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COLOFON 

Stichting Leergeld Hoogeveen 

Goringbos 5 

7863 PZ Gees 

Telefoon: 0625101765 

E-mail: secretaris@stichtingleergeldhoogeveen.nl 

Website:  www.leergeld.nl/hoogeveen 

Rekeningnummer Rabobank: NL64RABO 0313197547 

Nummer Kamer van Koophandel: 66929318 

Fiscaalnummer: 8567.56.660 

 
 
 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting heeft tot taak: 

• Bepalen van beleid 

• Promoten van de doelstellingen bij politiek, bedrijfsleven, maatschappelijk 

werkveld onderwijs, etc. 

• Beheer van financiën 

• Werven van fondsen 

• Communiceren in- en extern 

• Zorg voor personeel en organisatie 

• Verantwoorden van het beleid aan Leergeld Nederland, 

gemeente Hoogeveen, sponsoren en donateurs 

 

 
Samenstelling 

Het bestuur is op 31 december 2021 als volgt samengesteld: 

Voorzitter: de heer J.Slagter 

Adjunct: mevrouw A. Hoekstra 

Secretaris mevrouw drs. M.M.F.Rouwhorst 

Penningmeester de heer R. Oostindiën 

Algemeen bestuurslid: vacature 

 

 
Coördinatorschap 

De heer G. van der Molen  

Mevrouw K. Vermaas, administratieve ondersteuning 

mailto:secretaris@stichtingleergeldhoogeveen.nl
http://www.leergeld.nl/hoogeveen
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Dit is het jaarverslag van Leergeld Hoogeveen over het jaar 2020, het vijfde sinds de start. 

De organisatie heeft zich redelijk staande gehouden in het coronajaar. 

In het afgelopen jaar zijn we erin geslaagd om een nieuwe coördinator en een 

administratief medewerker aan te stellen. Dit is tot stand gekomen in samenwerking met 

de gemeente en SWW. Dit houdt in dat onze secretaris, Marga Rouwhorst, haar 

interimschap kon afronden. Het bestuur is haar zeer erkentelijk voor het verzorgen van de 

coördinerende taken gedurende een lange periode.  

Het jaar was getekend door de corona-epidemie. Ten eerste werden de werkzaamheden 

van onze huisbezoekers er door beïnvloed. Geen bezoeken meer, maar het afhandelen 

van de aanvragen via de mail en/of telefoon. Dankzij ieders inzet zijn alle vragen goed 

afgehandeld. 

Ten tweede heeft het bestuur de vergaderingen via Teams gehouden. Niet ideaal, maar 

toch voldoende om de organisatie draaiende te houden. En ten derde viel een groot deel 

van de donaties weg. Gelukkig is de financiële steun van de gemeente gebleven, maar 

het fondsen werven zal in het komende jaar toch weer prioriteit moeten krijgen. 

Het uitgifteprogramma van Leergeld is grotendeels hetzelfde gebleven. Door de corona 

zijn wel extra laptops naar leerlingen van de basisscholen gegaan, omdat de scholen dicht 

waren. 

Het Sam& voor alle kinderen-project heeft in 2020 grotere voortgang geboekt. Sam& is 

een nieuwe samenwerkingsproject van vijf hulporganisaties. Leergeld Hoogeveen zal zich 

in 2021 actief gaan aansluiten. Het zal onze bereikbaarheid vergroten en de plaatselijke 

samenwerking met hulporganisaties verstevigen. 

Ik wil eindigen met een dankwoord voor allen die dit jaar weer hun bijdrage hebben 

geleverd aan Leergeld Hoogeveen, de huisbezoekers, de bestuursleden, de donateurs 

en de samenwerkende organisaties. 

 

Jan Slagter 

Voorzitter 

 

 

Het jaar 2021 
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1.1 Vereniging van Stichtingen Leergeld Nederland 

De Vereniging van Stichtingen Leergeld Nederland omvat meer dan 100 stichtingen die 

actief zijn in 250   gemeenten.  

 
De samenwerking met Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe, Stichting Jarige Job en 

Nationaal Fonds Kinderhulp is geïntensiveerd en werkzaamheden worden op elkaar 

afgestemd. Er is één loket voor alle aanvragen via Sam& voor alle kinderen: 

https://www.samenvoorallekinderen.nl/ 

Er is een gezamenlijk administratiesysteem: Lisy21 

 
 

1.2 De doelstelling van Leergeld Hoogeveen 

Hoofddoelstelling van Leergeld Hoogeveen is in overeenstemming met de doelstelling 

van Leergeld Nederland: ‘Voorkomen dat schoolgaande kinderen uit minima gezinnen 

vanwege armoede niet kunnen deelnemen aan een sociaal/maatschappelijk leven op en 

rond de school.’ 

