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De leergeld Organisatie

Missie / kader / landelijke organisatie
Stichting Leergeld zet zich in voor het belang 
van kinderen in Nederland die opgroeien in een 
gezin met weinig inkomen. Naast de landelijke 
activiteiten van Leergeld Nederland, wordt door 
lokale stichtingen concreet invulling gegeven 
aan de doelstellingen van Leergeld.  

Doelstelling Leergeld / beleidsdoelstelling 
Leergeld richt zich op het voorkomen van so-
ciale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met 
minimale financiële middelen, door deze kin-
deren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar weer mee 
te laten doen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten. 

Doelstellingen Leergeld Oost Betuwe 
Het is belangrijk dat kinderen zich een volwaar-
dig deelnemer van de maatschappij kunnen 
voelen. Dat is belangrijk voor het betreffende 
kind, maar zeker ook voor ons als maatschap-
pij.  Kinderen, die opgroeien in armoede en te 
maken hebben met sociale uitsluiting, hebben 
vaker last van gezondheidsproblemen en gevoe-
lens van eenzaamheid, behalen lagere onder-
wijsprestaties en hebben meer kans om later 
zelf opnieuw in een armoedesituatie terecht te 
komen, of zelfs in de criminaliteit.  

Leergeld richt zich op het voorkomen van soci-
ale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met mi-
nimale financiële middelen, door deze kinderen 
in de leeftijd van 4 tot 18 jaar weer mee te laten 
doen aan binnen- en buitenschoolse activitei-
ten. Het kan hierbij gaan om activiteiten voor 
kinderen op het gebied van onderwijs,

sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan 
schoolreisjes, muziekles of lid worden van een 
sport- of scoutingvereniging. Ook verstrekken 
we een fiets of een computer als dat nodig is.

Beknopte weergave toekenningsbeleid
De aanvraag dient altijd door het kind of diens 
ouders / verzorgers ingediend te worden. Als 
de aanvraag aan een aantal basale punten 
voldoet, volgt er een afspraak met een inter-
mediair. Deze vrijwilliger legt een huisbezoek 
af bij het gezin van de aanvraag. Tijdens dat 
bezoek wordt de aanvraag in kaart gebracht 
en wordt ook gekeken of er andere voorzienin-
gen zijn waarop het gezin eerst aanspraak kan 
maken en waarnaar verwezen kan worden. De 
ondersteuning wordt nooit in geld uitgekeerd. 
We leveren goederen (b.v. fiets, laptop) via een 
leverancier en betalen contributies e.d. direct 
aan de dienstverlener.

Dienstverlening aan kinderen

DoorverwijzingSignalering

FondsenwervingNaamsbekendheid

Uitwisseling leergeldstichtingen

Strategische doelen

Instrumentele doelen

 
Bestuursverslag
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Maatschappelijke ontwikkelingen

50%

van de aanvragen komt van 
nieuwe Nederlanders

kinderen in ons werkgebied 
komen in aanmerking voor hulp

600/
800

Wij als Stichting Leergeld Oost Betuwe ma-
ken in de vorm van aan te vragen subsidie 
gebruik van financiering van de Kleinsma-
gelden die aan de landelijke Stichting 
Leergeld Nederland ter beschikking zijn 
gesteld.

De gemeente Lingewaard en Overbetuwe 
hebben een eigen meedoenregeling in het 
leven geroepen waarvan gezinnen met een 
inkomen op 120% van het bijstandsniveau 
gebruik kunnen maken. Dit is voor ons een 
zogenaamde voorliggende voorziening 
waar we eerst naar verwijzen voordat we 
een toekenning overwegen.

Doelgroepen, aantal kinderen in armoede in 
werkgebied
De laatste jaren heeft er een verschuiving plaats 
gevonden wat de doelgroepen betreft. Het aan-
tal nieuwe Nederlanders dat een aanvraag deed 
nam vrij fors toe. Op dit moment is dat onge-
veer 50% van de aanvragen. De schattingen van 
landelijke onderzoekbureaus zijn dat er tussen 
de 600 en 800 kinderen in ons gebied zijn die 
voor hulp in aanmerking komen.
Maatschappelijke ontwikkelingen, mede ten 
gevolge van de Corona epidemie, lijken ertoe te 
leiden dat er meer verborgen armoede ontstaat. 
Met name ouders die de voorzieningen niet 
weten te vinden of zich te veel schamen om er 
een beroep op te doen willen we beter bereiken. 

