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ALLE KINDEREN DOEN MEE!
Dat is wat we willen bereiken met stichting Leergeld.  
We willen blijven bijdragen aan gelijke kansen voor alle kinderen, in de leeftijd 
4-18 jaar, door sociale uitsluiting te voorkomen. In Nederland leeft 1 op de  
12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet 
meedoen aan activiteiten, die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn.  
Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. 
Leergeld wil deze kinderen mee laten doen, ook hier in Wassenaar !

LEERGELD METHODE WERKT
Onze stichting Leergeld in Wassenaar valt onder de paraplu van Leergeld  
Nederland. Via 109 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 74% van 
alle Nederlandse gemeenten, biedt Leergeld deze kinderen kansen om te kunnen 
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. In onze aanpak staan de 
kinderen centraal. Wij geven nooit geld, maar betalen rechtstreeks de contribu-

Samen op schoolreis, ook ik mag mee!

Samen trainen,  
        daar krijg ik  
    energie van!
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tie 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 menselijke be-
nadering die Leergeld hanteert wordt als zeer positief ervaren. Het huisbezoek 
door onze vrijwilligers wordt daarbij sterk gewaardeerd, vanwege de laagdrem-
peligheid, betrokkenheid en persoonlijke benadering. Leergeld is inmiddels een 
onmisbare maatschappelijke pijler van onze samenleving geworden.

SAMENWERKINGEN MET ANDERE PARTNERS
Schoolreisje, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een uitje. Deze voor-
zieningen kunnen wij aanbieden aan kinderen mede dankzij een mooi samen-
werkingsverband van Leergeld Nederland met Jeugdfonds Sport&Cultuur, 
Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Bij deze landelijke fondsen 
kunnen wij, als locale stichting Leergeld Wassenaar, aanvragen indienen.

Daarnaast werkt Leergeld Wassenaar samen met een paar belangrijke lokale 
partners zoals bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk, SMOW, Kwadraad en de  
Gemeente. 
Doel van deze onderlinge samenwerking is om de gezinnen zo breed mogelijk te 
ondersteunen. Via de goede samenwerking met scholen en bijvoorbeeld sport-
verenigingen weten steeds meer gezinnen ons te vinden. 

Samen op de fiets, met de fiets ben ik veel 
sneller op school!
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LEERGELD WASSENAAR
We zijn trots op wat we met elkaar bereikt hebben in 2020. We ondersteunde 
onze doelgroep door ze o.a. te voorzien van fietsen, een lidmaatschap van sport-
clubs, laptops en andere noodzakelijke leermiddelen,  
muziekles of een schoolbijdrage. 
We hebben het afgelopen jaar 1089 aanvragen behandeld voor 375 kinderen uit 
211 gezinnen. We zijn daarmee wederom sterk gegroeid ten opzichte van 2019 
waarbij we 712 aanvragen behandelde voor 266 kinderen. Echter de totale uitga-
ven was in 2020 lager; de gemiddelde kosten per aanvraag lag lager dan in 2019. 
Er is veel meer uitgegeven aan laptops, digitaal (les)materiaal en aan fietsen dan 
in 2019. De uitgaven voor schoolreisjes, schoolkampen en zomerkampen lagen 
in 2020, als gevolg van de corona crisis, een stuk lager. Het zwembad was enige 
tijd gesloten, waardoor de zwemlessen niet door konden gaan en ook hier de uit-
gaven iets lager uitkwamen dan in 2019. De wachtlijsten voor het zwemmen zijn 
helaas langer geworden. 

Leergeld Wassenaar is, dankzij de enorme inzet van Ingrid Römer en haar team 
met Annette van Tongeren en Florine van Dusseldorp, in een paar jaar uitge-
groeid tot een volwaardige lokale stichting van Leergeld Nederland.
Sinds augustus 2020 heeft Ingrid Römer het stokje overgedragen aan een heel 
nieuw team. Het nieuwe team, onder leiding van Maurien Wetselaar, bestaat uit 
Alice Been, Tjitske Quist, Conny Bernet en Sandra Wienk. 

