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Voorwoord - Kindpakket, het vervolg –

2014 ligt al weer lang achter ons en 2015 heeft zijn begin gehad. Een periode met veel gebeurtenissen. Zo is in oktober 2014 de 
website www.kindpakket.nl gelanceerd. Deze website is een gezamenlijk initiatief van de samenwerkende fondsen ( Jeugdsport-
fonds, Jeugdcultuurfonds en Leergeld), gemeente Leeuwarden en coöperatie Amaryllis (sociale wijkteams). Het doel van deze 
samenwerking is om meer kinderen uit gezinnen met een “platte beurs” mee te laten doen aan activiteiten die voor hun leeftijds-
genoten heel normaal zijn. Schoolreisje, sporten of culturele activiteiten. Ruim gezegd: voorkomen dat zij om financiële redenen 
niet mee kunnen doen aan schoolse- en/of buitenschoolse activiteiten. En zo er voor zorgen dat zij niet in sociaal isolement 
terecht komen. 

De fondsen zijn natuurlijk ook opgericht met deze doelstelling, maar de samenwerking zorgt ervoor dat de gezinnen nu voor 
verschillende activiteiten bij één loket terecht kunnen.  Zo was het voorheen niet ongebruikelijk dat een gezin vier maal een 
aanvraag moest doen om de kinderen mee te kunnen laten doen. Eenmaal voor sport bij het Jeugdsportfonds, bij het Jeugdcul-
tuurfonds voor muziekles, Leergeld voor het schoolreisje en overige zaken bij een Sociaal Wijkteam. Elk met zijn eigen route. 
Tijdrovend en niet erg vriendelijk naar de gezinnen toe die in deze situatie verkeren.

Dit is met het kindpakket grotendeels opgelost. Het eerste half jaar van 2015 hebben ongeveer 400 gezinnen de weg weten te 
vinden naar dit loket. Nog maar een gedeelte van het totaal aantal aanvragen, maar een “goede” start aangezien het een aanvul-
ling is op de bestaande systemen. Leergeld is bijvoorbeeld druk bezig om alle aanvragen voortaan via het kindpakket te laten 
lopen. Nu is het namelijk zo dat de aanvragen via email, telefoon en aanvraagformulieren binnenkomen, uiteraard blijft dit wel 
mogelijk voor mensen die geen beschikking hebben over internet. De ervaring leert trouwens dat het overgrote deel van de gezin-
nen wel over internet beschikt.

De formule www.kindpakket.nl is eind 2014 ook omarmd door andere gemeenten, zo zijn de gemeenten in NW Fryslân (Har-
lingen, Franekeradeel, Menameradiel, Leeuwarderadeel, Het Bildt, Vlieland en Terschelling) en Tytsjerksteradiel op 1 april 2015 
toegetreden. Samen met de toegekende gelden door diezelfde gemeenten, kunnen wij ook daar ons werk opstarten en voortzet-
ten. Dit was niet mogelijk geweest door de prima samenwerking tussen de fondsen en gemeenten. Een samenwerking waaruit 
blijkt dat één plus één daadwerkelijk drie is.

Het geeft mij dan ook een goed gevoel om te zien dat in een wereld die steeds harder en individueler wordt, er nog steeds heel 
veel mensen zijn die solidariteit hoog in het vaandel hebben staan. Die altijd weer, en vaak zonder tegenprestatie, klaar staan om 
hun steentje bij te dragen aan een mooiere wereld. Op deze plaats wil ik dan ook iedereen, maar speciaal de vrijwilligers die dit 
mogelijk maken bedanken! En de wens uitspreken dat ons werk in de toekomst niet meer nodig zal zijn.

