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In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen 
om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes 
heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen 
mee laten doen! Ook in Wassenaar is dat hoogstnoodzakelijk.

LEERGELD METHODE WERKT
Onze stichting in Wassenaar valt onder 
de paraplu van de Leergeld Nederland. 
Via 108 lokale Leergeld stichtingen, die 
samen actief zijn in 74% van alle Neder-
landse gemeenten, biedt Leergeld deze 
kinderen kansen om te kunnen deelnemen 
aan binnen- en buitenschoolse activitei-
ten. Zij biedt hen hiermee een spring-
plank, waardoor zij opbloeien, kennis 
en vaardigheden ontwikkelen en eigen-
waarde krijgen. Leergeld is inmiddels een 
onmisbare maatschappelijke peiler van 
onze samenleving geworden. We zijn snel, 

efficiënt en laagdrempelig. De menselijke benadering die Leergeld hanteert wordt 
positief vergeleken met hoe gezinnen zich dikwijls door andere instanties voelen 
behandeld. Het huisbezoek door onze vrijwilligers wordt daarbij sterk gewaardeerd, 
vanwege de laagdrempeligheid, betrokkenheid en persoonlijke benadering. 

LEERGELD WASSENAAR 
Leergeld Wassenaar is onafhankelijk en ongebonden, maar werkt intensief samen met 
andere (welzijns)organisaties en overlegt regelmatig met de gemeente. Leergeld weet 
zich gesteund door diverse welzijnsfondsen en de gemeente en is met name dankbaar 
voor de aanhoudende en genereuze steun van particulieren, verenigingen, service 
clubs en bedrijven uit Wassenaar, zonder wie al het goede werk niet mogelijk zou zijn. 
Het motto ‘It takes a village to raise a child’, spreekt bijna iedereen aan.

De cijfers voor Leergeld Wassenaar spreken voor zich. In 2019 zijn maar liefst 712 
aanvragen behandeld voor 266 kinderen uit 149 gezinnen. (2018: 200 kinderen).  
Wederom zijn dat sterke groeicijfers, die voornamelijk te danken zijn aan betere 
bekendheid onder de doelgroep. Voor deze kinderen is 14,5% meer besteed ten 
opzichte van vorig jaar aan activiteiten en middelen. In januari 2020 werden nog twee 
donaties voor 2019 ontvangen voor een totaalbedrag van €17.000,-. Fundraising staat 
permanent op de agenda om jaarlijks over voldoende financiële middelen te kunnen 
beschikken om zoveel mogelijk kinderen uit de doelgroep te kunnen ondersteunen. 

2019
LOKALE ACTIES
De kinderen kunnen via Leergeld een eigen fiets of laptop krijgen, een lidmaatschap 
van sportclub, scouting, muziekles en/of een schoolbijdrage. Leergeld betaalt nooit aan 
ouders, maar zal altijd rechtstreeks de rekening voldoen. Zo is voor 100% zeker dat het 
geld ook daadwerkelijk ten goede komt aan het kind. Naast deze reguliere aanvragen 
heeft Leergeld Wassenaar in 2019 in samenwerking met lokale partijen wederom veel 
extra’s gedaan. Voor het vierde jaar konden middelbare scholieren een schoolspullenpas 
ontvangen. Dankzij een gulle donatie van Duinrell konden alle bij Leergeld ingeschre-
ven gezinnen een gratis dagje uit en ook het schaatsen op Ice Event Wassenaar was een 
welkom extraatje voor vele jongen kinderen. In samenwerking met YMCA Wassenaar 
zijn ook dit jaar diverse leuke acties georganiseerd en de populaire Sport & Speldagen 
zorgden voor een aantal kinderen weer voor een paar heerlijke vakantiedagen in de lange 
zomervakantie. 

De vrijwilligers van Leergeld 
komen achter de voordeur van 
de gezinnen. Sommige ouders 
hebben moeite om hulp te of  
ze weten de weg niet.  
Daarnaast kan taalachterstand 
of laaggeletterdheid een groot  
probleem zijn.
De vrijwilligers bespreken met 
hen de financiële situatie en de 
mogelijkheden voor een concre-
te aanvraag, maar ze signaleren 
ook mogelijke maatschappelijke 
problemen en kunnen waar  
nodig doorverwijzen naar  
andere organisaties. 

Ook in 2020 zal Leergeld Wassenaar ervoor proberen te zorgen dat alle kinderen in 
Wassenaar mee kunnen doen, zodat zij nu en in de toekomst kansen kunnen benutten, 
zowel binnen- als buiten de schoolomgeving. 

Frank Lagerveld (voorzitter bestuur Stichting Leergeld Wassenaar)
Ingrid Römer-van Lith (Coördinator Stichting Leergeld Wassenaar)

IT TAKES A VILLAGE TO RAISE A CHILD
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EXPLOITATIERESULTAAT OVER 2019
 
   2019   2018
   __________________    ____________________
   €  € €  €

Donaties e.d.   50.610    84.208
Uitgaven kinderen 69.098    60.346
   _______   ______

Bruto-omzetresultaat       -18.488    23.862
Overige bedrijfsopbrengsten                1.844
       ______   ______
Brutomarge       -18.488    25.706 

Kosten   
Beheerskosten         3.901      3.120
      ______   ______
Resultaat         -22.389    22.586
     ======    ======

UITGAVEN KINDEREN

Educatie     17.753    14.987
Welzijn        9.983    10.495
Sport      28.644    24.355 
Zwemlessen     10.351    10.173
Cultuur           2.367         336
    ______    ______
      69.098    60.346  
         ======    ======

Dank aan 
onze  
donateurs 
in 2019:

n  Diverse  
particulieren 

n  Gemeente  
Wassenaar

n  Lions Club 
Wassenaar 

n De Pauw
n  Stichting 

Boschuysen 
n  Stichting 

St(herk)
n Fonds 1818
n  Rotary  

(regionale actie)
n  De Stille Kracht 

van Wassenaar
n  Technisch  

Bureau Koppe
n  Leergeld NL 

(SZW Subsidie)
n  Stichting  

Zonnige Jeugd
n  Tennisclub Park 

Marlot 
n  Interparochiële 

Charitas
n Stichting Frodo
n  Stichting  

Onderweg
n  Nationaal Fonds  

Kinderhulp
n Armoedefonds
n Duinrell
n  ICE Event  

Wassenaar
n  Van Ede
n  Winnubst
n  Voorham

Dit jaarverslag werd 
mede mogelijk gemaakt 
door A.C.M. Onderwater 
administraties en  
belastingen, 
Ontwerp:
PAPIE(R) AAN ZEE.