Beleid, lokaal en landelijk
Op landelijk niveau wordt er aan armoede-
bestrijding gedaan door financiering van 
gemeenten en landelijke stichtingen zoals 
Leergeld NL. Deze ondersteuning vindt voor 
een groot deel plaats door middel van de 
zogenaamde Kleinsmagelden. 

Werkwijze

De Leergeldformule
Via 109 lokale Leergeld stichtingen (en 1 lokale 
partner), die samen actief zijn in 74% van alle 
Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen 
kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- 
en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt 
hen hiermee een springplank, waardoor zij 
opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen 
en eigenwaarde krijgen.

De werkwijze van Leergeld Oost Betuwe
Stichting Leergeld Oost Betuwe werkt hoofdza-
kelijk met vrijwilligers. De coördinatoren en 
intermediairs krijgen een minimale onkosten- 
vergoeding voor hun werk. Een vierkoppig 
bestuur zet de beleidslijnen uit. 2 coördinatoren, 
die ook steeds bij de bestuursvergaderingen 
aanwezig zijn, voeren het beleid uit en sturen 
6 intermediairs aan. De intermediairs voeren op 
aanwijzing van de coördinator, huis-
bezoeken uit en beoordelen in overleg met de 
client wat nodig en mogelijk is en geeft 
adviezen over andere mogelijkheden van hulp. 

De beleidstaken zijn in het bestuur 
ondergebracht in een portefeuilleverdeling 
waarbij verantwoordelijkheden genomen 
worden maar waar gezamenlijk aan het doel 
wordt gewerkt. Daarom is het van belang dat 
diverse expertises in het bestuur zijn 
vertegenwoordigd.

...komen we met alle  
vrijwilligers bij elkaar voor een 
gezellig samenzijn. Dan wordt 
bijgepraat, nieuwe leden 
verwelkomd en afscheid 
genomen. 

Voorzitter: Cor Hendriks

Penningmeester: Willem 

Hombrink

Secretaris: Charlotte 

Verheugen

Lid: Agnes van Haeren

...vindt er een trainings- 
ochtend plaats waar de kennis 
en nieuwste ontwikkelingen 
worden besproken d.m.v. een 
externe trainer. 

...komen de intermediairs en 
coördinatoren bij elkaar voor 
intervisie onder leiding van 
oud-intermediair Mieke 
Janssen

1x 
per jaar...

2x 
per jaar...

2x 
per jaar...

Henk Minkhorst

Elly Veenman

Coördinatoren

Bestuur

Het team van Leergeld Oost Betuwe

Anja Berns

Hennie Nas

Liesbeth Haenen

Lysbeth Bol

Yvonne Witjes

Mieke Janssen

Intermediairs
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Dienstverlening & Resultaten

Behandelde aanvragen / bereik / bestedingen
Zie jaarrekening pagina 17. 

Categorieën 

Door de corona epidemie was er in 2020 een 
grote vraag naar laptops.

Doorverwijzingen
Structureel worden cliënten verwezen naar de 
voorliggende voorziening van de beide ge-
meenten. Vaste verwijzing is ook Jarige Job. 
Verder incidenteel verwijzingen naar Stichting 
Kinderhulp maar ook naar regionale Stichtin-
gen als Huissens Weldoen, Stichting Nood-
fonds Overbetuwe, Forte Welzijn Overbetuwe 
etc.

Ervaringen

Ouders

“Voor uw tegoed passen heb ik met een 
kleine bijbetaling 2 mooie trainingspakken 
voor sport en voetbal kunnen kopen! De 
jongens zijn er heel blij mee! Nogmaals 
dank daarvoor!”  
Vriendelijke groet E.

Onderwijs Cultuur Welzijn

Sport Laptops

“Hoi Liesbeth,
Dankjewel voor de informatie...
het gaat goed met de kinderen... we hebben 
een heel zwaar jaar gehad. Kinderbescheming 
is weg gelukkig en daar door rust. We hebben 
niets meer vernomen van vader en ook gelukkig 
geen rechtzaken meer. Hopelijk blijft dat zo.
We zijn daar door wel heel hecht geworden ze 
zijn vreselijk dankbaar en voor alles. Sam doet 
het heel goed op de middelbare twee niveaus 
om hoog. Liv en streber en nog twee jaar lagere 
school. Nu er eindelijk na 10 jaar rust is zie ik 
ze eindelijk opbloeien en niet meer bang .
Ik vind het nog steeds heel zwaar... en voel
Me vaak alleen. Maar zei maken veel goed!😀
Dankjewel weer voor alles!”
Lieve groet A.

“Beste mevrouw Haenen,  
Maar fijn dat u wel reageert. Fijn ook dat de fac-
tuur voor Aylin betaald wordt, ik ben jullie ook 
hartstikke dankbaar,  
De aanvraag van Yasmine loopt ook via u?”
Met vriendelijke groet, F.