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

De oorspronkelijke naam van Leergeld Leeuwarden e.o. 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 den brede zin van het woord. 
Sinds 2007 is de stichting operationeel en heeft sindsdien duizenden kinderen kunnen helpen. Wij helpen door het voorkomen 
van sociale uitsluiting van kinderen in de leeftijd van 4 tot 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 (nu Participatie-
wet), maar tegenwoordig ook door de economische situatie voor gezinnen die te maken hebben gekregen met (aanhoudende) 
werkloosheid, scheiding of hoge schulden. Ondanks het aantrekken van de economie staat nog steeds een grote groep mensen 
langs de zijlijn. In deze gezinnen is nauwelijks geld. En zeker niet voor “extra” zaken zoals sport(kleding), muziekles, schoolmid-
delen of een schoolreis.
Leergeld Leeuwarden e.o. steunt deze gezinnen door middel van hulp in natura. Dat wil zeggen dat wij geen geld geven aan 
de gezinnen zelf. Leergeld (of een ander fonds) betaalt de contributie, lidmaatschap, schoolreis, sportkleding en andere zaken 
rechtstreeks aan de vereniging, school of sportwinkel. Zo weten wij zeker 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 en leren in een teamverband werken. Zij leren regels en het 
hebben van respect voor je teamgenoten, je trainer en je tegenstander. Als kinderen dit niet leren, dan beginnen zij hun leven 
op sociaal gebied met een achterstand . Uiteindelijk zullen zij en de maatschappij daar last van ondervinden en betalen wij daar 
alsnog leergeld voor.

2.  Bestuur

In 2014 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. Wel heeft de secretaris aangegeven, gezien haar drukke dagelijkse werkzaamhe-
den en gebrek aan affiniteit, haar functie neer te willen leggen. Gelukkig heeft zij aangegeven haar werk te willen voortzetten als 
bestuurslid. Rita de Groot (bestuurslid) heeft aangeven bereid te zijn om tijdelijk haar functie over te nemen. Het bestuur heeft 
als taak op zich genomen om in 2015 een geschikte secretaris voor het bestuur te vinden.

3.  Werkwijze Kindpakket

Om kinderen (weer) mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes, past Leergeld een bijzondere werkwijze toe: de Leergeld 
formule. Deze formule is in het kindpakket samen met de werkwijze van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds geïntegreerd. 
Dat wil zeggen dat veel stappen uit het aanvraagproces hier een plek hebben gevonden.
De werkwijze splitst zich bij www.kindpakket.n in twee delen:

1. Het gezin vraagt zelf aan.
2. Het gezin wordt geholpen door een intermediair van het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds.

Leergeld Leeuwarden is intermediair voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en neemt daarmee een coördinerende rol 
aan binnen het kindpakket. Vanwege de werkwijze van Leergeld beperken wij ons dan ook tot het kindpakket.

1. Kind/gezin
2. www.kindpakket.nl aanvraag invullen

Stap 1.
Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die via www.kindpakket.nl om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide 
en goed geïnformeerde intermediairs van Leergeld. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte verder besproken en 
vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldsituatie.
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Stap 2.
Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van voorliggende voorzieningen. 
Deze zijn in de praktijk beperkt en daarom zal er worden gekeken naar de mogelijkheden binnen het kindpakket. Waar mogelijk 
zal het kindpakket helpen.

Stap 3.
Financieel vangnet: Wanneer er geen andere voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan kan wor-
den, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zij, 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 
het kindpakket: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”.

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

Cultuur
JCF

Kleding/Fiets
Wijkteams
Gemeente

Schoolreizen
Schoolspullen
Aanvullingen
Leergeld

Sport
JSF

www.kindpakket.nl

Leergeld is intermediair tussen kind en voorziening

kind / gezin Prof. hulpverlener
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4. Cijfers 2014

2014 was het eerste jaar waarin de aanvragen voor sport- en culturele activiteiten zijn doorgezet naar het Jeugdsportfonds en 
Jeugdcultuurfonds. De aanvragen werden nog steeds behandeld door Leergeld maar de (financiële) afhandeling vond plaats via 
de Jeugdfondsen.

