000 

Rente en kosten bank 200 

Totaal algemene kosten 10300 

Besteden aan kinderen  
Onderwijs 18450 

Sport 30000 

Cultuur 3000 

Welzijn 5000 

PROJECTEN: Maatwerk 2020 4000 

Totaal te besteden aan kinderen 60450 

Totaal uitgaven 70750 
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Ambities 2020 

     
 

Voor 2020 zijn de volgende kerndoelen opgesteld: 
 

  
➢ De bekendheid onder de doelgroep bestendigen en vergroten 

➢ De samenwerking met het onderwijs en verenigingen onderhouden 

➢ voortzetten onderzoek naar optimalisatie hulpaanbod in samenwerking met de gemeente Zutphen 
en andere charitatieve organisaties.  

➢ Gestalte geven aan ‘Vrienden van Leergeld’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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). 
 

 


