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JAARVERSLAG 2012 

 

STICHTING LEERGELD LEEUWARDEN 

 

Alle kinderen mogen meedoen, 

want nu meedoen is straks meetellen! 
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Voorwoord 

 

Kinderen helpen, uit hun sociaal isolement halen,  dat is misschien wel de meest korte 

samenvatting van de activiteiten van Stichting Leergeld Leeuwarden. Helpen gaat niet 

vanzelf, om kinderen te bereiken en specifiek de kinderen uit onze doelgroep zal je drempels 

moeten slechten. Dit doet Leergeld door de gezinnen thuis te bezoeken. Om ze te helpen 

met het uitzoeken van hun vragen. Kan het gezin ergens anders terecht met hun vraag, dan 

is het een kwestie van goed doorverwijzen. Als dat niet kan, is de hulp van Leergeld dan 

voldoende? Wat kunnen wij wel en wat kunnen wij niet. En als we de vraag goed in beeld 

hebben, zijn er dan voldoende middelen beschikbaar om hulp te kunnen bieden? Zo maar 

een paar vragen die niet makkelijk zijn te beantwoorden. Door middel van dit jaarverslag 

over 2012 proberen wij toch aan al die mensen die ons gedachtegoed ondersteunen 

verantwoording af te leggen. 

2012 is een spannend jaar geweest voor Leergeld Leeuwarden. Het voortbestaan van de 

stichting hing aan een zijden draad. Mede dankzij de inspanning van de vrijwilligers en 

bestuur is het toch weer gelukt om verschillende geldbronnen aan te boren. De gemeente 

Leeuwarden heeft een bijdrage geleverd evenals verschillende fondsen en particuliere 

donateurs. Allemaal dragen zij de stichting een warm hart toe. Dat wordt gewaardeerd. 

Echter om het werk te blijven doen zijn er structurele bijdragen nodig. Onze hulp bestaat 

namelijk niet uit een eenmalige bijdrage. Als een kind gaat sporten dan is dat niet voor één 

jaar. Na dat jaar wil het kind ook mee blijven doen. Als wij dit niet kunnen bieden, dan bieden 

wij eigenlijk geen hulp. Dan hebben wij een kind alleen maar laten ruiken aan de 

mogelijkheden van een normaal bestaan. Dat vinden wij onmenselijk! 

Met dit in ons achterhoofd heeft het bestuur besloten om de aanval te kiezen. Het is een taak 

van het bestuur om de (lokale) politiek te overtuigen van het nut van Leergeld. Leergeld is 

harder nodig dan ooit. Leergeld weet met minimale kosten de doelgroep achter de deur te 

bereiken. De vrijwilligers spreken de taal van de mensen en benadert ze met respect.  

2012 is ook een jaar geweest van een andere aanpak. Lisy, het administratiesysteem, is 

opgezet en operationeel. Het stelt ons in staat om efficiënter alle aanvragen te behandelen. 

Daarmee is het mogelijk om inzichtelijk te maken welke kinderen met welke gelden worden 

geholpen. Onze intermediairs kunnen digitaal met ons werken en hun eigen groep kinderen 

volgen en administreren. Als bestuur is er meer grip op geldstromen en de (specifieke) 

hulpvraag. Het stelt ons in staat om beter te sturen en vroegtijdig signalen te herkennen 

Zoals 2012 het jaar was van de overgang, zo zal 2013 het jaar van de waarheid worden. 

Landelijk gezien staat de landelijke vereniging flink in de belangstelling. Zeker gezien het feit 

dat de overheid armoede en kinderen als speerpunt hebben gekozen. Staatsecretaris Jetta 

Klijnsma heeft kortgeleden aangeven om de landelijke vereniging meer steun te willen 

geven. Het is aan de lokale politiek, het bedrijfsleven, fondsen en de particuliere donateurs 

om de plaatselijke stichtingen hun steun te geven. Wij vragen dit niet voor ons, maar voor de 

helaas groeiende doelgroep! 

Namens het bestuur. 

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, muziek, sportkleding 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 

vereniging, 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 hebben 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. Werkwijze Leergeld Leeuwarden, de Leergeldformule! 

Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdgenootjes, past Leergeld een 

bijzondere werkwijze toe: de Leergeldformule. Deze 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. 

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

zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van anderen, zoals gemeenten 

of andere instanties/organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het 

aanvragen van deze voorzieningen. 
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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 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 betreffende 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:

 

  

 



6 
 

 

3. Cijfers 2012 

2012 was een spannend jaar. Het voortbestaan van Leergeld Leeuwarden hing aan een 

zijden draad. Daardoor hebben wij een pas op de plaats moeten maken en is ondanks 

een explosieve vraag het aantal kinderen dat wij hebben kunnen helpen lager geworden. 

Voor 2013 wil Leergeld Leeuwarden op 1000 gehonoreerde aanvragen uitkomen. 