Overzicht aanvragen:

Aantal gehonoreerd 787

Leeftijdsklasse

  4 t/m 11 jaar 408
12 t/m 16 jaar 285
17 t/m 18 jaar 94

Soort ondersteuning

Onderwijs 523
Sport 379
Cultuur 62
Computers 40
Welzijn 37

5. Organisatie

Leergeld Leeuwarden e.o. is sinds 2014 gevestigd aan de Elzenstraat 5 te Leeuwarden en mag tegen een gereduceerd tarief 
gebruik maken van een kantoorruimte bij Piter Jelles. Deze mooie oplossing is ons geboden door de directie van deze scholenge-
meenschap nadat wij door de sluiting van Welzijn Centraal zonder ruimte kwamen te zitten. Het is bijzonder om te ervaren dat 
de Piter Jelles ons op deze manier laat zien dat zij Stichting Leergeld Leeuwarden een warm hart toedragen.
Leergeld Leeuwarden e.o. is het afgelopen jaar hard gegroeid en draait nog steeds voornamelijk op vrijwilligers. Inclusief het 
bestuur zijn nu twintig vrijwilligers dagelijks aan de slag om “onze’ kinderen mee te laten doen. Wij presenteren ons nadrukkelijk 
als Leergeld Leeuwarden en omstreken aangezien wij werkzaam zijn voor 9 gemeenten in ons werkgebied. Dit zal ook het maxi-
maal aantal zijn. De andere gemeenten vallen onder één van de overige drie Leergeld stichtingen in Friesland. Te weten; Leergeld 
Heerenveen, Leergeld NO- en ZO Friesland (voorheen Leergeld Drachten) en Leergeld Sneek e.o.
Voor de continuïteit en de verantwoordelijkheid die wij als stichting dragen, is er voor gekozen om de functie coördinator wel te 
bezoldigen. Deze functie wordt bekleed door Paula van der Veer tevens coördinator voor Leergeld Sneek e.o. Zij doet dit voor 20 
uren per week.
Het bestuur van Leergeld Leeuwarden heeft eens per maand overleg. Hier worden alle actuele zaken, voorlegsituaties, financiën 
en wat verder ter tafel komt besproken.
Minimaal eens per kwartaal heeft de coördinator overleg met het intermediair waar in aandacht wordt gegeven aan actuele ont-
wikkelingen, educatie en bespreking van praktijksituaties.
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6. Financieel

A. BALANS PER 31 DECEMBER 2013                                                                                                                                   
  31-12-2014 31-12-2013
 € € €
A C T I E F

VLOTTENDE ACTIVA

Overlopende activa

te ontvangen rente 120   00
te ontvangen subsidie     00  6.500
te vorderen bijdragen 1.409  1.409

   1.529  7.909
Liquide middelen

NL49RABO 0132 327 058 101.150  55.450

NL62RABO 0133 038 416 743  787

  101.893  56.237

TOTAAL ACTIEF 103.422  64.146
 
P A S S I E F

EIGEN VERMOGEN 75.493 48.131
KORTLOPENDE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA
 
nog te betalen subsidies 17.500   13.595
overlopende passiva 1.228  1.664
reservering vakantietoeslag 785   500
te betalen loonheffing 916  256
te betalen subsidie PC-project    7.500     00

  27.929 16.015

TOTAAL PASSIEF  103.422  64.146
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B.    RESULTATENREKENING 2014              
        2014   2013  
a. B A T E N
 € € €
 subsidie:
 Gemeente Leeuwarden 125.000    51.385
 Idem                              , PC Project          /-            7.500 00
 Gemeente Tytsjerksteradiel       26.000 00

 143.500 51.385
 overige subsidies:
 Old Burger Weeshuis     00   5.000
 Boschuysen       00    5.000
 Collectes Diakonie   433   500
 RDO Balije van Utrecht   00 3.000
 Online Geschenken    1.014 22.747
 De Bresprijs    00 1.000
 Gezinsverzorging    00 1.086
 Rotary De Aldehove  00 500
 NN Fonds 7.258 00
 Klaarkampster Weeshuis 10.000 00
 Diversen 100 00

  18.805 38.833
         
 Totale baten  162.305  90.218
        
b. L A S T E N 

 VERSTREKTE SUBSIDIE
  
 Sport
 verenigingen 36.453 
 kleding 9.659
   46.112
 School
 schoolreizen  30.306
 benodigdheden 1.021
 computers 20.774
   52.101
 Cultuur
 diversen  8.354
  
