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Voorwoord 
 

Evenals 2020 stond het achterliggende jaar in het teken van de gevolgen van de 

coronapandemie. 

Met name de intermediairs hebben bij het uitvoeren van hun werkzaamheden de nodige 

beperkingen ondervonden doordat huisbezoeken grotendeels niet plaats konden vinden. 

Met de nodige creativiteit is dat toch gelukt en uiteindelijk hebben we in 2021 54 kinderen 

kunnen helpen bij hun streven om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving. 

Dat is een stijging met 15 kinderen ten opzichte van 2020, maar wij hebben de indruk dat de 

corona effecten toch een nadelig effect hebben gehad op het bereiken van de doelgroep. 

Op basis van de ervaringen gedurende de eerste drie jaar van ons bestaan hebben we een 

meerjarenplan opgesteld voor de jaren 2022-2025.  

Daarbij kwam naar voren dat met name het informeren van en communiceren met de 

doelgroep en met de naaste partners een belangrijk speerpunt is voor de komende jaren. 

Ook de financiering van de stichting is een blijvend punt van aandacht, zeker op de wat 

langere termijn. 

Voor ons als stichting is het een uitdaging om daaraan te blijven werken vanuit de gedachte 

dat elk kind volwaardig mee moet kunnen doen. 

 

 

 

Namens het bestuur van Stichting Leergeld Haaksbergen 

Wim Briggeman (voorzitter) 
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Leergeld landelijk en lokaal 
 
In Nederland leeft één op de negen 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. Sociale uitsluiting door armoede is 
schrijnend. Kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen hebben het vaak al niet 
gemakkelijk in hun persoonlijke en gezinssituatie. Als zij op school of bij de sportvereniging 
dan ook nog eens niet mee kunnen doen wordt het voor hen nog moeilijker om aan te 
blijven haken bij hun leeftijdsgenootjes. 
  
1.1 Missie 
 
Leergeld Haaksbergen wil op een duurzame manier investeren in de participatie en 

ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving         

dreigen te komen. 

 

Onze is missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale 

financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te 

kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze 

kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als 

volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te 

sluiten wordt voorkomen dat de maatschappij er later ‘leergeld ’voor gaat betalen. De lange 

termijn ambitie van Leergeld is dat álle kinderen kunnen meedoen. 

 
 
 
 
 
 
 
De Stichting Leergeld Haaksbergen heeft als doel het voorkomen van sociaal isolement dan 
wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. 
Volgens informatie van de gemeente gaat het om een groep van 250 tot 300 kinderen uit 
gezinnen met een inkomen dat onder 115% van de bijstandsnorm ligt. Daarnaast is de 
inschatting dat er ook sprake is van zogenaamde “verborgen” armoede. Te denken valt aan 
gezinnen met onevenredig hoge vaste lasten en ZZP’ers. Het valt niet uit te sluiten dat deze 
groep als gevolg van de economische effecten onder andere van de coronacrisis in de 
komende tijd gaat groeien. De stichting richt zich daarbij op de ouders of verzorgers van de 
doelgroep. Het werkgebied van de stichting is de gemeente Haaksbergen. Leergeld biedt 
ondersteuning aan kinderen op het gebied van Sport, Cultuur en Schoolvoorzieningen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om een lidmaatschap van een muziekvereniging of scouting. Maar het 
gaat ook om een fiets om mee naar school te gaan of een computer of laptop om huiswerk 
op te maken. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun kennis, hun sociale en emotionele 
vaardigheden en hun talenten zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen 
volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt 
bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen.  
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Motto: 
‘Naar gelijke kansen voor alle kinderen; 

iedereen mag meedoen’ 
 



1.2 Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland 
 
De lokale Leergeldstichtingen zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in 
Nederland, kortweg Leergeld Nederland genoemd. Leergeld Nederland heeft tot taak de 
lokale stichtingen te ondersteunen en, waar nodig, een brug te slaan naar de landelijke 
politiek, financiers en de maatschappij als geheel. Inmiddels zijn in Nederland voor de directe 
ondersteuning van kinderen 111 lokale Leergeld stichtingen (en 1 lokale partner) actief in 
ongeveer 75% van alle (355) Nederlandse gemeenten. Deze stichtingen werken voornamelijk 
met vrijwilligers, volgens dezelfde Leergeld formule en zijn allen gelijk georganiseerd. 
 