Aantal aanvragen 698 

Aantal gehonoreerde aanvragen 618 

Aantal nog niet afgehandeld 69 

Aantal afgewezen aanvragen 11 

  

Leeftijdsklasse  

  4 t/m 11 jaar 321 

12 t/m 16 jaar 265 

17 t/m 18 jaar 32 

 618 

Soort ondersteuning  

Onderwijs 241 

Sport 204 

Kunstzinnige vorming 31 

Overig 142 

 618 

4. Organisatie 

Leergeld Leeuwarden is gevestigd aan de Eewal 61 te Leeuwarden en mag kosteloos 

gebruik maken van een werkplek bij Welzijn Centraal. 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 eerste maandag van 

de maand om 12:00 uur, overleg waarbij de coördinator aanwezig is. Hier worden alle 

actuele zaken, voorlegsituaties, financiën en wat verder ter tafel komt besproken. 

Eens per kwartaal heeft de coördinator overleg met de intermediairs waar in aandacht 

wordt gegeven aan actuele ontwikkeling, educatie en bespreking van praktijksituaties. 

Uiteraard heeft de coördinator doorlopend contact met de intermediairs. 

Wij denken op deze manier vrijwillig, maar niet vrijblijvend, de organisatie op een 

kwalitatieve manier te laten functioneren.  
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5. Financieel 

Ontvangen subsidies en giften 

In 2012 heeft Leergeld Leeuwarden het laatste deel ontvangen van een meerjarige 

subsidie van de Provincie Fryslân. Met dit geld hebben wij een wezenlijk deel van onze 

doelstellingen weten te realiseren. De Provincie draagt Leergeld een warm hart toe, maar 

stelt zich op het feit dat uitvoering van het armoedebeleid de verantwoordelijkheid is van 

de gemeenten. 

Daarnaast hebben wij van het bedrijfsleven en verschillende fondsen een bijdrage 

gekregen. In ons financieel jaarverslag treft u daar een specificatie van aan. Dit 

jaarverslag kunt u opvragen door een mail (o.v.v. financieel jaarverslag) te versturen 

naar: bestuur@leergeldleeuwarden.nl 

PC project 

Leergeld Leeuwarden heeft op 19 oktober 2010 van de gemeente een eenmalige 

subsidie ontvangen voor de volgende activiteit: de subsidie wordt verleend voor het 

financieren van het project waarbij 100 gezinnen met kinderen voorzien worden van een 

PC/laptop, internetaansluiting en internetabonnement.  

De subsidietermijn is verlengd en verruimd om ook eventuele andere middelen om de 

studie van deze kinderen te bevorderen te vergoeden. 

6. Samenwerking 

De vier Friese Leergeldstichtingen hebben periodiek overleg op zowel bestuurs- en 

coördinatoren niveau. Dit overleg geeft veel toegevoegde waarde door het hoge “leren 

van elkaar” karakter. Hierdoor komen de lokale stichtingen tot een zoveel mogelijk 

uniforme uitvoering van het beleid. Uiteraard zijn er ook lokale verschillen door wel of 

geen gemeentelijke vergoedingen. 

Daarnaast heeft Leergeld Leeuwarden contact met Jeugd Sportfonds Friesland, Stichting 

Urgente Noden en het Jeugd Cultuur Fonds. Leergeld leent zich uitstekend om via haar 

eigen intermediairs voor deze stichtingen uitvoerend werk/huisbezoek te doen.  

7. Toekomst 

In deze onzekere tijd is Leergeld helaas 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. Dus het dringende verzoek aan de politiek om deze kwetsbare groep niet in 

de kou te laten staan. Aan Leergeld Leeuwarden om (nog) meer samenwerking te 

zoeken met het Jeugd Sport Fonds en Jeugd Cultuur Fonds. Daarnaast is het wenselijk 

om nog meer kinderen te bereiken. Dit kan door meer voorlichting te geven en 

bijvoorbeeld wijkteams in te zetten als intermediair voor Leergeld. Leergeld Leeuwarden 

is er klaar voor. U ook? 

mailto:bestuur@leergeldleeuwarden.nl
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Met dank aan alle medewerkers, vrijwilligers en donateurs van Leergeld Leeuwarden 

Coördinator Leeuwarden: 

Paula van der Veer 

(tot 31-12-2012) Francis Huisman-Jansen 

Intermediairs Leeuwarden: 

Carmen Ceder,  Douwe Donker, Sjoerd Pot 

Coördinator Tytsjerkstradiel: 

Christien Eizema 

Intermediair Tytsjerkstradiel: 

Myrian de Boer 

Donateurs: 

Provincie Fryslân 

Gemeente Leeuwarden 

Old Burger Weeshuis 

Bijlenga Stichting 

Diakonie 

Herbert Duintjer Fonds 

Stichting Nieuw Stadsweeshuis 

Vos en Setz BV 

 KerstpakkettenXL en RelatiegeschenkenXL 

Fatum Beheer BV 

Stichting Jukema Siderius 

Junior Kamer Friesland 

 

Bedankt! namens het bestuur: 

Danny van Zomeren, voorzitter 

Sieta Epema, penningmeester 

Nynke Andringa, secretaris 

Germain Sandberg, bestuurslid 

Jan Veltman, bestuurslid 