Anders geformuleerd: Leergeld Hoogeveen wil voorkomen dat kinderen in de leeftijd van 

4 tot 18 jaar sociaal buitengesloten worden. 

 
Dit vertaalt zich in het verlenen van financiële en materiële hulp aan kinderen in de leeftijd 

van 4 tot 18 jaar, die 

 
• wonen in de gemeente Hoogeveen; 

• tekort komen bij hun persoonlijke ontplooiing op school en bij culturele of 

sportactiviteiten; 

• opgroeien in een gezin met een minimuminkomen en dat een beroep heeft gedaan 

op andere overheids- en gemeentelijke voorzieningen; 

• opgroeien in een gezin dat te maken heeft met werkloosheid of hoge schulden en valt 

onder schulddienstverlening of bewindvoering 

 
Om deze doelstelling te kunnen realiseren, is een stabiele financiële basis noodzakelijk. 

Daarom houdt het bestuur zich druk bezig met fondsenwerving op lokaal en landelijk 

niveau. Daarbij is het bevorderen van onze naamsbekendheid een belangrijke taak. Ook 

is een intensief contact met de gemeentelijke bestuurders van cruciaal belang voor de 

toekenning van subsidies. 

1. De Leergeld Organisatie 

https://www.samenvoorallekinderen.nl/
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1.3 Beoordelingscriteria– gespecificeerd 

 
Basisprincipe 

In het algemeen geldt het principe dat Leergeld Hoogeveen, naast de bij Jeugdfonds Sport 

en Cultuur aan te vragen sport en culturele activiteiten, maatschappelijke en 

schoolgebonden activiteiten vergoedt tot een maximum bedrag per kalenderjaar.  

• € 350,- voor leerlingen in het PO 

• € 400,- voor leerlingen in het VO 
 
Beoordeling aanvragen. 

De coördinator beoordeelt in eerste instantie de aanvraag op feitelijkheden. Aanvragen die 

zonder problemen, binnen de criteria, afgehandeld kunnen worden, worden geactiveerd 

en achteraf verantwoord aan de voorzitter van het bestuur. Bij twijfel van de coördinator 

wordt voorafgaand aan de eventuele toekenning overleg gevoerd met de voorzitter. 

Mocht er bij de aanvragen een nieuw/onbekend aspect aan de orde komen dan wordt de 

betreffende aanvraag aan het gehele bestuur voorgelegd. 

 
Bezit auto of vermogensbestanddelen tot aan bijstandsnorm door cliënt: Het bezitten 

van een auto wordt niet meegenomen in de beoordeling van een aanvraag. 

 
Welke aanvragen worden gehonoreerd? 

 
Buitenschoolse activiteiten 

• Aanvragen m.b.t. kampen voor kinderen: scoutingkamp, voetbalkamp, 

zomerkamp kan per jaar per kind in principe worden vergoed tot maximaal € 125,00. 

Uitzonderingen moeten apart besproken worden. 

• Aanvragen voor sportbeoefening, - sportkleding en zwemlessen. 

Deze aanvragen worden doorverwezen naar het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe. 

• Aanvragen voor deelname aan culturele activiteiten Deze aanvragen worden 

doorverwezen naar het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe .
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Schoolgebonden activiteiten 

• Schoolmaterialen niet behorend tot de door de onderwijsinstelling verstrekte 

lesboeken/ leermiddelen. Bij aantoonbare tekorten kan aanvullende aanvraag bij 

LgH ingediend worden. Voor schoolmaterialen geeft LgH een schoolspullenpasje uit. 

Voor sportkleding in het kader van de schoolsportlessen wordt een 

sportspullenpasje verstrekt.  

 
• Aanvullende opleidingskosten voor: 

o Schoolmaterialen als: tekendoos, gymnastiekkleding, rekenmachine e.d. 

kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. 

o De beroepsgerichte opleidingen binnen het Voortgezet Onderwijs – vakkleding 

en gereedschap worden na overleg met de school deels vergoed. 

o De “niet” reguliere opleidingen in het Voortgezet Onderwijs, zoals sportklas, 

tweetalig ,VWO+, technasium e.d. vallen in principe niet binnen de criteria van 

LgH. 

o Afwijkende aanvragen worden per aanvraag afzonderlijk beoordeeld. Dit geldt 

ook voor Cambridge Engels en Huiswerkbegeleiding. 

