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Voorwoord 
 
Het jaar 2021 is in navolging van 2020 een jaar geweest dat fors onder invloed 
van de overheidsmaatregelen tegen Corona heeft gestaan. Met name in het 
voorjaar en latere najaar zijn diverse vrijheid beperkende maatregelen genomen 
die grote invloed hebben op cultuur, sport, welzijn en ontmoeten.  
Rond de zomermaanden was de enige wat meer zorgeloze tijd met weinig tot 
geen maatregelen waarin we het kantoor weer geopend hebben en zaken weer 
enigszins ‘normaal’ konden worden afgehandeld. Dit heeft evenwel een dip in de 
hoeveelheid aanvragen betekend. 
 
Op 1 augustus 2021 trad de regeling in werking dat scholen zelf oplossingen 
moeten zoeken voor kinderen van wie de ouders geen ouderbijdrage kunnen of 
willen betalen. Een regeling die op scholen veel stof deed opwaaien omdat wij de ouders vanaf dat moment 
terugverwezen naar de school. In 2022 gaan we onderzoeken of we misschien toch voor de scholen met veel kinderen 
uit laaginkomen-gezinnen een regeling moeten gaan treffen. Basis is en blijft dat de kinderen niet de dupe mogen 
worden van deze maatregel. 
 
De ploeg vrijwilligers is met het werven van 2 nieuwe medewerkers, Margot Wolsing en Mieke Uitentuis, versterkt. 
Helaas Heeft Harry Bos om persoonlijke reden afscheid moeten nemen als vrijwilliger. Wij bedanken Harry voor zijn 
jarenlange inzet.  
 
Het bestuur van de Stichting Leergeld is nu weer compleet met de komst van Mariëtte van Mierlo als onze nieuwe 
penningmeester. Met dank voor de vele jaren van actieve inzet heeft Petra Wallage het stokje aan haar overgegeven.  
 
Dit jaar hebben we uitgebreid met medewerkers van de gemeente Zutphen om de tafel gezeten om de relatie tussen 
de gemeente en Leergeld Zutphen tegen het licht te houden.  
Een van de eerste punten die we opnieuw vorm hebben gegeven is de organisatie rondom de zwemlessen die we bij 
de drie Zutphense aanbieders afnemen. Leergeld Zutphen verzorgt voor de doelgroep nu het loket dat alle 
gehonoreerde aanmeldingen verder afhandelt. Verdere besprekingen met de gemeente om die één loket functie 
verder vorm te geven staan gepland voor het nieuwe jaar.  
 
In de media verschijnen steeds vaker berichten over veel ondernemers die in een faillissement gaan komen wat 
gevolgen kan hebben voor hun kinderen. We verwachtend dan ook een forse stijging van het aantal aanvragen. 
 
Uiteraard bedanken wij ook dit jaar de particulieren en organisaties die ons financieel ondersteund hebben.  
 
Jan Aandewiel 
Voorzitter stichting Leergeld Zutphen 
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Werkwijze Stichting Leergeld 
 
De doelgroep van de stichting Leergeld Zutphen zijn kinderen tussen 4 en 18 jaar waarvan de ouders netto minder te 
besteden hebben dan 130% van het bijstandsniveau. Voor de bepaling van het netto-inkomen mogen maandlasten van 
schulden worden afgetrokken en toeslagen hoeven niet meegerekend te worden als inkomsten.  Bij een aanvraag 
wordt altijd eerst gekeken of het gezin in aanmerking komt voor het Kindpakket van de gemeente Zutphen. Als deze 
optie is verbruikt of men komt niet voor het Kindpakket in aanmerking, wordt de aanvraag door Leergeld verder 
behandeld. De aanvraag wordt bij het gezin thuis besproken. Eén van onze intermediairs maakt dan een afspraak en 
onderzoekt of er misschien nog meer mogelijk is voor het kind/de kinderen. Voorwaarde is dat het netto gezinsbudget 
voldoet aan de norm van 130%. De rapportage wordt uiteindelijk beoordeeld door de coördinator waarna goedkeuring 
verleend wordt. 
Bijdragen worden nimmer verstrekt in de vorm van contant geld. Alle toezeggingen vinden plaats in de vorm van 
directe verstrekking van het gevraagde. Met diverse leveranciers zijn hierover afspraken gemaakt waarbij we op basis 
van vouchers de verstrekking doen. Leergeld staat in nauw contact met de gezinnen en de organisaties. 
Dit schept een band waarbij er snel gecommuniceerd kan worden bij problemen en zo nodig gesprekken kunnen 
plaatsvinden om daarna weer met vertrouwen verder te kunnen. 
 