Samenwerking met gemeente(n)
De gemeenten werken tot een bepaalde hoogte 
samen. De subsidieverstrekking verschilt maar 
in samenwerking met ons hebben beiden de 
meedoenregeling ingevoerd. Dit is een webshop 
voor mensen met een laag inkomen waarbij zij 
hun keuzes kunnen maken uit de voorzieningen. 
Verder hebben beide gemeenten de kosten voor 
zwemlessen t.a.v. de doelgroepen voor hun 
rekening genomen. Dit veroorzaakt een veran-
dering in ons uitgavepatroon. 

Landelijk is Leergeld met bovenstaande orga-
nisaties een samenwerking opgestart met de 
naam SAM&. Aanvragen worden hierbij centraal 
toegewezen aan de betreffende organisaties 
zodat er een grotere kans is dat de aanvraag 
positief wordt beoordeeld. In het najaar van 
2020 hebben wij ons aangesloten bij dit project. 
De implementatie zal in 2021 voltooid worden. 

Samenwerking met andere organisaties

Samenwerkingen met andere landelijke 
armoedefondsen

Samenwerkingen met met lokale organisaties
In 2019 is een beleidsbasis gelegd om d.m.v. 
PR activiteiten de samenwerking met scholen 
en verenigingen te versterken. Incidenteel 
worden al goede doelen acties aan ons 
toegewezen.
 
Stichting Welzijn Lingewaard en Forte Welzijn 
Overbetuwe zijn welzijnsorganisaties waar we 
goede contacten mee hebben en in beperkte 
mate mee samenwerken. We vragen jaarlijks 
subsidies aan bij regionale welzijns fondsen. 
Daar is veel waardering voor ons werk en 
worden regelmatig subsidies toegekend 
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2. borging of verdere groei van het aantal kinde-
ren. Het aantal geholpen kinderen is praktisch 
gelijk gebleven met 2019.
3. verdere uitrol samenwerkingsverband Sam&. 
Aangestuurd door Leergeld NL is de aansluiting 
met SAM& tot stand gekomen.

Schoolspullenpas
We maken elk jaar gebruik van de door het 
armoedefonds ter beschikking gestelde school-
spullenpas. Met deze pas kunnen gezinnen voor 
de start van het schooljaar voor een van tevoren 
vastgesteld bedrag schoolspullen afhalen bij 
aangesloten bedrijven.

Teambuilding
Door de corona crisis zijn onze interne trainin-
gen en intervisies helaas komen te vervallen. 
Ook de jaarlijkse zomer- en kerstbijeenkomst in 
het kader van binding zijn niet doorgegaan.

2020…..een bijzonder jaar.

Corona
Door de corona-epidemie is de uitgifte van 
Laptops een speerpunt geworden en stond de 
aanvraag van andere zaken op een laag pitje. 
In behoefte werd voorzien doordat bedrijven, 
instellingen en andere organisaties laptops in 
grotere getalen aanboden. We hebben  daar 
dankbaar gebruik van gemaakt. In totaal hebben 
we 156 laptops uitgegeven. 

Helaas hebben we inkomsten gemist doordat 
door corona een aantal activiteiten als sponsor-
lopen e.d. niet zijn doorgegaan.

Versterking coördinaat
Vanuit SZW subsidie via Leergeld NL was er een 
mogelijkheid om iemand freelance in dienst te 
nemen om de coördinatie te versterken met als 
doel:
1. de tijd tussen aanvraag en uitgifte te verkor-
ten. Dit tijdspad is substantieel verkort voor de 
laptop uitgifte.

We geven presentaties over onze 
stichting bij sociaal actieve 
groepen.

We denken dat de social media 
als facebook en Instagram media 
zijn waar onze doelgroep veel 
mee werkt. 
Met de hulp van subsidies van 
Leergeld Nederland hebben we 
een marketingbureau genaamd 
MarketingKarwei ingehuurd. Ze 
hebben samen met ons een gro-
tere bekendheid weten te genere-
ren via facebook en Instagram.

Bekendheid vergroten

Een deel van de kinderen die in armoede leven wordt niet bereikt door de bestaande landelijke en 
of regionale voorzieningen. Het gaat niet alleen om de zogenoemde verborgen armoede, maar ook 
om ouders die de voorzieningen niet weten te vinden of zich te veel schamen om er een beroep op 
te doen. We onderscheiden niet alleen inkomensarmoede, maar ook sociale uitsluiting ten gevolge 
van een tekort aan inkomen van de ouders/verzorgers. 