 
• De vrijwillige ouderbijdrage wordt niet vergoed. Voor bijzondere activiteiten (zoals 

schoolreizen), waarvan de kinderen uitgesloten kunnen worden kan een afzonderlijke 

aanvraag bij LgH ingediend worden. 

• Schoolreis PO komt voor vergoeding in aanmerking 

• Introductieweek/ Werkweken en Excursies VO 

Aanvragen worden alleen gehonoreerd als dit een groep gebonden / verplichte 

activiteit betreft. 

Voor de werkweken/excursies in de bovenbouw is met de VO instelling overlegd over 

een verdeling van de kosten. LgH vergoedt per excursie/schoolreis VO een maximum 

van € 250,- De helft van de kosten is voor rekening van de instelling. 

 
Reiskosten 

• Bus en treinkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

 
Materiële zaken 

• Fietsen; worden door LgH toegekend aan kinderen vanaf 4 jaar in samenwerking met 

Cosis. 

Nb. Gestolen fietsen; Indien vanwege diefstal hernieuwd een fiets wordt aange- 

vraagd moet er, alvorens deze in behandeling kan worden genomen, een proces- 

verbaal van de Politie worden overlegd. 

• Laptops en mobieltjes:  
Met de afzonderlijke scholen is een regeling afgesproken met betrekking tot het 

verstrekken van laptops e.d. 
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2.1 Doelgroepen, aantal kinderen in armoede in werkgebied 

 
Kinderen in armoede in de gemeente Hoogeveen 

Hoogeveen behoort tot de gemeenten waar 7-10 % van de huishoudens met een laag 

inkomen leven. De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere 

organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen. Kinderen uit 

huishoudens met één ouder leven relatief vaker in armoede dan kinderen met twee 

ouders thuis. 

Bron:  Héél véél informatie over Hoogeveen (update 2022!) | AlleCijfers.nl           
  

 
2.2 Beleid, lokaal en landelijk 

 
De gemeente Hoogeveen is in 2021 in financiële nood geraakt. Het Kindpakket is 

geschrapt. Ook de overige voorzieningen voor kinderen konden niet worden verstrekt. 

De gemeente heeft wel voorzien in de subsidiering van de stichting. Er zijn gesprekken 

gevoerd over de financiering van het coördinatorschap. Dit is nu ondergebracht bij SWW 

Hoogeveen.  

 

2. Maatschappelijke ontwikkelingen 

https://allecijfers.nl/gemeente/hoogeveen/#100-onderwerpen
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3.1 De Leergeldformule 

 
Leergeld Hoogeveen hanteert de landelijke leergeldformule: 

 
Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden 

thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een 

persoonlijk gesprek wordt de situatie van het gezin besproken en de hulpbehoefte 

geïnventariseerd. Er wordt bekeken of er ook voor andere kinderen hulp nodig is. Waar 

nodig wordt verwezen naar andere hulpverlenende organisaties zoals een juridisch loket, 

schuldhulpverlening of (school)maatschappelijk werk. Er vindt toetsing plaats van de 

inkomens- en (eventuele) schuldensituatie. 

 
Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden 

zijn met betrekking tot de gevraagde hulp en bij welke bestaande voorzieningen, zoals de 

bijzondere bijstand van de gemeente of andere instanties/organisaties, men terecht kan. 

Leergeld kan vaak ook ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen. 

 
Stap 3: Financieel vangnet: Wanneer er geen bestaande voorzieningen zijn voor de 

betreffende aanvraag van het kind, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, 

biedt Leergeld aanvullende hulp in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten 

aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de 

doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van 

“meedoen”. 

 
Stap 4: Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld 

binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. 

Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek 

 

3.3 Het team van Leergeld 

Mediairs 

Onmisbaar in de uitvoering van het werk voor Stichting Leergeld Hoogeveen is het team 
van de gezinsbezoekers of mediairs. Vijf gezinsbezoekers hebben voor zo ver mogelijk 

als vrijwilliger de gezinnen bezocht die voor het eerst een aanvraag hadden gedaan. 

Gezinnen die meer  dan een jaar niet bezocht waren, zijn opnieuw in beeld gebracht.  