 
Evaluatie jaarplan 2021. 
 
Covid-19 
Het tweede Covid-19-jaar (2021) heeft toch langer een impact gehad op de organisatie dan we vorig jaar konden 
voorspellen. Inderdaad is het eerste half jaar van 2021 verlopen zoals 2020 is geëindigd, namelijk met thuiswerk van 
de kantoormedewerkers en een beperkt aantal aanvragen vanuit de gezinnen. Vaccinaties en het Corona-paspoort 
hebben de maatschappij gelukkig weer meer ‘open’ gemaakt. Na de zomervakantie hebben we ons kantoor dan ook 
weer in gebruik genomen en ook komen de aanvragen weer op gang. De intermediairs en kantoormedewerkers 
hebben hun taken weer opgepakt en gaandeweg keerde alles weer naar ‘normaal’ tot december. Een nieuwe Covid-
piek heeft de voortgang weer lam gelegd en zal zeker weer van invloed zijn op de start van 2022. 
 
Het bestuur. 
Nog aan het einde van 2020 hebben we Jan Aandewiel kunnen verwelkomen als onze nieuwe voorzitter. Jan zal zich 
met name gaan inzetten voor het uitbreiden en warm houden van onze contacten. Halverwege het jaar heeft Petra 
Wallage aangegeven dat zij graag wil stoppen met haar werk als penningmeester. In het najaar hebben we gelukkig 
voor opvolging kunnen zorgen; Marriët van Mierlo zal de taken van Petra overnemen. We kunnen dan zeggen dat we 
einde 2021 weer compleet zijn en met een vrijwel geheel nieuw bestuur kunnen gaan werken aan de toekomst van 
Leergeld Zutphen. 
Het bestuur heeft beleid geschreven m.b.t.  

- de aanname van nieuwe medewerkers,  
- een gedragscode voor binnen de organisatie en richting onze doelgroep 
- de vertrouwenspersoon. 

In het najaar is in het overleg met de gemeente Zutphen uitgesproken dat we in 2022 willen zoeken naar 
mogelijkheden om beter met elkaar samen te werken. 
 
De medewerkers. 
De functieomschrijvingen van de medewerkers zijn herijkt. Nu in het najaar van 2021 het bestuur weer compleet is, zal 
ook de functieomschrijving van de bestuurders tegen het licht worden gehouden en mogelijk aangepast. Op het 
kantoor is het team uitgebreid met een nieuwe medewerker, Margot Wolsing. Ook op kantoor zijn ze nu compleet en -
met de ingebruikname van het ge-update administratieprogramma Lisy21- klaar voor de toekomst. 
Het team intermediairs is op dit moment ondervertegenwoordigd. Harry Bos heeft zich in het najaar terugtrokken als 
intermediair. Door onvoorziene omstandigheden heeft een aantal nieuw-geworven intermediairs zich uiteindelijk 
moeten terugtrekken. Mieke Uitentuis heeft door ziekte haar intrede even moeten uitstellen, maar wordt inmiddels 
ingewerkt. Enkele medewerkers nemen op dit moment de intermediairtaken waar. We denken dat we actief moeten 
gaan zoeken naar nieuwe intermediairs. 
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Financieel: 
Het eerste halfjaar hebben we maar weinig aanvragen gehad en dus ook minder uitgaven. Het tweede halfjaar 
herstelde het aantal aanvragen enigszins, maar is nog niet op het oude niveau. We hebben een poging gedaan om 
gezinnen die bij ons bekend zijn te voorzien van een attractiepark-voucher, maar de uitvoering stagneerde; te kort dag. 
Wél reiken we tijdelijk vouchers van Ballorig uit aan kinderen tot 10 jaar wanneer zij jarig zijn. 
 
Overig: 
De website is geactualiseerd en onderhoudsarm ingericht. Ouders kunnen via de website hun aanvraag indienen. 
Facebook wordt gebruikt om actuele informatie onder onze contacten te verspreiden. 
Met de gemeente hebben we nu goede afspraken kunnen maken over de aanmelding, toekenning en afhandelen van 
het zwemonderwijs. 
 