Aangezien de gemeenten met de meedoenregeling al redelijke voorzieningen hebben voor de 
groepen die hiermee bekend zijn kunnen wij ons meer richten op de mensen die de weg naar de 
voorzieningen niet kennen. Het project richt zich met name op naamsbekendheid via social media, 
pr-activiteiten op scholen, clubs, wijkteams e.d. In 2020 is het projectplan gemaakt en een eer-
ste aanzet gedaan. In 2020 zijn alle 38 basisscholen in Oost Betuwe persoonlijk bezocht waarbij 
promotiemateriaal als post-its, pennen en dienbladen werden afgegeven. De scholen hebben ver-
volgens in hun nieuwsvoorziening melding van onze stichting gemaakt. Dit project wordt in 2021 
voortgezet.

Project Moeilijk Bereikbare Kinderen (MBK)

Onze jaarverslagen, folders,  
posters en dergelijke hebben 
een moderne vormgeving 
gekregen. Vervolgens zijn in 
punt 7 genoemde promotie-
materialen aangeschaft.

PR om fondsen te werven
Naast de hierboven genoemde 
media denken wij dat met name 
LinkedIn een medium is om 
bedrijven en fondsen te berei-
ken.
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Subsidie & Sponsoren

Donaties en sponsoren
Wij zijn dankbaar voor de donaties van fondsen 
en bedrijven en de bereidwilligheid om ons, en 
daarmee de kinderen, te helpen. Het lukt ons 
met enige regelmaat om sponsoren te berei-
ken. Sommige subsidies kunnen we projectge-
wijs aanvragen, andere jaarlijks of incidenteel. 
Helaas is het nog lastig om jaarlijks structureel 
subsidie te ontvangen.

Subsidie Gemeente
We werken samen met gemeente Overbetuwe 
en gemeente Lingewaard. Onze samenwerking 
wordt steeds intensiever, bijvoorbeeld wat 
betreft informatievoorziening, fietsenproject 
in Overbetuwe en vermelding van LGOB op 
websites van de gemeenten. De contacten zijn 
goed. Van beide gemeenten ontvangen we sub-
sidie die we jaarlijks moeten aanvragen. Hier 
willen wij hen hartelijk voor bedanken.

Prognose/groei
Als je groeit heb je ook inkomsten nodig. Dit 
is voor ons een dilemma. Enerzijds willen we 
zoveel mogelijk kinderen helpen, anderzijds 
betekent dit ook dat de inkomstenkant ver-
groot moet worden. Tot nu toe zijn we sinds 
de oprichting in 2015 steeds gegroeid maar de 
vraag is of dit kan doorgaan. Deze groei kan 
alleen doorgaan als we voldoende bijdragen 
ontvangen van instanties en personen om deze 
groei te kunnen bekostigen. Wij willen natuurlijk 
graag zoveel mogelijk kinderen helpen. Dus wij 
hopen op uw steun te kunnen rekenen.

Aanvankelijk leken we geholpen te zijn met de 
subsidie die het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid via Leergeld NL verstrekte. 
Maar gaandeweg bleek het feit dat we alleen 
eenmalig subsidie kregen over jaarlijks extra 
geholpen kinderen een bottleneck voor ons. 
Helaas hebben daardoor moeten afzien van het 
aanvragen van subsidie over 2020. We wilden 
hiermee een positief signaal naar Leergeld NL 
geven. We vinden dat ze hun best doen om ons 
toch te helpen ondanks alle regelgevingen van 
het ministerie.

Project Moeilijk Bereikbare Kinderen (MBK) is in 2020 opgestart door middel van scholenbe-
zoek en versterking social media. In 2021 wordt dit project het speerpunt van ons beleid. We 
gaan aan de slag om kinderen te vinden waarvan de ouders o.a. door corona in financiële 
problemen zijn geraakt.

Hiermee gaan we, aangestuurd door LeergeldNL samenwerking aan met Stichting jarige Job, 
Stichting Kinderhulp en de Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur

• Om onze organisatie en interne communicatie te verbeteren wordt er een digitale omgeving 
gebouwd door een extern bureau. 
• Opstarten van training en intervisie door en met vrijwilligers. 
• We nemen deel aan webinars georganiseerd door gemeenten en Leergeld NL
• Intermediairs en coördinatoren doen mee aan training voor de invoering van de vernieuwde 
Lisy (ons administratieprogramma)  

Vooruitblik

1. Project Moeilijk Bereikbare Kinderen (MBK) 

2. Aansluiting project SAM&

3. Professionalisering van onze organisatie
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Leergeld Nederland zet zich in voor het belang 
van kinderen in Nederland die opgroeien in een 
gezin met weinig inkomen. Naast de landelijke 
activiteiten van Leergeld Nederland, wordt door 
lokale stichtingen concreet invulling geven 
aan de doelstellingen van Leergeld. Rotary Elst 
Over-Betuwe heeft het initiatief genomen voor 
de Stichting Leergeld Oost Betuwe. Daarmee 
waren wij destijds de 80e lokale Stichting 
binnen Leergeld Nederland.