De stichting Leergeld Haaksbergen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
KvK-nummer 71533907 
Rekeningnummer: NL44 RABO 0329 6671 49 
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2  Bestuur en organisatie 

 
Het bestuur kwam in 2021 acht keer bijeen. In 2021 heeft het bestuur deelgenomen aan 
(veelal digitale) regionale vergaderingen en de algemene ledenvergadering van Leergeld 
Nederland. 
Ook is de voorzitter actief geweest als lid van de benoemingscommissie van Leergeld 
Nederland.  
 
De bestuursleden hebben afzonderlijke aandachtsgebieden, maar zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stichting. 
In het kader van de WTBR zijn in 2021 de toezichthoudende en uitvoerende rollen binnen 
het bestuur vastgelegd. 
 
In 2021 zijn de volgende beleidsdocumenten vastgesteld: 

1. Meerjarenbeleidsplan 2021-2025 vastgesteld 
2. Communicatieplan  

 
Mutaties: 

• Vincent Heutinck is in april 2021 teruggetreden als bestuurslid bij Leergeld 
Haaksbergen. Met de benoeming van Gerti Brevink is de ontstane vacature medio 
2021 ingevuld.  

• In de ambtelijke ondersteuning heeft Mayke ten Bos m.i.v. 1 januari 2021 Karolien 
Steen opgevolgd. 

• Sinds 1 januari 2021 wordt de functie van coördinator vervuld door Sin Yee Man.  

• In augustus heeft Ada Brouwer haar functie van intermediair neergelegd. 
Wij danken hen die afscheid genomen hebben voor hun inzet en inbreng voor Leergeld 
Haaksbergen. 
 

De volgende mensen zijn in 2021 actief geweest voor de stichting Leergeld Haaksbergen: 
 
Bestuur      Ambtelijke ondersteuning 
Wim Briggeman, voorzitter    Mayke ten Bos  
Hendrik-Jan Koppelman, secretaris 
Harry Naber, penningmeester 
Ineke Kors-Uiterwijk, bestuurslid 
Gerti Brevink 
 
Intermediairs      Coördinator  
Marianne Prins     Sin Yee Man 
Ada Brouwer tot en met 23-08-2021    
Vacature (vertrek A. Brouwer) 
    
Contactgegevens van de Stichting Leergeld Haaksbergen: 
email: bestuur@leergeldhaaksbergen.nl 
internet: www.leergeld.nl/haaksbergen 
Adres: Parnassia 13, 7483 CD Haaksbergen 
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3.   Werkwijze Leergeld Haaksbergen, de Leergeld formule 
 
Om kinderen mee te laten doen met hun leeftijdgenootjes, past Leergeld een bijzondere 
werkwijze toe: de Leergeld-formule. Deze vormt een wezenlijk onderdeel van de manier van 
werken en bestaat uit de volgende stappen. 
 
Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie 
Gezinnen die Leergeld om ondersteuning vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide 
en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de behoefte 
aan ondersteuning geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens-en (eventuele) 
schuldensituatie. 
 
Stap 2: Bemiddeling 
Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van 
bestaande voorliggende voorzieningen van gemeenten of andere instanties/organisaties. 
Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen. 
 
Stap 3: Financieel vangnet 
Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan 
kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende 
ondersteuning geboden worden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan 
clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende ondersteuning 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 
gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot 
een nieuw huisbezoek. Kenmerkend voor Leergeld is de slagvaardigheid, de korte lijnen en 
de mogelijkheid om maatwerk te leveren. 
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4. Resultaten 
 
Rapportages gezinnen, kinderen en aanvragen. 

Het aantal gezinnen dat een aanvraag heeft ingediend is 35, het totaal aantal kinderen uit 

deze gezinnen is 57, waarvan uiteindelijk 54 kinderen daadwerkelijk zijn geholpen. In 2021 

zijn in totaal 71 aanvragen ingediend, waarvan 58 aanvragen zijn toegekend. 