Doelstellingen: 
De vorig jaar geformuleerde doelstellingen op het gebied van ‘bestuur’ en Financieel’ zijn niet of nauwelijks gehaald. 
Met name heeft de wisseling van bestuursleden i.c.m. Covid-19 veroorzaakt dat we door de vele beperkende 
maatregelen onvoldoende zijn toegekomen aan het vormgeven van toekomst- en kwaliteitsgerichte verbeteringen. 
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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 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  
Het was wederom weer een moeilijk jaar om onze cliënten op een goede manier van dienst te kunnen zijn. 
Weer hadden wij te maken met de coronabeperkingen die het ons toch lastig maakten om onze doelgroep 
te kunnen bereiken. 
Er moest weer regelmatig vanuit huis worden gewerkt, waardoor er toch minder contact kan worden gelegd 
met onze cliënten. De cliënten waren voorgaande jaren gewend om zich op dinsdag en donderdagochtend 
te melden op Het Plein ( nu HDW ). Meestal ging het gepaard met een bezoek aan de sociale dienst en 
tevens een bezoek aan stichting Leergeld. Nu konden er geen afspraken worden gemaakt, omdat er vanuit 
huis werd gewerkt. Dan merk je dat mensen toch wel een bepaalde reserve hebben om contact op te 
nemen. Meestal zijn ze de taal niet machtig en een aanvraag via de mail sturen leverde ook problemen op, 
mede omdat een aanvraag schriftelijk weergeven toch wel moeilijk is voor onze doelgroep.  
We zien dus ook een duidelijke terugval in aanvragen wat uiteraard ook te maken heeft met de 
maatschappij die wederom op slot zit. Scholen zijn veel (deels) gesloten geweest en veel sport en culturele 
activiteiten waren niet mogelijk. 
Binnen Leergeld proberen we ook nieuwe activiteiten te ontwikkelen, die aansluiten bij wat in de 
maatschappij leeft.  
Wij hopen dat de maatschappij gauw weer open kan en dat de kinderen weer gewoon hun activiteiten 
kunnen uitoefenen. We zullen er dan ook alles aan doen om alle kinderen mee te laten tellen. 
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 Kerncijfers 2020 
 
 
Aantal unieke kinderen met toegewezen aanvragen: 

• 2018 – 327 
• 2019 -  359 
• 2020 -  292 totaal met Scula aanvragen en laptops vanwege de eerste pandemie. Totaal 160 stuks 
• 2021 -  317  

   

 
 
 
 
 

 
Ter vergelijking 2019 
 
 
 
 
De forse toename van de uitgaven 
binnen welzijn, zijn het gevolg van 
het uitreiken van vele laptops, die 
nodig zijn bij het thuisonderwijs. Met 
dank aan een plaatselijk fonds. 
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Organisatie 

 
Stichting Leergeld Zutphen bestaat uit 
 

• een bestuur 
• een uitvoeringsorganisatie 
• en een Raad van Advies 

 
Het Bestuur 
dhr. drs. J.Aandewiel  - voorzitter 
mevr. drs. P.A.M. Wallage-Bosch – penningmeester, per 1 november opgevolgd door Mariëtte van Mierlo. 
dhr. B.J.P. Mooibroek  - 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 
dhr. T. Beekman 
mevr. M. Wolsing 
 
Intermediairs: 
dhr. H.Bos 
dhr. B.Mooibroek 

  
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 
 

  
 

 



 

 

8 

Sponsoren. 
Wij bedanken alle sponsoren en donateurs voor hun bijdrage in 2021. Hiermee hebben we weer 
veel kinderen kunnen helpen en activiteiten kunnen organiseren. Het is werkelijk hartverwarmend 
dat steeds meer bedrijven en particulieren vorm en inhoud willen geven aan een vorm van 
gewenste maatschappelijke betrokkenheid en kiezen voor een donatie richting Stichting Leergeld 
Zutphen. Wij zijn er erg blij mee. Hieronder de logo’s van de bedrijven die hebben gesponsord. 