Leergeld Oost Betuwe is actief in de gemeenten 
Overbetuwe en Lingewaard. De Stichting is 
op 23 december 2014 formeel opgericht en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Vanaf 1 april 2015 zijn we operationeel.

U leest nu het vijfde financieel jaarverslag van 
Leergeld Oost Betuwe dat betrekking heeft op 
het jaar 2020. 

Het bestuur dankt u voor uw belangstelling, 
uw betrokkenheid en/of uw bijdrage of inzet. 
Met de hulp van velen is het gelukt om een 
goed vervolg te geven aan de reeds bereikte 
resultaten. We zullen uw hulp nodig blijven 
hebben om onze ambities voor 2021 waar te 
maken.

Het bestuur
Cor Hendriks
Agnes van Haeren
Willem Hombrink
Charlotte Verheugen

Inleiding

 
Jaarrekening
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Toelichting

Baten
Vele partijen, zoals genoemd op pagina 21, 
hebben ons financieel ondersteund. Donateurs 
hebben in 2020 € 34.454 bijgedragen. Van 
beide gemeenten werd totaal € 27.500 
aan subsidies ontvangen, geoormerkt voor 
armoedebestrijding. Vanuit Leergeld Nederland 
werd € 42.729 bijgedragen waaronder 
eenmalige projectondersteuning van € 20.874 
om de organisatiekosten samenhangend met 
de professionalisering van de automatisering en 
marketing te bekostigen en voor de inleen van 
de coördinatorsfunctie. 

In combinatie hebben deze bijdragen ervoor 
gezorgd dat er een goede financiële basis 
lag voor het uitvoeren van onze taken. In 
2020 hebben wij 232 kinderen uit gezinnen 
met een beperkt inkomen kunnen helpen om 
mee te kunnen doen op school en of bij hun 
sport- en cultuurvereniging. Ook hebben wij de 
continuïteitsreserve kunnen aanvullen. Daarvoor 
bedanken wij onze gevers hartelijk. 
Wij vertrouwen erop dat deze gevers Leergeld 
Oost Betuwe trouw blijven en doen er alles aan 
deze kring uit te breiden. Dit is ook nodig, want 
naar verwachting neemt het aantal kinderen dat 
onze ondersteuning nodig heeft de komende 
jaren verder toe.

Lasten
In 2020 hebben we € 34.063 uitgegeven dat 
direct verbonden was met de gehonoreerde 
aanvragen. Dat is ruim 79% van onze totale 
lasten exclusief de gesubsidieerde kosten 
voor projectondersteuning. Daarmee ligt de 
effectiviteit van de organisatie hoog. 

In 2020 bedroegen onze eigen 
organisatiekosten  € 8.824. Dit is 10,5% van 
de totale bijdragen (exclusief de bijdrage voor 
projectondersteuning). 

Onze eigen organisatiekosten bestaan 
voornamelijk uit algemene beheer- en 
administratiekosten en een bescheiden 
vrijwilligers- en onkostenvergoeding ad  
€ 4.410. Het bestuurswerk gebeurt onbezoldigd 
en de huisvesting wordt ons gratis door het 
Lingehotel in Elst en de Kinkel in Bemmel ter 
beschikking gesteld.  

Donateurs hebben in 2020 € 34.454 
bijgedragen.

Vanuit Leergeld Nederland werd € 42.729 
bijgedragen.

€ Inkomsten

€27.500

€42.729

€34.454

Van beide gemeenten werd totaal € 27.500 
aan subsidies ontvangen, geoormerkt voor 
armoedebestrijding.

232
kinderen

uit gezinnen met een beperkt 
inkomen hebben we kunnen 

helpen om mee te kunnen doen 
op school en/of bij hun sport- en 

cultuurverengiging

Saldo van Baten en Lasten
2020 was een bijzonder jaar. Plots was daar de Corona pandemie. Door Corona lijkt alles te wor-
den vertraagd, waardoor er in 2020 minder ondersteuningsaanvragen zijn ontvangen dan verwacht. 
Tegelijkertijd kwam er wel een grote behoefte aan laptops voor kinderen om hun huiswerk te kunnen 
maken en de schoollessen digitaal te kunnen volgen.
Ook waren door Corona de fysieke huisbezoeken gedurende een groot deel van 2020 niet mogelijk, 
waardoor de ondersteuning werd bemoeilijkt. Maar onze vrijwilligers hebben zich maximaal inge-
spannen om de ruim 300 ondersteuningsaanvragen uit te voeren. Daar zijn we trots op. 