 
Coördinator 

Aan het eind van het jaar 2020 is de constructie voor het uitbesteden van de functie van 

coördinator via SWW tot stand gekomen. De heer G. van der Molen is benoemd tot 

coördinator. Door ziekte is hij helaas een groot deel van het jaar afwezig geweest. 

Mevrouw K. Vermaas heeft de praktische uitvoering van het coördinatorwerk op zich 

genomen. De uren die hiervoor beschikbaar waren zijn niet toereikend voor het aantal 

uren dat hieraan besteed is. Er wordt naar een oplossing gezocht.    

3. Werkwijze 
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4.1 Behandelde aanvragen 

 
Hoofdvoorziening Voorziening Aantal 

behandelde 

aanvragen 

afgewezen toegewezen 

Cultuur Contributie/lesgeld - 

Cultuur 

5 0 5 

Onderwijs Adviesaanvragen 

(MBO) 

92 7 85 

 Excursies (po) 20  20 

 Overige onderwijskosten 14 11 3 

 schoolbenodigdheden 

(schoolspullenpasjes) 

127 11 116 

 Schoolkamp 7 1 6 

 Schoolreizen (vo) 20 0 20 

 Totaal Onderwijs 280 30 250 

Sport Contributie/lesgeld - Sport 38 1 37 

 Kleding/attributen - Sport 65 3 62 

 Overige sportkosten    

 Totaal Sport 103 4 99 

Welzijn Computer, etc.(laptops) 62 12 50 

 Fiets 193 1 192 

 Internet 14 1 13 

 Overige welzijnskosten    

 Totaal Welzijn 269 14 255 

Totaal Aanvragen 692 52 640 

  
Ter vergelijking: In 2020 zijn er 482 nieuwe aanvragen beoordeeld, 16 afgewezen en 

466 toegewezen, een groei van maar liefst  40 %! 

Afgewezen werden zaken die niet binnen de criteria vallen. Enkele aanvragen waarvoor 

Leergeld Hoogeveen geen voorzieningen kon verstrekken, maar die toch als zinvol werden 

ervaren, zijn doorverwezen naar Nationaalfonds Kinderhulp of in voorkomende        gevallen 

naar Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe.  

 

4. Dienstverlening & Resultaten 
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4.2 Ervaringen 

 
4.2.1 Laptops en mobieltjes 

De uitgifte van laptops is voor de basisschoolleerlingen van groot belang gebleken in 

verband met opgedane achterstanden tijdens coronatijd. In samenwerking met 

Computercenter Hoogeveen konden refurbished laptops worden geleverd die aan de eisen 

voldeden. Met de scholen voor voortgezet onderwijs zijn afzonderlijk afspraken gemaakt 

over de financiering van een laptop/device.  

 

 
4.2.2 Fietsen en fietsreparatie 

Leergeld Hoogeveen heeft ook in 2021 een groot aantal fietsen uitgereikt. Het contact 

met Cosis is geïntensiveerd. Via Cosis worden fietsen van de ANWB afgehaald en 

opgeslagen in een tweetal containers. We staan achter het standpunt van de ANWB dat 

voor ieder kind in Nederland een fiets beschikbaar moet zijn, onafhankelijk van de situatie 

waarin het kind opgroeit. Alle aanvragen voor kinderen in de leeftijd van 4 – 18 jaar die 

aan de criteria voldoen, worden gehonoreerd. De tweedehands fietsen worden door 

medewerkers van Cosis opgeknapt volgens de eisen van de ANWB. Toen de 

voorzieningen met betrekking tot fietsreparatie in het Kindpakket van de gemeente 

Hoogeveen werden ingetrokken heeft  Leergeld Hoogeveen de reparatie van fietsen 

voor kinderen in de voorzieningen opgenomen.  
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4.2.3 Schoolspullenpasjes 

Er wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een schoolspullenpasje aan te 

vragen. We hanteren verschillende bedragen. Vanaf het vierde leerjaar havo en vwo werken 

de leerlingen met een grafische rekenmachine. Daardoor komt een aantal gezinnen extra 

in de problemen en wordt veelvuldig een beroep gedaan op Leergeld Hoogeveen. We 

hebben een bewuste keuze gemaakt voor een pasje bij de firma !pet, we ondersteunen 

daarmee een lokale ondernemer die instaat voor goede kwaliteit! 

