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Voorwoord - Het jaar van het kindpakket -

2013 is het jaar van het kindpakket geworden. Halverwege 2013 heeft de nationale kinderombudsman Marc Dullaert na een 
grondig onderzoek (samen met het Verwey-Jonker Instituut) een rapport over armoede onder kinderen gepresenteerd aan staat-
secretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het onderzoek is van start gegaan met een digitaal meldpunt waar kinderen hun ervaring om in armoede te leven konden delen. 
Uit deze reacties bleek dat het merendeel van de kinderen dagelijks werden geconfronteerd met het gebrek aan financiële midde-
len. In de gezinnen waar deze kinderen leven is er simpelweg geen geld voor primaire levensbehoeften zoals eten of kleding. Laat 
staan voor een lidmaatschap van een sportvereniging, culturele activiteit of schoolreisje. Veel van deze gezinnen (en daarmee de 
kinderen) zijn aangewezen op een voedsel- of kledingbank.

Om te voorkomen dat deze kinderen in een isolement raken is het nodig om ze mee te laten doen. Mee te laten doen met allerlei 
activiteiten die ze helpen te ontwikkelen tot volwaardige deelnemers van onze maatschappij. Leergeld toetst op twee belangrijke 
factoren: is er sprake van armoede? Voor het kindpakket (en Leergeld) is hier sprake van als het besteedbaar inkomen onder de 
norm van 120% van het sociale minimum blijft. Ook gezinnen met een goed inkomen maar veel schulden komen hiervoor in 
aanmerking. De kinderen kunnen namelijk niets doen aan de ontstane situatie binnen het gezin. De tweede factor is of het kind 
in een sociaal isolement dreigt te komen. Denk hierbij aan een schoolreisje waarbij de hele klas gaat en jij als enige niet mee kan 
door geldgebrek. Alleen de schaamte is al verschrikkelijk. Wij moeten dit voorkomen en zorgen dat wij als maatschappij daar 
later geen duur “leergeld’ voor moeten betalen.

Het advies van de kinderombudsman (en de staatsecretaris heeft dit overgenomen) komt er op neer dat de gemeenten een kind-
pakket moeten samenstellen. Dit pakket zal moeten bestaan uit minimaal de noodzakelijke levensbehoeften met als aanvulling 
de zaken die nodig zijn om mee te doen in de maatschappij. Denk hierbij aan schoolreisje, schoolmiddelen, sport en cultuur. In 
zijn advies dringt de ombudsman er dan ook op aan om als gemeenten de samenwerking te zoeken met organisaties die zich al 
inzetten voor kinderen in armoede, denk hierbij aan Leergeld, Jeugd Sport Fonds en Jeugd Cultuur Fonds.

Ik ben dan ook blij dat dit advies, en de door de staatsecretaris beschikbaar gestelde gelden, door de gemeenten wordt omarmd. 
Zo is er in Heerenveen en Opsterland al een goede samenwerking ontstaan tussen de gemeente en de drie fondsen. De andere ge-
meenten in Friesland zijn dan ook druk bezig of in een afrondende fase om dit goede voorbeeld te volgen. Waarbij 80% hetzelfde 
zal zijn en de rest zal worden afgestemd op de lokale behoefte. Het is dan ook mooi om te zien dat de samenwerking tussen de 
publieke en private sector ervoor zorgt dat er netwerken aan elkaar worden geknoopt om nog meer kinderen te kunnen bereiken 
en te helpen! En helaas is dat nog steeds hard nodig!

Namens het bestuur van Leergeld Leeuwarden, Danny van Zomeren (voorzitter)
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1. Ontstaan en doelstelling van Leergeld Leeuwarden

De oorspronkelijke naam van Leergeld Leeuwarden is Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van 
leerplichtige kinderen en is opgericht in 2005. De naam geeft al aan dat wij willen helpen in de brede zin van het woord. Sinds 
2007 is de stichting operationeel en heeft sindsdien honderden kinderen kunnen helpen. Wij helpen door het voorkomen van 
sociale uitsluiting van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. 

Dit gebeurt door het bieden van financiële steun aan kinderen uit gezinnen die, om welke reden dan ook, moeten rondkomen 
van een besteedbaar inkomen op of rond bijstandsniveau. Voorheen waren dit veel gezinnen vanuit de WWB (Wet Werk en 
Bijstand), maar tegenwoordig door de economische recessie ook gezinnen die te maken hebben gekregen met werkloosheid 
of te hoge schulden. In deze gezinnen is nauwelijks geld. En zeker niet voor sport(kleding), muziekles, schoolmiddelen of een 
schoolreis.