 
 
 
  
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

En van de volgende personen hebben we dit jaar ook een gift mogen ontvangen. U allemaal hartelijk dank. 
C.F. Crommewille - Mevr. H. van den Berg - Mevr. M.C.M. Bolt - C.L. Glastra en Glastra Bekius - W.F. Volmer en        

C. Bar - mevr. L.G. van Nieuwenhuizen. 
 

Een duimpje voor de vele losse en kleine donaties die we van 
particulieren en nog enkele bedrijven hebben mogen ontvangen. 

PODCAST 
MASTERS 

ACADEMY. 

We hebben een mooie donatie ontvangen van 
de P.G.Martensstichting. 

We  bedanken de mensen van 
Van Bergen Tekst en Advies  

voor de donatie. 

P.M.E.Holding 
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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 een bedrag tot 
de wettelijk toegestane Vrijwilligersvergoeding (onkostenvergoeding). Het bestuur is hiervan 
uitgesloten en niet alle medewerkers willen de vergoeding ontvangen. 
 
Balans, realisatie en Uitkomst 2021 
 
Balans 1.1.2021 

DEBET CREDIT 
Rabo lopende rekening 22.129  Eigen Vermogen 70.0451 

Rabo spaarrekening 93.101  Nog te betalen   
 bedragen 

14.575 

Vooruit betaalde 
bedragen 

0  Vooruit ontvangen            
 bedragen 

5.610 

 0  Reservering corona  
 perikelen 

25.0002 

TOTAAL: 115.230 TOTAAL: 115.230 

1Het eigen vermogen is met 17.840 euro gegroeid. 
2Er zijn in 2022 geen projecten opgestart die voortkomen uit Coronaperikelen. 
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Realisatie. 

Inkomsten Begroting 2021 Realisatie 2021 
Giften/schenkingen/overige 
fondsen 

400 25.128 

subsidie gemeente  30.000 30.000 
Fondsen o.b.v. declaraties BWH/KH 57.400 19.550 
Totaal inkomsten 87800 74.678 
   
Uitgaven   
Algemeen   

totaal kosten ‘Kantoor 800 1.149 
Verzekeringen 200 165 

Automatiseringskosten 300 3.8031 

Onkosten bestuur 100 0 
LG NL contributie 1.250 0 

Onkostenvergoeding vrijwilligers 3.000 1.340 
Overige  kosten vrijwilligers 400 631 
Overige organisatiekosten/ 

onvoorzien 
50 317 

Deskundigheidsbevordering 1.500 0 
Vrienden van LGZ 2.000 0 

Rente en kosten bank 200 195 
Totaal algemene kosten 9800 7600 

Ondersteuning aan kinderen2   
Onderwijs 20.000 5.624 

Sport 40.000 22.932 
Cultuur 3.000 40 
Welzijn 10.000 20.642 

PROJECTEN: Maatwerk 2021 5000 0 
Totaal ondersteuning aan kinderen 78.000 49.238 
Totaal uitgaven 87.800 56.838 

Positief resultaat  17.840 
1Bij de opstart van de kantoorwerkzaamheden zijn omvangrijke IC-problemen ontstaan en opgelost. 
2In 2021 veel verschuivingen in uitgaven. Scholen moeten vanaf augustus - bij wet - schoolkosten zelf dekken en door 
thuisonderwijs zijn veel laptops uitgereikt (welzijn). Sport heeft dit jaar lang stilgelegen. 
 
Verantwoording van uitgaven naar subsidieverstrekker en fondsen 

Langlopende fondsen op basis van declaraties  19.550 
Giften, schenkingen en overige eenmalige 
fondsen 

 25.128 

Subsidie gemeente Zutphen 30.000  
Instandhouding organisatie 10.000 7.600 

Ondersteuning aanvragen gezinnen 20.000 4.560 
  56.838 
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Begroting 2022 
 

Inkomsten Begroting 2022 
Giften/schenkingen/overige 
fondsen 

20.000 

subsidie gemeente  30.000 
Fondsen o.b.v. declaraties BWH/KH 25.000 
Doelbestemming vanuit reserve 25.000 
Totaal inkomsten 100.000 
  
Uitgaven  
Algemeen  

Verbruikskosten op kantoor  1300 
Verzekeringen 200 

Automatiseringskosten 1500 
Onkosten bestuur 100 
LG NL contributie 1.250 

Onkostenvergoeding vrijwilligers 3.000 
Overige  kosten vrijwilligers 500 
Overige organisatiekosten/ 

onvoorzien 
250 

Deskundigheidsbevordering 750 
Vrienden van LGZ 500 

Rente en kosten bank 250 
Totaal algemene kosten organisatie 9.600 
Ondersteuning aan kinderen2  

Onderwijs 11.400 
Sport 26.000 

Cultuur 3.000 
Welzijn 25.000 

PROJECTEN 2022 25.000 
Totaal ondersteuning aan kinderen 90.400 
Totaal uitgaven 100.000 
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Ambities 2022, ons jaarplan. 
 