Wij zijn er scherp op dat we effectief en efficiënt omgaan met de middelen die ons ter beschikking 
zijn gesteld. Dat zijn we aan onze gevers en aan ons zelf verplicht.

In een deel van de gevallen leidt een gehonoreerde aanvraag tot een financiële bijdrage. We maken 
dan bijvoorbeeld de contributie om te kunnen sporten rechtstreeks over naar een sportclub. In 
andere gevallen wordt een bijdrage in natura aan kinderen verstrekt, zoals bijvoorbeeld een fiets of 
computer om deel te nemen aan de (digitale) schoollessen. 
Wij proberen om de kosten voor de gehonoreerde aanvragen zo laag mogelijk te houden. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om het inzetten van gebruikte fietsen en gereviseerde computers of om contact 
met scholen om de kosten te delen.

Verplichtingen en aantallen aanvragen

De gehonoreerde aanvragen betroffen 232 unieke kinderen, waarmee er dus per kind 1,3 toezegging is gedaan. 

321

304

296

in totaal behandelde 
aanvragen

waarvan gehonoreerde 
aanvragen

waarvan afgehandelde 
aanvragen

€
Eind 2020 waren er nog 8 openstaande aanvragen. 
Hiervoor hebben we €1.200 gereserveerd.
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Maar we gaan er natuurlijk van uit dat 
we in continuïteit kinderen kunnen 
blijven helpen. Daarom doen we er 
alles aan om jaarlijks de bijdragen aan 
de kinderen en onze organisatiekosten 
te kunnen bekostigen uit de bijdragen 
van onze donateurs, gemeenten en 
Leergeld Nederland. Onze verwachting 
is dat aanvragen van kinderen in 2021 
en 2022 verder zullen toenemen. Wij 
rekenen op uw steun. Alvast hartelijk 
dank.

Het saldo van baten en lasten over 2020 is positief. We hebben € 40.922 
meer ontvangen dan we hebben uitgegeven. Dit batig saldo is nodig om 
onze negatieve algemene reserve aan te zuiveren en onze continuïteits-
reserve te versterken. We streven naar een continuïteitsreserve waarbij 
wij één jaar zonder bijdragen van derden aan onze verplichtingen kunnen 
voldoen en in dat jaar de aanvragen van kinderen nog kunnen honoreren. 
Hiervoor zal er op basis van het verwachte activiteitenniveau in 2021 nog 
circa € 10.000 aan de continuïteitsreserve moeten worden toegevoegd.

Balans  2020

Activa

Passiva

Balans per 31 december  
(na saldobestemming)

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal activa

Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Algemene reserve

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overlopende passiva

Totaal passiva

9.000
7.124

66.262

82.386

58.510
1.200

0
59.710

750
21.926
22.676

82.386

31-12-2020
€

Gelukkig konden wij ook in 2020 rekenen op de sympathie van onze donateurs, de Gemeenten Over-
betuwe en Lingewaard en natuurlijk Leergeld Nederland. Met de gemeenten zijn daarbij goede sa-
menwerkingsafspraken gemaakt waardoor de Meedoenregeling van de gemeenten en de activiteiten 
van Leergeld goed op elkaar aansluiten. 

versterking van 
de continuïteits-

reserve
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Staat van baten en lasten

Baten

Lasten

Baten uit fondsenwerving
Bijdragen gemeenten
Subsidie voor projectkosten t.b.v. Groei
en Sam&werking
Subsidie SZW Alle Kinderen Doen Mee
Subsidie overheid overig
Totale baten

Ondersteuning kinderen
Projectkosten t.b.v. Groei en Sam&werking
Beheer en administratie
Totale lasten

Batig saldo

Saldobestemming
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Algemene reserve

Saldo na bestemming

34.454
27.500

20.874
7.119

14.736
104.683

34.063
20.874

8.824
63.761

40.922

38.510
-1.300
3.712

0

2020

ANBI
De belastingdienst merkt Stichting 
Leergeld Oost Betuwe vanaf de formele 
oprichtingsdatum 23 december 2014 aan als 
algemeen nut beoogde instelling (ANBI), met 
identificatienummer 854698358.