Leergeld Leeuwarden steunt deze gezinnen door middel van helpen in “natura”, dit wil zeggen dat wij geen geld geven aan de 
gezinnen zelf. Leergeld betaalt de contributie, lidmaatschap, schoolreisje, sportkleding en andere zaken rechtstreeks aan de ver-
eniging, school of sportwinkel. Zo verzekeren wij er ons van dat het altijd ten goede komt aan de kinderen. Want het belang van 
de kinderen staat voorop!
Meedoen vergroot de kansen van kinderen. Zij maken vriendjes, leren in een teamverband te werken. Zij leren “regels’ en het heb-
ben van respect voor je teamgenoten, je trainer en de tegenstander. Als kinderen dit niet leren, dan beginnen zij hun leven met 
een achterstand op sociaal gebied. Uiteindelijk zullen zij en de maatschappij daar last van ondervinden en betalen wij daar alsnog 
Leergeld voor.

2. Mutaties bestuur

Op 1 december 2013 heeft Jan Veltman, jarenlang trouw bestuurslid, zijn functie neergelegd. Dit in verband met het behalen 
van de pensioen gerechtigde leeftijd. Jan Veltman was ruim 45 jaar lang verbonden aan het onderwijs. Waarvan 28 jaar aan het 
PCBO in Leeuwarden. Als directeur van de Johan Willem Frisoschool en de Albertina Agnesschool was hij als het ware de ogen 
en oren voor Stichting Leergeld. En heeft hij op een maatschappelijk zeer betrokken wijze zijn bijdrage geleverd aan de groei en 
werking van onze stichting. Wij bedanken Jan voor zijn betrokkenheid en wensen hem veel geluk en gezondheid op zijn verdere 
levenspad! 

Een ongeschreven regel bij Stichting Leergeld is dat het aftredend bestuurslid zelf voor een goede vervanging zorg en deze belofte 
is Jan zeker nagekomen. Zo hebben wij  Rita de Groot kunnen verwelkomen als nieuw bestuurslid. Rita is directeur van de Prins 
Constantijnschool te Leeuwarden en wij zijn blij op deze manier verbonden te blijven aan het basisonderwijs. Rita, welkom! Jan, 
bedankt!

3. Werkwijze Leergeld Leeuwarden, de Leergeld formule!

Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdgenootjes, past Leergeld een bijzondere werkwijze toe: de Leergeld for-
mule. De Leergeld formule vormt een wezenlijk onderdeel van onze manier van werken en bestaat uit de volgende stappen: 

- 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 hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing 
plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.
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- Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande/voorliggen-
de voorzieningen van anderen, zoals 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 wor-
den, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden 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 betref-
fende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie, varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.
Kenmerkend is de slagvaardigheid, de korte lijnen en de mogelijkheid om “maatwerk’ te leveren.

Schematisch:

bestaande / voorliggende
voorzieningen:

gemeenten, JSF/JCF, Nationaal
Fonds Kinderhulp, scholen

achterliggende
voorziening:

finacieel vangnet Leergeld

bestaande / voorliggende
voorzieningen?

Leergeld is intermdiair tussen kind en voorziening

kind / gezin

ja nee
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4. Cijfers 2013

2013 was het jaar waarin wij voor het eerst volledig met het nieuwe administratie systeem Lisy werkten. Door het werken met dit 
systeem zijn de cijfers voor het eerst goed te interpreteren. Wij kunnen nu onderscheid maken tussen geholpen kinderen en het 
aantal hulpvragen. 

Overzicht aanvragen:

Aantal gehonoreerd 804

Leeftijdsklasse

  4 t/m 11 jaar 290
12 t/m 16 jaar 398
17 t/m 18 jaar 116

804

Soort ondersteuning

Onderwijs 324
Sport 357
Cultuur 83
Computers 40

804

5. Organisatie

Leergeld Leeuwarden is gevestigd aan de Eewal 61 te Leeuwarden en mag kosteloos tot november 2014 gebruik maken van een 
werkplek bij Welzijn Centraal. Na deze datum zal Welzijn Centraal haar deuren sluiten en zal Leergeld Leeuwarden een andere 
plek moeten hebben gevonden. Leergeld Leeuwarden draait bijna volledig op vrijwilligers maar heeft er voor gekozen om voor de 
continuïteit een betaalde coördinator in dienst te hebben. Sinds 1-1-2013 is dit een functie voor 16 uur per week en wordt deze 
taak ingevuld door Paula van der Veer, ook werkzaam als coördinator voor Leergeld Sneek. 
Het bestuur van Leergeld Leeuwarden heeft eens per maand, op de laatste donderdagavond van de maand, overleg. Hier worden 
alle actuele zaken, voorlegsituaties, financiën en wat verder ter tafel komt besproken.
Eens per kwartaal heeft de coördinator overleg met het intermediair waar in aandacht wordt gegeven aan actuele ontwikkeling, 
educatie en bespreking van praktijksituaties. Uiteraard heeft de coördinator doorlopend contact met de intermediair.
Wij denken op deze manier vrijwillig, maar niet vrijblijvend, de organisatie op een kwalitatieve manier te laten functioneren. 
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6. Financieel