CORONA CRISIS
De corona crisis heeft flinke gevolgen gehad op de hoeveelheid aanvragen en het 
type aanvragen. We zijn zoveel mogelijk in contact gebleven met alle gezinnen, 
per email of op afspraak bij het van Heeckerenhuis, om hen zo goed mogelijk te 
ondersteunen waar mogelijk. Basis- en middelbare scholen stapten, als gevolg 
van de Corona crisis en de verplichte sluiting van de scholen, over op digitale 
lesmiddelen. Het op afstand begeleiden van schoolgaande jongeren en online 
ondersteunen is niet meer weg te denken. De behoefte aan laptops was daarom 
heel groot. In 2020 hebben we 30 laptops uitgegeven ten opzichte van 2019 waar 
we 15 laptops financierden. Leergeld Wassenaar ziet het dan ook als belangrijke 
taak om de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs, door voortschrij-
dende digitalisering, te voorkomen. 

LOKALE ACTIES
Naast de reguliere aan-
vragen heeft Leergeld 
Wassenaar in 2020 mee-
gedaan, in samenwerking 
met Fonds Kinderhulp, 
met Actie Pepernoot 
waarbij de jongste kinde-
ren een cadeautje ontvin-
gen in de maand decem-
ber. Leergeld Wassenaar 
stelde budget beschik-

baar voor de Sport en Spel dagen in augustus. Kinderen die bij Leergeld staan 
ingeschreven, konden zich hiervoor aanmelden. 
Er is een actie gestart samen met het Fonds Kinderhulp om aan meisjes gratis  
menstruatie pakketten uit te delen tijdens het spreekuur op kantoor. Deze actie 
bleek een groot succes te zijn en blijft voorlopig doorlopen. Daarnaast boden we 
gratis mondkapjes aan die we gedoneerd kregen via het Armoedefonds.

Willem van Moort (Voorzitter bestuur stichting Leergeld Wassenaar)
Maurien Wetselaar (Coördinator stichting Leergeld Wassenaar)

   Streetdance, 
          cool!

Samen krijgen we zwemles; ik ga al bijna voor diploma A.
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EXPLOITATIERESULTAAT OVER 2020
 
      2020     2019
      __________________    ____________________
      €    €  €    €

Donaties e.d.    70.392      50.610
Uitgaven kinderen  66.996      69.098
      _______     ______
 
Bruto-omzetresultaat         3.396      -18.488
Kosten             
Beheerskosten*       4.298            3.901
          ______      ______
  
Resultaat              -902         -22.389
           ______      ______
          ======      ======

*Als gevolg van de splitsing van Leergeld Wassenaar met Leergeld Voorschoten zijn de  
beheerskosten eenmalig voor 2020 iets hoger uitgevallen dan in 2019.

UITGAVEN KINDEREN

Educatie        10.133       17.753
Welzijn         18.888           9.983
Sport         30.121       28.644 
Zwemlessen           7.067       10.351
Cultuur                     787           2.367
        ______      ______
          66.996       69.098         
        ======      ======

DONATEURS  
BEDANKT!
n  Armoedefonds
n  De Stille Kracht  

van Wassenaar
n  Fonds 1818
n  Geloofsgemeenschap NPB
n  Gemeente Wassenaar
n  Leergeld Nederland
n     Nationaal Fonds Kinderhulp  

Particulieren
n  PCI H. Augustinus
n  Stichting Boschuysen
n  Stichting Jarige Job
n  Stichting Frodo
n  VeraQ B.V.

Samen in gesprek,       
   ik voel mij gehoord!
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Dit jaarverslag werd 
mede mogelijk gemaakt 
door A.C.M. Onderwater 
administraties en  
belastingen, 
Ontwerp:
PAPIE(R) AAN ZEE.


