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Alle kinderen mogen meedoen,
want nu meedoen is straks meetellen



Alle kinderen doen mee!
In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in een gezin met weinig 

geld. Dat zijn ongeveer 2 kinderen per klas. Deze kinderen kunnen om 

financiële redenen niet meedoen aan activiteiten, die voor hun leef-

tijdgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. 

In 2021 steunden we financieel met alle lokale Leergeld stichtingen 

93.683 kinderen ten opzichte van 2020 waarbij we 81.092 kinderen 

steunden. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen, om sociale  

uitsluiting te voorkomen, ook hier in Wassenaar!

25 JAAR LEERGELD NEDERLAND

Al 25 jaar zet Stichting Leergeld Nederland zich, samen met anderen,  

in voor een betere en inclusievere samenleving waarbij alle kinderen  

mogen meedoen! Het ontstaan van ongelijke kansen voor kinderen 

heeft te maken met de omstandigheden waarin de kinderen worden  

geboren en opgroeien. Helaas blijft de inzet van Stichting Leergeld  

nodig om structurele belemmeringen voor kinderen onder de aandacht 

te brengen en te verkleinen! 

Dat is wat we willen bereiken met Stichting Leergeld
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DE LEERGELD METHODE WERKT

Via 112 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 75% van alle 

Nederlandse gemeenten, biedt Leergeld deze kinderen kansen om te 

kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.  

Wij geven nooit geld, maar betalen rechtstreeks de contributie of de 

rekening. Zo weten we 100% zeker dat het geld ook daadwerkelijk ten 

goede komt aan het kind.

Bovendien werkt Leergeld snel, efficiënt en is laagdrempelig. De men-

selijke benadering die Leergeld hanteert wordt als zeer positief ervaren. 

Het huisbezoek door onze intermediairs wordt daarbij sterk gewaar-

deerd, vanwege de laagdrempeligheid, betrokkenheid en persoonlijke 

benadering.

STICHTING LEERGELD WASSENAAR (LGW)

Deelnemen aan sport en cultuur is deelnemen aan de maatschappij.  

Mee kunnen doen aan alle activiteiten die op school worden aangebo-

den moet vanzelfsprekend zijn.

Helaas is dat niet het geval voor iedereen en daarom blijft LGW zich in-

zetten voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een smalle beurs.

Mede door COVID was 2021 opnieuw een jaar met uitdagingen waarbij we, 

bij zoveel mogelijk kinderen positief op hun aanvraag hebben gereageerd.

DOELSTELLINGEN LGW 2021:

1  Zo goed mogelijk bereikbaar blijven voor de gezinnen: middels spreek-

uren in het van Heeckerenhuis en per email om, op deze manier zo 

goed en zo snel mogelijk een aanvraag te behandelen.

2  Kinderen motiveren te gaan sporten of een activiteit te gaan doen om 

ervoor te zorgen dat de kinderen niet geïsoleerd raakten tijdens de 

Corona lockdown.
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3  Het voorkomen van achterstand op school door de digitalisering in het 

onderwijs; LGW heeft vele aanvragen voor laptops goedgekeurd.

4  Zorgen dat ieder kind een zwemdiploma A kan halen. Als gevolg van 

Corona was het zwembad dicht en ontstond een lange wachtlijst.  

In 2021 heeft LGW voor in totaal 41 kinderen zwemlessen betaald.  

Aan het einde van het jaar stonden er nog 29 kinderen op de wacht-

lijst.

BELANGRIJKE INFORMATIE LGW 2021:

In 2020 is besloten om voor de werkgebieden Wassenaar en  

Voorschoten aparte Stichtingen op te zetten.

In 2021 heeft LGW 1058 aanvragen gehonoreerd voor 340 kinderen, 

allemaal woonachtig in Wassenaar t.o.v. 375 kinderen in 2020  

(toen nog inclusief Voorschoten).

We ondersteunden onze doelgroep door ze o.a. te voorzien van  

fietsen, een (sport)lidmaatschap, laptops en/of andere noodzakelij-

ke leermiddelen, muziekles, een schoolbijdrage of zwemles.

In 2021 is er veel meer uitgegeven aan zwemmen, sport lidmaat-

schappen, laptops en aan fietsen dan in 2020.
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De gemiddelde uitgaven per kind lagen  in 2021 een stuk hoger ten 

opzichte van 2020. De totale uitgaven in 2021 waren Euro 79.641,00 

t.o.v. Euro 66.996,00 in 2020.

Het team LGW ( allemaal vrijwilligers), onder leiding van Maurien  

Wetselaar, bestaat uit Alice Been, Tjitske Quist, Conny Bernet en Lydian 

Schuchhard. Bijgestaan door het bestuur dat 5 keer in 2021 vergaderde.