A. BALANS PER 31 DECEMBER 2013                                                                                                                                   
 31-12-‘13  31-12-‘12
 € € €
A C T I E F

VLOTTENDE ACTIVA

Overlopende activa

te ontvangen rente -  159
te ontvangen subsidie Provincie     -  16.000
te ontvangen subsidie overige 6.500  6.750
te vorderen bijdragen 1.409  -
   7.909 22.909
Liquide middelen

NL49RABO 0132 327 058 55.450  -
NL62RABO 0133 038 416 787  -
Friesland Bank, 29.39.16.357     -   91.780
Idem 29.52.42.280 -   687
kas  -  211

  56.237  92.678
   
TOTAAL ACTIEF   64.146 115.587

 
P A S S I E F

EIGEN VERMOGEN  48.131 51.221
KORTLOPENDE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA 
 
nog te betalen subsidies 13.595   8.000
overlopende passiva 1.664  4.703
reservering vakantietoeslag 500   -
te betalen loonheffing 256  278
vooruit ontvangen subsidie PC-project     -  51.385

  16.015 64.366

TOTAAL PASSIEF   64.146 115.587
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B.    RESULTATENREKENING 2013              
  2013 2012
 € € €
a. B A T E N

subsidie Provincie Fryslân          -   53.749
Gemeente Leeuwarden 51.385     -
  
  51.385 53.749
overige subsidies:
Old Burger Weeshuis  5.000    5.000
Boschuysen    5.000     -
Diakonie   500    500
RDO Balije van Utrecht 3.000     -
Herbert Duintjer Fonds     -  10.000
Stichting Nieuw Stadsweeshuis     -  25.000
KerstpakkettenXL en RelatiegeschenkenXL 22.747  10.000
Fatum Beheer B.V.     -  10.000
Stichting Juckema Siderius    -  2.500
Junior Kamer Friesland    -  6.750
Stichting “De Bresprijs” 1.000  -
Gezinsverzorging 1.086  -
Rotary De Aldehau 500  -

   38.833 69.750

Totale baten    90.218 123.499
  
b. L A S T E N 
 
VERSTREKTE SUBSIDIE

Totale bijdragen:
zie voor de specificatie bijlage 1 66.471
correctie 2012 /-       7.166
  59.305
PC project  21.633

Totaal verstrekte subsidie  80.938

Sport
voetbal      9.152
zwemmen     1.557
vechtsport   3.525
basketbal       237
fitness/zwemmen   5.524
sportkleding   5.141

   31.207
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                            2013                               2012        
 € € € 
School
schoolreizen      9.642

Cultuur
muziek     2.881
overige   679

   3.560
   
Totaal verstrekte subsidie  80.938 44.409
 
KOSTEN

Intermediairs/ coördinator
loon coördinatoren, incl. reiskosten   9.776  13.145
kosten intermediairs 800  752
  
  10.576 13.897
Administratiekosten
kantoorbenodigdheden  180   -
drukwerk    90    410
telefoon 520    545
website 151  149
porti/postbus 503  231

  1.444 1.335
Bestuurskosten 
bijdrage Leergeld Nederland 1.650    830
Kamer van Koophandel -  24
verzekering 175   175
vergaderkosten   -    256
representatiekosten 107  -
overige 211  46

  2.143 1.331
Financieringskosten
bankkosten 334  447
rente rekening-courant /-      1.204  /-      1.631

  /-  870 /-     1.184

Totale kosten  13.293   15.379

Vergoeding cursus  /-   923 -

Totale lasten/kosten   93.308  59.788
RESULTAAT (a-b)  /-3.090  63.711
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7. Specificatie

Toegezegd en betaald - toegezegd in 2013 met (deel)verplichting naar 2014 -   
  

 toegezegd  betaald 

Leeuwarden 125.161 71.754
Leeuwarderadeel 964 459
Tytsjerksteradiel 6.979 5.416
Menaldumadeel 300 300
Het Bildt 341 257
Ferwerderadiel 226 113
Franeker 4.053 2.640

  
Totaal 138.025 80.938

In euro’s  
  

Specificatie per onderdeel   
  

 cultuur  sport  kleding  school  laptops  zwemmen 

Leeuwarden 8.817 22.977 3.522 14.696 21.633 110
Leeuwarderadeel  326  133   
Tytsjerksteradiel 1.598 2.046 888 703  182
Menaldumadeel  300     
Het Bildt 95 28  134   
Ferwerderadiel 113      
Franeker 1.034 706 150 750   