Het aantal toekenningen per categorie: 

Categorie Aantal 

Onderwijs 

Cursuskosten 7 

Schoolkamp 1 

Schoolreizen 3 

Ouderbijdrage 1 

Schoolbenodigdheden, overig 1 

Sport 
Sportkleding /attributen 1 

Welzijn 

Computer/Laptop 16 

Fiets 28 

Totaal  58 
 

Aantal afwijzingen/Annuleringen per categorie: 

Categorie Aantal Reden 

Onderwijs 
Ouderbijdrage, schoolboeken 2 1 Kindpakket  

1 Voorliggend school zelf 
Sport 

Sportkleding/ attributen 1 Toegekende niet afgehaald. 

Welzijn 

Computer/Laptop 6 1 aanvraag voor kind >18 jaar 
1 niet aannemelijk (defect)  
1 studiefonds ROC voorliggend. 
1 ontvangen via andere organisatie 
2 niet noodzakelijk 

Fiets 4 1 kindpakket voorliggend 
2 aanvragers namen geen genoegen met 
het aanbod  
1 toegekende niet afgehaald 

Totaal   

 

Dat betekent dat van de 13 afgewezen aanvragen er 10 niet in aanmerking kwamen voor 

een voorziening. De overige 3 aanvragen zijn geannuleerd door de aanvrager.  7 



 

De samenwerking met de Noaberpoort verloopt goed. Er heeft meerdere keren overleg 

plaatsgevonden, zodat ouders niet onnodig zijn doorverwezen of terugverwezen. 

Er zijn in 2021 30 huisbezoeken door 2 intermediairs afgelegd. De door de Rijksoverheid 

geldende maatregelen in verband met het coronavirus maakten huisbezoeken door de 

intermediairs niet altijd mogelijk. Deze huisbezoeken zijn vervangen door een telefonische 

intake. 

In 2021 waren twee intermediairs en één coördinator actief voor Leergeld Haaksbergen:  

SinYee Man – coördinator 
Marianne Prins - intermediair 
Ada Brouwer – intermediair tot en met 23-8-2021 

 

Casus, waarin de meerwaarde van een huisbezoek duidelijk wordt.  

Een moeder doet een aanvraag voor haar zoon voor een fiets. Mevrouw is een gescheiden 
moeder met drie kinderen. Eén van de kinderen gaat al naar het Speciaal Voortgezet 
onderwijs. Tijdens het gesprek waarin de situatie van het gezin besproken wordt, blijkt dat 
het kind voor zijn stage buiten Haaksbergen ook speciale kleding en werkschoenen nodig 
heeft. Moeder beschikt over minimaal weekgeld om van te leven. Doordat de intermediair 
tijdens het huisbezoek de situatie van de kinderen uitgebreid ter sprake bracht, kon naast de 
eerste vraag, de fiets, werkschoenen worden toegekend door Stichting Leergeld.   

Daarnaast is het vermeldingswaardig dat twee kinderen, die via Stichting Leergeld een 
cursus typen volgden, cum laude slaagden voor hun typediploma.  

Het is mooi  te zien dat kinderen een dergelijk resultaat door hun inzet hebben kunnen 
behalen met een vaardigheid waar zij hun verdere leven veel voordeel van zullen hebben. 
Leergeld heeft er ook voor gezorgd dat hen een computer ter beschikking werd gesteld. 
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5. Financieel jaarverslag 2021 
Inleiding 
De stichting draagt de naam Stichting Leergeld Haaksbergen en is gevestigd in de gemeente 
Haaksbergen. De stichting is opgericht op 26 april 2018 voor onbepaalde tijd. 
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 71533907 en heeft de ANBI-status. 
 

Doel en Middelen 
De Stichting heeft tot doel: 
Het verlenen van hulp, zowel financieel als materieel, aan kinderen van in beginsel 4 tot 18 
jaar en woonachtig in de Gemeente Haaksbergen die bij hun ontwikkeling en ontplooiing 
tekortkomen doordat het gezin waartoe zij behoren een onvoldoende financiële 
bestedingsruimte heeft. De bestedingsruimte die de stichting hanteert in de verslagperiode is 
maximaal 115% van de bijstandsnorm. De hulpverlening aan deze kinderen wordt genoemd 
“MEEDOEN”.  
Daarnaast helpt de stichting kinderen waarbij weliswaar het inkomen van het gezin boven de 
eerdergenoemde bijstandsnorm ligt maar het besteedbaar inkomen heel laag is. Per geval 
wordt hierbij door een aangewezen bestuurslid op voordracht van de coördinator besloten 
over de verstrekking. 