 

4.2.4 Sportspullenpasjes 

Sinds de introductie van de sportspullenpasjes is hier veel gebruik van gemaakt. 
Meedoen met sporten op school in goede sportkleding is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Met een sportspullenpasje kan een shirt, een short en een paar 
sportschoenen worden aangeschaft. Leergeld heeft hiervoor afspraken gemaakt met 
de plaatselijke firma Intersport Jan Bols.  

 
4.2.5 Excursies en werkweken. 

Verandering in de wetgeving noopt scholen ertoe geen enkel kind buiten te sluiten 

en kinderen van wie de ouders het niet kunnen betalen op kosten van de school 

mee te laten gaan. Helaas heeft dit in het voortgezet onderwijs ertoe geleid, dat 

werkweken helemaal geen doorgang konden vinden.  

 

4.2.6 Inkomensverklaring voor het MBO  

Leerlingen van het MBO kunnen een vergoeding krijgen voor de studiekosten. De 

overheid financiert deze kosten rechtstreeks aan de MBO-opleidingen.   Leerlingen die 

hiervoor in aanmerking komen kunnen een aanvraag doen bij Leergeld. Leergeld doet 

de inkomenscheck via een huisbezoeker en stuurt een inkomensverklaring naar de 

school. De school zorgt voor de verdere afhandeling. In 2021 maakten 85 leerlingen 

gebruik van deze regeling.  
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5.1. Samenwerking met andere landelijke armoedefondsen (Jeugdfonds Sport en 

Cultuur, Jarige Job, Kinderhulp) 

De aanvragen op het gebied van sport en cultuur worden doorverwezen naar het 

Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe. Als er een aanvullende vraag is, bijvoorbeeld 

wanneer specifieke  sportspullen nodig zijn, kan er via Leergeld een extra aanvraag 

worden gedaan. De intermediair onderzoekt de vraag en geeft advies aan de 

coördinator. 

 
Bij de eerste intake vraagt de intermediair of de kinderen tot 12 jaar in een gezin aangemeld 

moeten worden voor de Stichting Jarige Job. Dit wordt bij de registratie ingevoerd. De 

jarigen  ontvangen dan een verjaardag box met cadeautjes. 

 
Er is een goede samenwerking met het Nationaalfonds Kinderhulp. In gevallen die buiten 

de criteria vallen, maar waarbij wel sprake is van een schrijnend geval kan Kinderhulp 

uitkomst bieden.  

 
5.2 Samenwerking met lokale organisaties: SomSom 

De Stichting Leergeld Hoogeveen maakt deel uit van het SomSom-overleg. SomSom 

is een overleg waarin alle in Hoogeveen actieve organisaties, die zich bezig houden met 

financiële schuldhulpverlening en armoedebestrijding, samenwerken. 

 
Organisaties als Loket Geldzaken, Stichting Schuldhulpmaatje, Humanitas, SWW, 

Stichting ONE, Ouderenorganisaties, diaconieën, het Leger des Heils en de Stichting 

Administratie voor Mekaar maken hier deel van uit en uiteraard is ook de Gemeente 

Hoogeveen vertegenwoordigd.  

 

Met de Stichting Schuldhulpmaatje en Humanitas wordt onderzocht in hoeverre de 

vrijwilligers/huisbezoekers ook de intake voor Leergeld kunnen doen.  

 
Binnen SomSom komen iedere keer weer zaken aan de orde waar mensen in armoede 

tegenaan lopen. Gezamenlijk wordt geprobeerd oplossingen te zoeken. Wanneer mensen 

elkaar kennen gaat het contact gemakkelijker.  Zo krijgt Leergeld ook verwijzingen          binnen 

vanuit SWW, de voedselbank en het Loket Geldzaken. 
SomSom houdt de vinger aan de armoede-pols en zorgt ervoor dat zaken voor de 

armsten binnen de Hoogeveense samenleving beter georganiseerd worden. 

 
5.3 Samenwerking met gemeente(n) 

Het bestuur van Stichting Leergeld Hoogeveen heeft regelmatig overleg met de 

gemeentelijke vertegenwoordiging, de wethouder van het sociaal domein en de 

betrokken ambtenaar. De gemeente staat achter de uitgangspunten van Leergeld 

Hoogeveen en verstrekt subsidie om kinderen in nood te ondersteunen. Wij zijn hier de 

gemeente zeer  erkentelijk voor! 