      
Totaal betaald 11.656 26.383 4.559 16.415 21.633 292
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8. Samenwerking

De vier Friese Leergeldstichtingen hebben periodiek overleg op zowel bestuurs- en coördinatoren niveau. In 2013 is er een conve-
nant opgesteld waarin is afgesproken dat wij samenwerken onder de naam “Leergeld Friesland”. Met als doel om gemakkelijker in 
de provincie op te trekken in overleg met bijvoorbeeld JSF/JCF.
Samenwerking zal in 2014 vooral in het teken staan van het kindpakket. Samen met de gemeenten zullen wij proberen een “pak-
ket’ samen te stellen dat zal bestaan uit de voorliggende voorzieningen van de gemeente met op specifieke onderdelen de invul-
ling door Leergeld, Jeugd Sport Fonds en Jeugd Cultuur Fonds. Waarbij de netwerken, en de daarbij behorende werkwijzen, aan 
elkaar worden gekoppeld. Zo zal de gemeente veel gebruik maken van de sociale wijkteams die fungeren als de ogen en oren in 
de wijken, Jeugd Sport- en Jeugd Cultuur Fonds van professionele hulpverleners (dit zijn dus personen die professioneel met het 
gezin in contact staan denk hierbij aan huisartsen, leraren, maatschappelijk werkers) en Leergeld via haar eigen intermediair. 
Om deze samenwerking succesvol te maken zal elke partij zijn of haar netwerk moeten openstellen voor de werkwijze van de 
ander. Daarmee krijgt elke organisatie een veel groter bereik zonder zijn of haar identiteit te verliezen. Met als voornaamste doel: 
nog meer kinderen bereiken en helpen. 

9. Toekomst

Cijfers over het eerste kwartaal van 2014 laten verontrustende cijfers zien. De aanvragen stijgen explosief. Door de aanhoudende 
crisis die steeds meer haar gevolgen laat zien, raken steeds meer gezinnen in de financiële problemen. De oorzaken zijn niet alleen 
daar op terug te voeren. Ook scheidingen, ziekte en arbeidsongeschiktheid of gewoon pech kunnen ervoor zorgen dat je leven 
snel verandert. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013 is er namelijk sprake van een verdubbeling!. In deze onzekere tijden 
is Leergeld dus broodnodig. 
Er is echter een ongelooflijk spanningsveld tussen fondsenwerving en het honoreren van de aanvragen. Het één hangt samen 
met het ander. Het mag echter niet zo zijn dat het kind hier de dupe van gaat worden. Daarom omarmen wij het kindpakket en 
zijn wij blij dat binnen ons werkgebied (Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Ferwerderadiel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, 
Menameradiel en Tytsjerksteradiel) verschillende gemeenten, de drie stichtingen omarmen en met serieuze bijdragen de armoede 
onder kinderen die daardoor in een isolement dreigen te raken te bestrijden. 
Maar daarmee zijn wij er nog steeds niet, dus als u denkt aan de kinderen denk dan ook eens aan een bijdrage voor stichting 
Leergeld. Wij zorgen dat het goed terecht komt!
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Met dank aan alle medewerkers, vrijwilligers en donateurs van Leergeld Leeuwarden

Coördinator Leeuwarden:
Paula van der Veer

Intermediairs Leeuwarden:
Carmen Ceder, Douwe Donker, Sjoerd Pot, Ad de Laat, Karin de Jong

Coördinator Tytsjerksteradiel:
Christien Eizema

Intermediair Tytsjerksteradiel:
Myrian de Boer

Donateurs:
Provincie Fryslân
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Tytsjerksteradiel
Old Burger Weeshuis
Bijlenga Stichting
RDO De Balije van Utrecht 
Herbert Duintjer Fonds
Stichting Nieuw Stadsweeshuis
KerstpakkettenXL en RelatiegeschenkenXL
Stichting Juckema Siderius
Junior Kamer Friesland
Klaarkampster Weeshuis
Leoclub De Aldehou

Bedankt! namens het bestuur:
Danny van Zomeren, voorzitter
Sieta Epema, penningmeester
Nynke Andringa, secretaris
Germain Sandberg, bestuurslid
Rita de Groot, bestuurslid (aangetreden per 1-12-2013)
Jan Veltman, bestuurslid (afgetreden per 1-12-2013)





In 2013 hebben onderstaande instanties, bedrijven en personen het de Stichting mogelijk  
gemaakt meer kinderen mee te laten doen:

Nederland