Een ANBI is een algemeen nut beogende 
instelling. Een instelling kan alleen een ANBI 

zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet 
voor het algemeen nut. Een ANBI heeft een 
aantal belastingvoordelen. Zo mogen private 
donateurs van een ANBI hun giften aftrekken 
van de inkomstensbelasting. 

Donateurs en subsidieverstrekkers
In 2020 heeft een brede groep donateurs en 
subsidieverstrekkers Leergeld Oost Betuwe 
ondersteund. Met veel genoegen bedanken en 
vermelden wij hen. In willekeurige volgorde:

• Stichting Jos Cardijnfonds
• Stichting Rentambt 

Overbetuwe 
• Stichting Dorodarte
• Stichting Mi Corazon
• Stichting MGZ Bemmel   
• Stichting Bemmel-Haalderen
• P.G. Martensstichting 
• Maria Gubbens stichting
• Gemeente Lingewaard
• Gemeente Overbetuwe
• Leergeld Nederland
• Ministerie van Sociale Zaken en
      werkgelegenheid

Donateurs en subsidieverstrekkers

• Stichting Nationaal Fonds 
Kinderhulp  

• Basisschool De Kameleon
• Vattenfall 
• Sivon 
• J. Haverkate
• Protestante gemeente Elst
• Protestante gemeente Gendt
• Parochie H. Maria Magdalena
• Sociaal Fonds Rotaryclub Elst 

Over - Betuwe
• Lingehotel Elst

• Stichting de Kinkel

Donateurs en  
subsidieverstrekkers
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Deze contacten zien er hoopvol uit, maar 
door de verwachte grote groei in het aantal 
aanvragen zijn er ook meer financiële middelen 
nodig. Ook beide gemeenten stellen geld 
bestemd voor armoedebestrijding met een 
focus op de jeugd, aan Leergeld beschikbaar. 
Onze stichting is namelijk goed in staat 
gebleken het geoormerkte geld op de juiste 
plaats in te zetten.

Hiernaast de begroting voor 2021, 2022, 2023 
en de realisatie over 2020.

Vooruitzichten 2021

Aan het einde van dit financieel jaarverslag 
over 2020 geven we een korte vooruitblik 
op 2021. We hebben een aanvaardbare 
financiële basis voor 2021. Van de benodigde 
bijdragen voor 2021 ad afgerond € 73.000 
is € 53.000 toegezegd en moeten we nog € 
20.000 werven.

In 2021 rekenen we op een verdere toename 
van het aantal aanvragen. Een deel zal gaan 
om uitloop van aanvragen uit 2020 als gevolg 
van Corona en uit herhalingsvragen voor 
bijvoorbeeld de contributie voor het nieuwe 
jaar. Daarnaast groeit helaas het aantal 
kinderen dat ondersteuning nodig heeft. 
Anderzijds zal de invloed merkbaar zijn van 
de invoering door de beide gemeenten van 
de Meedoenregeling en de aparte vergoeding 
van de zwemlessen die niet meer voor onze 
rekening komen. Door energie te stoppen in 
het beleid om moeilijk bereikbare kinderen 
toch te bereiken hopen we de kinderen die 
het echt nodig hebben te helpen. 

Het zou geweldig zijn als we in ons 
zesde jaar de geschatte ruim 280 unieke 
kinderen zouden kunnen helpen. Daarnaast 
moeten we nog circa € 10.000 aan de 
continuïteitsreserve toevoegen voor een 
solide buffer. Vanuit het bestuur zijn goede 
contacten met (potentiële) sponsoren 
gelegd. 

Meer financiële  
middelen nodig

Contacten met potentiële 
sponsoren behouden

Toename van het 
aantal aanvragen

Doel: ruim 280 kinderen 
helpen

Begroting 2021 - 2023 Stichting Leergeld Oost-Betuwe

BATEN
Reeds toegezegde donaties 83.809 80,1% 53.339 60,7%
Nog te verwerven donaties / onttrekking 
continuiteitesreserve 0 0,0% 19.421 22,1%

83.809 80,1% 72.760 82,8%

Bijdrage voor projectondersteuning 20.874 19,9% 15.120 17,2%

TOTAAL BATEN 104.683 100,0% 87.880 100,0%

LASTEN

Eigen organisatiekosten
(Onkosten)vergoedingen vrijwilligers 4.410 4,2% 4.500 5,1%
Accountantskosten 2.117 2,0% 2.500 2,8%
Publiciteit en marketing 141 0,1% 2.000 2,3%
Overige organisatiekosten 2.156 2,1% 3.000 3,4%
Reguliere organisatiekosten 8.824 8,4% 12.000 13,7%