 

Vermogen en inkomsten 
Het eigen vermogen van de stichting wordt gevormd door reservering van de op balansdatum 
nog niet bestede gelden. Het beleid van de stichting is om met een minimaal eigen vermogen, 
waarbij de continuïteit van de hulp aan kinderen gewaarborgd is, maximaal de beschikbaar 
gestelde middelen te besteden aan de doelstelling.  
De inkomsten van de stichting bestaan in het verslagjaar uit subsidies van lokale en landelijke 
overheid , schenkingen en giften.  

 
Rekening en verantwoording 
Jaarlijks wordt in de bestuursvergadering rekening en verantwoording afgelegd over het 
afgelopen boekjaar. In deze vergadering wordt ook een voorstel gedaan gericht op de 
bestemming van het resultaat. De goedkeuring van deze rekening en verantwoording strekken 
tot decharge van de penningmeester en daarmee van het bestuur over het gevoerde 
financieel beleid. De jaarrekening 2021 is op 4 april 2022 door het bestuur van de stichting 
vastgesteld. 

 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 
van historische kosten. Activa en passiva worden opgenomen tegen hun nominale waarde. 
 

Grondslagen voor de resultaatbepaling. 
Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd dan wel dat de baten zijn  
toegezegd als een harde toezegging. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen als zij voor het opmaken  



van de jaarrekening bekend zijn geworden. De basis voor het vormen van reserves zijn 
toegelicht in de jaarrekening met hun bestemming. 

 

Lisy/Twinfield 

De hieronder verantwoorde lasten betreft de daadwerkelijk in het verslagjaar verrichte 
betalingen. Deze betalingen worden vastgelegd in het systeem LISY wat een automatische 
koppeling heeft met de financiële administratie die gevoerd wordt met Twinfield . Van de niet-
kind gebonden uitgaven is een verantwoording in de vorm van declaraties en of facturen 
aanwezig.  
 
 

Balans per 31 december2021 
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Balans per 31 december 2020 2021

(voor resultaatbestemming)

Activa

Materiele vaste activa

Inventaris -€                          -€                 

Vlottende activa

Voorraad doelstelling 2.070,82€                4.374,61€       

Debiteuren

Bank 51.622,72€              41.343,10€    

Totaal activa 53.693,54€              45.717,71€    

Passiva

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve 15.000,00€              15.000,00€    

Bestemmingsreserve 26.430,69€              26.430,69€    

Resultaat boekjaar 706,17€          

Vlottende passiva

Crediteuren 62,85€                      60,85€             

Vooruitontvangen bedragen 12.200,00€              3.520,00€       

Nog te betalen bedragen

Totaal passiva 53.693,54€              45.717,71€    



Toelichting op de balans per 31 december 2021 

Activa  
De voorraad doelstelling omvat laptops die fysiek aanwezig zijn bij onze leverancier te Haaksbergen. 

Het saldo van de bankrekening ad € 41.343,10 is in overeenstemming met het afschrift van de bank 
op 31 december 2021. 

In de stichting wordt niet gewerkt met kasbetalingen en -stortingen, een kassaldo is niet aanwezig.  

Passiva 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen wordt mede gevormd door het resultaat van 2021 en de voorgaande 
jaren. Vanuit dit resultaat wordt een continuïteits- en bestemmingsreserve gevormd.  

Continuïteitsreserve en bestemmingsreserve 
Het doel van deze reserves is het dekken van het fundingrisico op korte termijn. Dankzij deze 
reserves ontstaat een buffer waarmee de hulp aan kinderen door kan gaan en aan de 
financiële verplichtingen voldaan kan worden ingeval in enig jaar geen of te weinig instroom 
van baten plaatsvindt. Het streven is de reserves tot een zodanige omvang te accumuleren 
dat minimaal een jaar zonder externe baten overbrugd kan worden. 
 