 
Vooraf: 
We denken en hopen dat we in 2022 weer ‘normaal’ kunnen gaan werken aan het ondersteunen van gezinnen 
die in armoede leven. Vanuit de berichtgevingen in de media weten we dat de groep kinderen dat in armoede 
leeft, steeds groter wordt. Een reden temeer om ons werk goed te doen en zo mogelijk meer gezinnen te 
helpen. Organisatorisch en bestuurlijk staan we klaar. 
 
Wat betekent het een en ander voor de Stichting Leergeld Zutphen? 
 
1. Het bestuur wil werken aan het optimaliseren van de algemene doelstelling van Leergeld, gericht op het 

participeren van jongeren in de maatschappij. Leergeld richt zich op de jongeren uit gezinnen met een 
smalle beurs. 
- Het bestuur gebruikt Nieuwsbrieven, de media en het contact met scholen en verenigingen om zich bij 

de doelgroep bekend te maken.  
- Het bestuur maakt jaarlijks een planning wanneer en hoe de doelgroep benaderd gaat worden. 

 
2. Het bestuur wil de interne communicatie optimaliseren, is gericht op een transparante werkwijze en een 

‘open’ werksfeer.  
- Het bestuur organiseert minimaal 4x per jaar een gezamenlijke vergadering waarin de interne 

organisatie en het functioneren van het bestuur ook ter sprake komt. 
- Het bestuur informeert meteen en rechtstreeks de coördinator over onderwerpen die van belang zijn 

voor een optimaal functioneren van het kantoor. 
 
3. Het bestuur zorgt voor kundige medewerkers, die adequaat en integer kunnen handelen, onderling en 

richting de gezinnen. 
- Het bestuur faciliteert medewerkers als zij vragen om deskundigheidsbevordering of aangeraden wordt 

om deze te volgen. 
- Het bestuur houdt minimaal 4x per jaar gesprekken met de coördinator over zijn functioneren en laat 

zich informeren over zijn bevindingen m.b.t. de professionaliteit van de kantoormedewerkers. 
- De coördinator houdt 2x per jaar gesprekken met kantoormedewerkers over hun functioneren. 

 
4. Het bestuur draagt zorg voor goede contacten met stakeholders en relevante maatschappelijke groepen 

en/of instellingen en bouwt deze uit. 
- Het bestuur werkt gericht aan een club ‘Vrienden van Leergeld’ waarbij 2022 de opstart is, met als 

doelstelling in 2022 in totaal 25 ‘Vrienden’ te ontvangen. 
- Het bestuur organiseert/initieert jaarlijks een moment waarop onze relaties worden uitgenodigd voor 

een informerende bijeenkomst. 
- Het bestuur stuurt alle relaties periodiek een Nieuwsbrief. 
- He bestuur stelt jaarlijks een lijst samen van bedrijven/instellingen die benaderd gaan worden om LGZ te 

ondersteunen. 
 
5. Het bestuur wil samen met de gemeente werken aan een 1 loket functie waarin alle onderdelen van de 

kinderarmoedebestrijding zijn opgenomen. 
- Het bestuur gaat in 2022 gesprekken aan met de gemeente Zutphen, met als gewenste uitkomst: 

• 1 loket voor aanvragen  
• De diversiteit van de aanvragen breder wordt 
• LGZ als uitvoerder van de aanvragen 
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6. Het bestuur wil aandacht schenken aan de contacten met de fondsen en instellingen die de financiën 

genereren waarvan Leergeld afhankelijk is. Met hen wil het bestuur goede, heldere en werkbare afspraken 
maken. 
- Het bestuur belegt minimaal 1x per jaar een persoonlijk gesprek met het bestuur van de financieel 

ondersteunende fondsen/instellingen. 
- Het bestuur draagt zorg voor een optimale samenwerking/afspraken met de bedoelde fondsen en 

instellingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 