Kosten projectondersteuning
Inleenkrachten 14.127 13,5% 15.120 17,2%
Pr en communicatie 6.747 6,4% 0 0,0%

20.874 19,9% 15.120 17,2%

Kosten ondersteuning kinderen
Onderwijs 2.447 2,3% 3.646 4,1%
Sport 6.922 6,6% 10.315 11,7%

   Realisatie 2020    Begroting 2021

Cultuur 695 0,7% 1.036 1,2%
Welzijn (fietsen en laptops) 23.999 22,9% 35.763 40,7%

34.063 32,5% 50.760 57,8%

TOTAAL LASTEN 63.761 60,9% 77.880 88,6%

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 40.922 39,1% 10.000 11,4%

Begroting 2021-2023 Stichting Leergeld Oost-Betuwe
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Stichting Leergeld Oost Betuwe 
T.a.v. het Bestuur 
Van Ambestraat 1 
6681 AK  Bemmel 
 
 
 
 
 
Betreft: Jaarrekening 2020 
 
 
Geachte Bestuur, 
 
Ingevolge uw opdracht, ontvangt u hierbij de samenstellingsverklaring bij de door u vervaardigde jaarrekening 2020. 
 
SAMENSTELLINGSVERKLARING 
 
De jaarrekening van Stichting Leergeld Oost Betuwe is door ons beoordeeld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening 
bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst en verliesrekening over 2020 met de daarbij behorende toelichting. Bij een 
samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij 
hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. 
      
Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, 
welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons 
geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag 
u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 
 
Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met Titel 9 boek 2 van 
het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële 
verslaggeving toegepast. 
 
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, 
onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben 
geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken 
met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 
 
We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest. 
 
 
Bemmel, 12 april 2021 
 
Derksen Financieel 
 

 
D.H.G. Derksen. 
 
 

Begroting 2021 - 2023 Stichting Leergeld Oost-Betuwe

BATEN
Reeds toegezegde donaties 83.809 80,1% 53.339 60,7%
Nog te verwerven donaties / onttrekking 
continuiteitesreserve 0 0,0% 19.421 22,1%

83.809 80,1% 72.760 82,8%

Bijdrage voor projectondersteuning 20.874 19,9% 15.120 17,2%

TOTAAL BATEN 104.683 100,0% 87.880 100,0%

LASTEN

Eigen organisatiekosten
(Onkosten)vergoedingen vrijwilligers 4.410 4,2% 4.500 5,1%
Accountantskosten 2.117 2,0% 2.500 2,8%
Publiciteit en marketing 141 0,1% 2.000 2,3%
Overige organisatiekosten 2.156 2,1% 3.000 3,4%
Reguliere organisatiekosten 8.824 8,4% 12.000 13,7%

Kosten projectondersteuning
Inleenkrachten 14.127 13,5% 15.120 17,2%
Pr en communicatie 6.747 6,4% 0 0,0%

20.874 19,9% 15.120 17,2%

Kosten ondersteuning kinderen
Onderwijs 2.447 2,3% 3.646 4,1%
Sport 6.922 6,6% 10.315 11,7%

   Realisatie 2020    Begroting 2021

0 0,0% 0 0,0%

65.560 100,0% 67.860 100,0%
65.560 100,0% 67.860 100,0%

0 0,0% 0 0,0%

65.560 100,0% 67.860 100,0%

4.750 7,2% 5.000 7,4%
2.500 3,8% 2.500 3,7%
2.500 3,8% 2.500 3,7%
3.250 5,0% 3.500 5,2%

13.000 19,8% 13.500 19,9%

0 0,0% 0 0,0%
0 0,0% 0 0,0%

0 0,0% 0 0,0%

3.776 5,8% 3.905 5,8%
10.681 16,3% 11.047 16,3%
1.072 1,6% 1.109 1,6%

    Begroting 2023   Begroting 2022

37.031 56,5% 38.299 56,4%
52.560 80,2% 54.360 80,1%

65.560 100,0% 67.860 100,0%

0 0,0% 0 0,0%

Cultuur 695 0,7% 1.036 1,2%
Welzijn (fietsen en laptops) 23.999 22,9% 35.763 40,7%

34.063 32,5% 50.760 57,8%

TOTAAL LASTEN 63.761 60,9% 77.880 88,6%

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 40.922 39,1% 10.000 11,4%
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Contactgegevens

Postadres: Van Ambestraat 1 te Bemmel. 

info@lgob.nl

www.leergeldoostbetuwe.nl 
 


