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MET LEERGELD 

KANSEN VOOR IEDER KIND  
 

In Nederland  leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Zij kunnen niet meedoen aan activiteiten die voor 

andere kinderen  gewoon zijn. De  gemeente springt vaak bij, maar Leergeld vult op essentiële plaatsen die hulp 

aan. Ook in Leidschendam-Voorburg is dat zeer noodzakelijk om te zorgen dat deze kinderen “het veld in” 

kunnen. In de corona-periode was dit nog meer gewenst dan anders. 

 LEERGELD METHODE WERKT 

Onze stichting in Leidschendam-Voorburg valt onder de paraplu van Leergeld Nederland. Via 111 lokale 

Leergeld stichtingen, die samen in ca. 77% van alle Nederlandse gemeenten actief zijn, biedt Leergeld 

deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zij biedt hen 

hiermee toegang tot sport, cultuur, schoolactiviteiten of fietsen, waardoor zij opbloeien, kennis en 

vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Leergeld is inmiddels een onmisbare 

maatschappelijke pijler van onze lokale samenleving geworden. We zijn persoonlijk, efficiënt, menselijk  

en laagdrempelig. We reageren op concrete vragen en het huisbezoek door vrijwillige intermediairs wordt 

daarbij zeer gewaardeerd. 

  
LEERGELD LEIDSCHENDAM-VOORBURG  

Leergeld Leidschendam-Voorburg is onafhankelijk en niet-gebonden en werkt intensief samen met 

andere (welzijns-)organisaties en de gemeente en overlegt ook regelmatig met deze organisaties. Leergeld 

weet zich naast de gemeente gesteund door fondsen en sociale organisaties en is met name dankbaar voor 

de aanhoudende en genereuze steun van particulieren, verenigingen, service clubs uit onze gemeente. 

ONTWIKKELINGEN IN 2021 

Als tweede corona jaar was 2021 geen gemakkelijk jaar.                                    

Enerzijds werden er nauwelijks schoolkampen en 

schoolreisjes georganiseerd om voor de hand liggende 

redenen. Daarnaast bestond er nog steeds behoefte aan 

tablets en laptops. Dit had vooral zijn oorzaak in het 

onderwijs, dat regelmatig op afstand moest worden 

georganiseerd. Met deze apparaten moest ieder schoolgaand 

kind in staat zijn het onderwijs via het 

scherm te volgen. Het ging daarbij zowel 

om aankoop van deze apparaten, maar ook 

om het doorsluizen van gedoneerde 

exemplaren. In 2021 waren ook  fietsen in trek bij onze 

aanvragers. Maar liefst 241 fietsen konden in 2021 bij onze 

leverancier worden opgehaald.  

Aan de inkomstenkant liet corona nog steeds haar sporen na; 

de serviceclubs konden niet of nauwelijks fundraising-activiteiten organiseren, waarmee zij hun fondsen 

verzamelen om hun doelen, waaronder Leergeld, te ondersteunen. 

Een meevaller was wederom een extra bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

uit voorgaande jaren. In 2021 konden we de bijdragen van Fonds1818 voor 2020 en 2021 registreren.  Omdat 

het aantal verstrekkingen ook achterbleef (zo waren er nauwelijks nieuwe zwemlessen), konden we het jaar 

toch met een positief saldo afsluiten. Leergeld geeft ouders bijna nooit geld, maar voldoet zo veel mogelijk 

rechtstreeks de rekening. Zo is voor 100% zeker, dat het geld ook daadwerkelijk ten goede komt aan het 

kind en het gevraagde. 
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De cijfers voor het reguliere programma van Leergeld Leidschendam-Voorburg: In 2021 zijn  973 

aanvragen behandeld voor 492 kinderen uit 327 gezinnen. 124 aanvragen werden afgewezen om 

verschillende redenen. Zie bijlage voor de detailcijfers. Deze cijfers zijn lager dan voorgaande jaren. De 

cijfers worden enigszins beïnvloed door de overgang naar een nieuw registratiesysteem, LISY 2021. De 

bureaukosten zijn aanmerkelijk gedaald (van 8,7 % naar 5,6 %) wegens minder kosten aan 

kantoorartikelen, porti en automatiseringskosten. Voor wat betreft dat laatste zal in 2022 een inhaalslag 

nodig zijn. 

LOKALE ACTIES 

Een belangrijke actie van Leergeld Leidschendam-Voorburg is altijd de Schoolspullenpas. De gemeente 

financiert deze actie uit de z.g. Klijnsma-gelden. In 2021 werden 1425 kinderen aangeschreven zowel uit 

minima gezinnen met ooievaarspas als kinderen uit gezinnen in de schuldhulpverlening 1074 gaven 

respons en van hen kregen 126 een tablet via BCC en 948 een schoolspullenpas. Op deze passen staat voor 

de basisschoolleerling 100 euro, voor de brugklasleerling 300 euro en voor de leerling in het voortgezet 

onderwijs 200 euro, te besteden aan schoolspullen in een aantal winkels in Leidschendam of Voorburg. 

Naast de reguliere aanvragen en de Schoolspullenpas zijn in 2021 de volgende activiteiten ondernomen:  

Dankzij het Nationaal Fonds Kinderhulp konden we voor de Kerst voor 150 kinderen het verschil maken:   

90 van hen konden een cadeau uitzoeken op de website van V&D en 90 kregen een Fashion cheque, voor 

een deel via de Voedselbank. 