 
Vooruit ontvangen bedragen 
 
Resultaat boekjaar en resultaatbestemming 
Het resultaat bedraagt in het boekjaar 2021 €706,17.  Voorgesteld wordt om dit resultaat 
geheel toe te voegen aan de bestemmingsreserve.  
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Exploitatierekening per 31 december 2021 
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Baten 2020 2021

Giften/schenkingen 8.000,00€                12.954,00€    

Opbrengst sponsoring 2.500,00€                5.000,00€       

Opbrengst subs./vergoed. Gemeente 10.000,00€              

Opbrengst subs./vergoed. Ov. Overheid 9.800,00€                8.300,00€       

Baten en lasten voorgaand jaar -7.800,00€     

Totaal baten 30.300,00€              18.454,00€    

Lasten

Personeelskosten 511,10€                    -€                 

Overige kosten Beheer en administratie

Bestuurskosten 223,38€                    181,92€          

Kantoorartikelen 129,96€                    -€                 

Telefoon- faxkosten 636,36€                    776,99€          

Automatiseringskosten 89,58€                      140,40€          

Contributie LGN 629,00€                    613,00€          

Vrijwilligersvergoedingen 1.260,00€                1.200,00€       

Financieringslasten

Rente en kosten bank 198,94€                    187,68€          

Meedoen

Onderwijs

Ouderbijdrage -€                          32,00€             

Schoolreizen 90,00€                      90,00€             

Schoolkamp -€                          75,00€             

Overige schoolbenodigdheden -€                          96,50€             

Cursuskosten 418,00€                    1.255,00€       

Sportkleding/attributen 100,00€                    191,99€          

Welzijn

Fietsen 5.835,00€                5.490,00€       

PC project 4.122,76€                7.417,35€       

Totaal lasten 14.244,08€              17.747,83€    

Totaal resultaat 16.055,92€              706,17€          



Toelichting op de exploitatierekening 2021 
 

Baten 
De stichting Leergeld Haaksbergen is haar sponsoren en ondersteuners zeer erkentelijk voor 
de in het jaar 2021 ontvangen geldelijke bijdragen.   

Schenkingen, sponsering en giften werden o.a. ontvangen van: 

❖ Stichting P.G. Martens 
❖ Stichting Jeugd Welzijn en zorg Twente 
❖ Diaconie Protestantse Gemeente Haaksbergen-Buurse 
❖ Lionsclub Haaksbergen 

Subsidie werd ontvangen van:  

❖ Ministerie van SZW* 
❖ Gemeente Haaksbergen 

In het verslagjaar heeft een terugbetaling over het jaar 2020 plaatsgevonden van te veel ontvangen 
subsidie SZW “Alle Kinderen Doen Mee” ad €7.800,-. 
*Ministerie van SZW. Bij de post “vooruit ontvangen bedragen” werd een bedrag opgenomen van        

€3.520,- zijnde de subsidie voor het Project Alle Kinderen Doen Mee. 

Lasten 
De beperkingen ten aanzien van de contactmogelijkheden (geen huisbezoeken) die 
veroorzaakt worden door corona heeft voor een tweede jaar op rij een relatief grote impact 
op de werkwijze en het bereiken van de doelgroep van de stichting en daarmee ook op de 
financiën over het verslagjaar. Terwijl de – bescheiden- kosten voor de organisatie 
doorliepen werden de kosten van Meedoen” geremd door de eerdergenoemde 
coronaproblematiek. 

Bij de inkoop door de stichting van artikelen voor “Meedoen”,  alsook voor de bedrijfsvoering 
wordt de voorkeur gegeven aan lokale ondernemers in Haaksbergen. Alle inkopen werden in 
2021 gerealiseerd bij lokale ondernemers 

Bedrijfsvoering 
De kosten voor de bedrijfsvoering bedroegen €3.099,99,-  (2020: €3.678,-). Dit is 17 % van de 
totale kosten in 2021. Dit percentage zou lager zijn uitgekomen ware het niet dat de 
operatie “Meedoen” opnieuw belemmerd werd door de coronabeperkingen. Het beleid is er 
immers op gericht om de organisatiekosten op een minimaal niveau te houden, waardoor de 
beschikbare gelden maximaal kunnen worden besteed aan de hulp aan kinderen. 