5. Samenwerking met andere organisaties 
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Het bestuur spant zich in om Leergeld Hoogeveen onder de aandacht te brengen van 

de samenleving in Hoogeveen. Het benadert het bedrijfsleven en neemt bijvoorbeeld 

deel aan de Hoogeveense Uitdaging om bedrijven tot donatie te bewegen of via een andere 

vorm van ondersteuning in te schakelen. Ook worden de plaatselijke serviceclubs 

benaderd.  

 

Fondsenwerving 

De totale opbrengst aan donaties , sponsorgelden en subsidies in 2021 bedraagt 

€89.662,00. Hiervan is    € 30.000 - via de gemeente Hoogeveen binnengekomen. Ook       

ontvingen wij weer een bijdrage van het Ministerie van SZW uit de Klijnsmagelden. Van het 

Nationaal Fonds Kinderhulp ontvingen we een bijdrage voor de aanschaf van laptops  , 

fietsen en mobiele telefoons. Ook dit gaf ruimte voor extra bestedingen aan de doelgroep 

voor 2020. 

 
De donaties en giften zijn afkomstig uit diverse geledingen in de samenleving. In 2020 is 

de opbrengst aan inkomsten uit acties, donaties en giften in contanten € 10.088. 

 
  

  

  

  

6. Bekendheid vergroten / PR / Fondsenwerving 
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Jaarlijks legt Leergeld Hoogeveen verantwoording af aan: 

 
• de gemeente Hoogeveen die Leergeld Hoogeveen een subsidie verstrekt voor de 

dekking van de kosten van de coördinator en voor de voorzieningen die verstrekt 

worden. 

• de Vereniging van Stichtingen Leergeld Nederland die alle gegevens van de  

operationele stichtingen verzamelt en verstrekt aan de landelijke overheid en andere 

belanghebbende organisaties; 

• alle privépersonen, bedrijven, instanties, serviceclubs en kerkelijke organisaties die 

Leergeld Hoogeveen in dat jaar financieel of in natura gesteund hebben; 

• een ieder die zich bij Leergeld Hoogeveen betrokken voelt. 

 
Naast de verantwoording over alle activiteiten en de financiën is het ook van belang 

dat de lokale cijfers van Leergeld Hoogeveen een bijdrage kunnen leveren in de 

beleidsontwikkeling gericht op armoedebestrijding onder de jeugd. Op landelijk niveau 

wordt, indien gevraagd of gewenst, informatie verstrekt aan Leergeld Nederland. De 

verkregen informatie wordt ingezet voor beleidsontwikkeling en overleg op landelijk 

niveau. 

 
Het jaarverslag en de jaarrekening zijn opgenomen op de website van Leergeld Nederland 

onder: http://www.leergeld.nl/locaties/Hoogeveen/jaarverslagen 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stichting Leergeld Hoogeveen heeft in de afgelopen vijf jaren van haar bestaan haar nut 

bewezen. Veel gezinnen hebben een aanvraag gedaan. Toch bereiken we nog niet de 

helft van het aantal gezinnen dat voor een voorziening van Leergeld in aanmerking 

komt. Het is cruciaal om nog meer gezinnen te bereiken die dat nodig hebben. Het bestuur 

en de medewerkers van Stichting Leergeld Hoogeveen zullen zich daarvoor blijven 

inzetten. Het bestuur spant zich in om de zichtbaarheid te vergroten en extra financiering vanuit 

het bedrijfsleven te realiseren.   

De aansluiting met het landelijke platform Sam& , een samenwerkingsverband van Leergeld 

Nederland, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaalfonds Kinderhulp,  heeft in  

2021 zijn beslag gekregen. De ervaringen geven hoop op een snellere verwerking van de aanvragen. 

 

8. Verantwoording 

9. Vooruitblik / Werkplan 2022 

http://www.leergeld.nl/locaties/Hoogeveen/jaarverslagen
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Mede namens medewerkers en intermediairs dankt het bestuur van Leergeld Hoogeveen 

een ieder die het in 2021 mogelijk heeft gemaakt dat Leergeld Hoogeveen ervoor heeft 

kunnen zorgen dat steeds meer kinderen in de gemeente Hoogeveen mee konden doen 

met school-, culturele , en maatschappelijke activiteiten of sport door een bijdrage van 

Leergeld Hoogeveen. Dank voor alle hulp, in welke vorm dan ook, aan de bestuursleden, 

de coördinator en vrijwilligers voor hun voortreffelijke inzet. 

 

April 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Dankwoord 