Nog groter en erg leuk was de actie” Sint voor ieder 1”, waarbij werd samengewerkt met de gemeente, de 

Voedselbank en de stichting met dezelfde naam. Dankzij deze samenwerking werden 840 kinderen tussen 

4 en 17 jaar voor Sinterklaas bedacht met cadeaubox. Leergeld verzorgde de registratie; de gemeente 

regelde de distributie, terwijl de genoemde Stichting de cadeaus inzamelde en verwerkte. 

Op 1 augustus werd een wet van kracht, die bepaalt dat vrijwillige ouderbijdragen ook echt vrijwillig zijn. 

Ouders, die deze bijdrage voor schoolreizen of gespecialiseerde onderwijsprogramma’s niet kunnen 

betalen, hoeven dat ook niet. De school mag de betreffende leerlingen  niet uitsluiten van deelname. 

Leergeld betaalt deze bedragen niet meer. De overgang op basis van de wet verloopt nog niet soepel, 

ondanks het bestaande begrip. 

Alle namen van jarige kinderen werden zo veel mogelijk doorgegeven aan de Stichting Jarige Job. Dankzij 

deze Stichting ontvingen ca. 350 van ‘onze’ kinderen een aardige attentie ter gelegenheid van hun 

verjaardag.  

De vrijwilligers van Leergeld komen achter de voordeur van de 

gezinnen.    Sommige ouders hebben grote moeite om hulp te 

vragen of ze weten de weg niet.  Daarnaast kan taalachterstand 

of laaggeletterdheid een groot  probleem zijn. De vrijwilligers 

bespreken de financiële situatie en mogelijke concrete 

aanvragen,   maar ze signaleren ook mogelijke problemen en 

verwijzen die waar nodig door naar andere organisaties. Ook in 

2022 zal Leergeld Leidschendam-Voorburg natuurlijk haar 

uiterste best doen om er voor te zorgen dat alle kinderen in de 

gemeente mee kunnen doen, zodat zij nu en in de toekomst 

kansen kunnen benutten, vooral buiten de schoolomgeving.  

Leergeld heeft in 2021 wederom gefunctioneerd met uitsluitend 

vrijwilligers; d.w.z. er zijn geen beloningen uitbetaald, slechts 

sporadische onkosten.Het bestuur bestaat uit zes personen en 

er zijn nu 4 coördinatoren c.q. hulp-coördinatoren en 4 

intermediairs. Assistentie is er ook van een all-round ICT-er, een website ontwikkelaar 

Wim Schmale (voorzitter bestuur Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg) 

Sabine Smit (Coördinator Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg)
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Tot slot spreken wij onze grote dank uit aan de volgende sponsoren, 

charitatieve fondsen en instellingen, die in 2021 aan Leergeld hebben 

bijgedragen: 

 

                 gemeente Leidschendam-Voorburg 
 
 

        Ministerie van SZW 

             Coöperatie Rabobank 
 

        Stichting Panta Rhei 
 

         Houtproject Wilsveen 
 

      Van Ravesteyn Fonds 

               Fonds1818 

       Tafelronde 103   
 

                Diaconie Protestantse gemeente Voorburg 
 
Stichting Plas en Plus                               Stichting P.G. Martens 
 
EM VELE   PARTICULIERE SPONSORS/VRIENDEN 
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Samenwerkende en steunende partners 

                                 
 

                                                                                                     Stichting DAT            

                                       
                                    

  

 

BIJLAGE EEN 
Resultaten Leergeld 
Leidschendam-Voorburg 

2019 2020 2021 

Aantal geholpen kinderen 
(Reguliere programma) 

475 608 462 

Waarvan kinderen van 
gezinnen in 
schuldhulpverlening 

125 130 111 

Aantal verstrekkingen 802 1019 689 

Cultuur (muziek-school, 
ballet, dans, toneel) 

29 49 29 

Onderwijs (overblijf, 
examens, reiskosten, 
ouderbijdrage) 

121 95  87 

Zwemles (A en B, 
kosten afzwemmen) 

88 74 67 

Schoolkamp en -reizen 133 32 24 

Sport (contrib. kleding) 169 218 165 

Computer (refurbished) 25 282  28 

Welzijn (o.a. scouting, 
zomerkamp) 

15 23 43 

Fietsen 222 246 241 

Verstrekkingen 
kernactiviteiten 

802 1019 689 

Schoolspullenpas 
(projectfinanciering) 

1100 974 1074 
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BIJLAGE TWEE 

EXPLOITATIERESULTAAT 2021 
In € 

Jaren     2020    2021 

Omschrijving  

Donaties     86.475    118.865 

Uitgaven kinderen   72.868      81.298 

Bruto resultaat   13.607      37.567 

Bureau- & huisvestingskosten   7.449        4.810

  

Netto resultaat     6.158    32.757 

In Donaties  van 2021 is een bedrag van 11.900 inbegrepen, dat bestemd is 

voor 2022. Gezien de groei van het aantal kinderen is de vaste reserve  met  

10.000 verhoogd. 

UITGAVEN KINDEREN 

Educatie       6.354       8.872 

Sport     16.678    19.158 

Cultuur       4.424      2.736 

Welzijn       45.412    50.532 

     72.868    81.298 

Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg Postbus 566 2270AN Voorburg 

info@leergeldleidschendam-voorburg.nl  

www.leergeldleidschendam-voorburg.nl 

Telefoon 070-7803376  elke dinsdag van 10 tot 13 uur 

Bankrekeningnummer NL86 RABO 0110 1655 78 (t.n.v. Stichting Leergeld 

Leidschendam-Voorburg) 

KvK  27281487  RSIN 816874062 
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