De stichting heeft geen eigen kantoor- of vergaderruimte.   

Bestuurskosten 
Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding, de reiskosten naar landelijke bijeenkomsten en 
trainingen (Lisy/Twinfield e.d.) van Leergeld Nederland werden niet gedeclareerd.  

De bestuurskosten bestaan uit de kosten van attenties bij afscheid, ziekte en een jaareinde-presentje 
voor de vrijwilligers.           13 



Telefoonkosten. 
De vrijwilligers maken gebruik van een door de stichting verstrekte mobiele telefoons. 
Hierdoor wordt de noodzakelijk geachte scheiding van privé en werk voor de stichting 
gerealiseerd.  In het totaal zijn er op jaar ultimo voor de vrijwilligers 4 mobiele 
telefoonabonnementen aanwezig. 

Automatiseringskosten 
De automatiseringskosten bestaan geheel uit de kosten voor de website van Leergeld 
Haaksbergen. 
Vrijwilligersvergoedingen 
De coördinator en de intermediairs ontvangen bij bestuursbesluit een fiscaal vrijgestelde 
vrijwilligersvergoeding. De coördinator ontvangt een maandelijkse vergoeding van €100,-. 
De vrijwilligers hebben de vergoeding van €6,- per afgelegd huisbezoek niet gedeclareerd. 
Rente en kosten bank 
De kostenpost van €187,68 bestaat uit de maandelijkse bankkosten. 
 

Meedoen 
Het aantal nieuw geregistreerde en beoordeelde aanvragen voor hulp bedraagt 84 
(2021:72). 
Na beoordeling, mede aan de hand van het inkomenscriterium van 115% van de 
bijstandsnorm,  is het aantal toegewezen aanvragen 58. Het aantal unieke kinderen bedraagt 
54. Dit is het aantal kinderen waarvoor in de verslagperiode periode één of meer aanvragen 
zijn toegekend of betaalbaar gesteld.  
 

Onderwijs 
De kosten van de verstrekkingen bij dit onderdeel, waaronder de ouderbijdragen, 
schoolreizen, schoolkamp typecursussen bedragen in het verslagjaar €1.740,-. 

 
Sport 
Sportkleding/attributen 
Aan kinderen waarbij de ouders/verzorgers geen geld beschikbaar hadden voor sportkleding 
voor hun kinderen,  werd deze kleding door de stichting aangeboden. Het totaalbedrag was 
€192,- 

 
Welzijn 
Fietsen 
Mobiliteit is een belangrijk aspect in het kader van “Meedoen”. In Nederland behoort de fiets 

tot de basisuitrusting van het kind. Deze vanzelfsprekendheid geldt niet voor kinderen in 

armoede in Haaksbergen. Voor een totaalbedrag van €5490,-. (2020: € 5.835,-). De 

gemiddelde inkoopprijs bedroeg €196,- (2020:€208,-)  
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Verstrekking van laptops 
In de verslagperiode werden laptops verstrekt voor een totaal bedrag van €7.417,-         
(2020: €4.123,-) Hiermee werden kinderen geholpen om mee te kunnen doen met de 
onderwijsopgaven van school en ten behoeve van taalspecifieke-ondersteuning. 
 
Rekening houdend met de financiële omvang van de afzonderlijke exploitatie-onderdelen 
kan het volgende beeld worden weergeven. 
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8. Vaststelling jaarverslag 
 

In de bestuursvergadering van 4 april 2022 heeft het bestuur van de Stichting Leergeld 
Haaksbergen de jaarrekening 2021 vastgesteld.  

Met betrekking tot het exploitatieresultaat van € 706,17 is besloten om dit per 1 januari 2021 
ten gunste te brengen van de bestemmingsreserve van de stichting. 

De totale omvang van de bestemmingsreserve per 1 januari 2021 bedraagt dan €27.137,86 

 

Aldus vastgesteld en besloten. 

Haaksbergen, 4 april 2022 

  

      

W. Briggeman    H.J.Th. Koppelman, 
Voorzitter    Secretaris 

    
 
 
H.P.M. Naber     
Penningmeester 

     
 
I. Kors-Uiterwijk 
Bestuurslid    
         

    
 
 
 
G. Brevink 
Bestuurslid 
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