SAMENWERKINGEN MET ANDERE PARTNERS

Schoolreisje, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een uitje.  

Deze zaken kunnen wij aanbieden aan kinderen mede dankzij een mooi  

samenwerkingsverband van Leergeld Nederland met Jeugdfonds 

Sport&Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job.  

Bij deze landelijke fondsen kunnen wij, als LGW, aanvragen indienen.

Daarnaast werkt LGW samen met lokale partners zoals Vluchtelingen-

werk, SMOW, Kwadraad, schooladviesdienst en de Gemeente Wassenaar.

Door de onderlinge samenwerking is het mogelijk om gezinnen breed te 

ondersteunen. Door goede samenwerking met scholen en sportvereni-

gingen weten steeds meer families ons te vinden.

LEERGELD WASSENAAR DOET MEER

LGW functioneert ook als een soort ‘service desk’. Naast de reguliere 

aanvragen wordt LGW regelmatig benaderd door diverse landelijke  

fondsen om mee te doen aan acties om er zeker van te zijn dat het bij  

de juiste kinderen terecht komt.

PARTICIPATIE LGW LANDELIJKE ACTIES:

Actie Pepernoot voor de jongste kinderen. 

Actie Fashion cheques voor de oudste kinderen.

Actie Schoolspullen passen voor de kinderen die doorgaan naar een 

nieuwe school.

Actie Sport- en Speldagen voor de kinderen die graag drie dagen 

‘mee willen doen’ tijdens de zomervakantie.

 

De acties gratis menstruatie pakketten voor alle tiener meisjes en de 

gratis mondkapjes liepen het gehele jaar door.

Bovengenoemde acties brengen veel families met regelmaat naar het 

kantoor om hun kinderen daarvoor in te schrijven. Mede hierdoor blijven 

wij als team LGW in contact met de gezinnen en horen wij wat er speelt 

en waar de grootste behoeftes liggen!

Willem van Moort (Voorzitter bestuur stichting Leergeld Wassenaar) 

Maurien Wetselaar (Coördinator stichting Leergeld Wassenaar)



JAARREKENING 2021
WIJ BEDANKEN ONZE 
DONATEURS!

n  Fonds 1818 
n  Gemeente Wassenaar
n  Gemeenschaps Fonds Wassenaar
n  Laptopdesk
n  Leergeld Nederland 
n   PAPIE(R) AAN ZEE  

Ontwerp & Illustratie 
n  Particulieren
n  PCI H. Augustinus PG Martens
n  Stichting Rotary Wassenaar
n  Stichting Armoedefonds
n  Stichting De Stille Kracht van 

Wassenaar 
n  Stichting Boschuysen
n  Stichting Frodo Foundation
n   Stichting Jarige Job
n  Stichting Lions Club Wassenaar 

Duin 
n  Stichting Nationaal Fonds  

Kinderhulp 
n  Stichting Unie van Vrijwilligers
n  TIBO
n  VeraQ B.V.
n  Vrijzinnige geloofsgemeenschap 

NPB

Dit jaarverslag werd mede  

mogelijk gemaakt door  

A.C.M. Onderwater administraties en 

belastingen

Ontwerp: PAPIE(R) AAN ZEE.

Stichting Leergeld Wassenaar
Postbus 2153
2240 CD Wassenaar  
info@leergeldwassenaar.nl
www.leergeld.nl/wassenaar

Bank: NL58 RABO 0307 5981 36
KvK: 64503356
Fiscaal nummer: 8556 94579

EXPLOITATIERESULTAAT OVER 2021
 
      2021      2020
      __________________      ____________________
      €    €   €   €

Donaties e.d.    74.492       70.392
Uitgaven kinderen  79.641       66.996
      _______      ______
 
Bruto-omzetresultaat         -5.149       3.396

Kosten             
Personeelskosten          637          -
Huisvestingsskosten      2.146                 -
Beheerskosten         2.576      
           4.298      4.298
               -          - 
          ______        ______
              -10.508             -902
              ______        ______
             -902            -22.389
Resultaat         ======         ======

UITGAVEN KINDEREN

Educatie        35.369        10.133
Welzijn         20.869            18.888
Sport         21.463        37.188 
Cultuur                  1.940                 787
        ______       ______
          79.641        69.996         
        ======       ======

Al ons werk is alleen maar  
mogelijk doordat vele  
sponsoren en donateurs  
ruimhartig hebben bijgedragen 
aan LGW, hierdoor kunnen  
alle kinderen meedoen!