 Totale bijdragen:
 zie voor de specificatie bijlage 1   66.471
 correctie 2012    /-                7.166
    59.305
 PC project   21.633
 Totaal verstrekte subsidie  106.567 80.938
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        2014   2013  
 
 € € €
KOSTEN

 Intermediairs/ coördinator
 loon coördinatoren, incl. reiskosten    17.568  9.776
 kosten intermediairs 1.371  800

   18.939 10 576
 Administratiekosten
 kantoorbenodigdheden  198  180
 drukwerk 816     90
 telefoon 549    520
 website 242  151
 computer 1.452  00
 huur 145  00
 kindpakket 3.631  00
 porti/postbus 706  503

     
   7.739 1.444
 Bestuurskosten 
 bijdrage Leergeld Nederland 1.150    1.650
 verzekering 212   175
 representatiekosten   00  107
 overige 223  211

   1.585 2.143
 Financieringskosten
 bankkosten 232  334
 rente rekening-courant /-                     119  /-                  1.204

     
       113 /-                     870
     
    
 
 Totale kosten  28.376   13.293

 Vergoeding cursus   00 /-                     923

 Totale lasten/kosten  134.943  93.308

 RESULTAAT (a-b)  27.362 /-                  3.090
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7. Specificatie

Gemeente  Cultuur  Sport  Sportkleding  Onderwijs  Totaal 

      

Ferwerderadiel €          226,00 €          290,00 €                    - €           490,00 €         1.006,00

Franekeradeel €       1.512,00 €       2.606,00 €          164,00 €      1 .829,00 €         6.111,00

Harlingen €          104,00 €          154,00 €                    - €           250,00 €            508,00

Het Bildt €                    - €          110,00 €                    - €           268,00 €            378,00

Leeuwarden €       3.193,00 €    24.251,00 €       7.790,00 €     45.500,00 €      80.734,00

Leeuwarderadeel €          770,00 €       1.580,00 €          265,00 €       1.112,00 €         3.727,00

Menameradiel €          640,00 €       1.367,00 €             56,00 €           803,00 €         2.866,00

Tytsjerksteradiel €       1.909,00 €       6.095,00 €       1.383,00 €       1.850,00 €      11.237,00

 -

 €       8.354,00 €    36.453,00 €       9.658,00 €    52.102,00 €    106.567,00
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8. Samenwerking

Leergeld Leeuwarden e.o. werkt met verschillende partijen en op verschillende niveaus samen om haar doel te bereiken. Zo heb-
ben wij op regionaal niveau eens per kwartaal overleg tussen de Friese Leergeld Stichtingen. In 2014 is er een convenant gesloten 
tussen deze stichtingen, om waar het kan gezamenlijk op te treden. Denk hierbij aan afspraken op provinciaal of landelijk niveau. 
Doel is elkaar versterken en van elkaar leren.
Samenwerken gebeurt ook met collega fondsen zoals het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Wij streven allen hetzelfde doel 
na; kinderen laten meedoen. Ongeveer eens per kwartaal vindt er overleg plaats in kader van het kindpakket. Aanwezige partijen 
zijn gemeente Leeuwarden, sociale wijkteams, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Leergeld. Doel is efficiënt het geld op de 
juiste plaats laten terechtkomen met een minimum aan uitvoeringskosten.
Een andere vorm van samenwerken is de samenwerking met Stichting AanZet/PC Probaat uit Leeuwarden. De stichting levert 
zeer goed werk. Stichting Leergeld koopt voor de kinderen rechtstreeks van de leverancier laptops met toebehoren zoals een muis 
en laptoptas in. Bij een andere leverancier wordt tegen de scherpste prijs Microsoft Office licenties afgenomen. Stichting Aanzet/
PC Probaat is vervolgens de partij die de laptops voor de kinderen gebruiksklaar maakt. Dit doen ze met volle betrokkenheid en 
hoge mate van servicegerichtheid. Hierdoor zijn de kinderen verzekerd van een goede start. Het grote voordeel is dat stichting 
AanZet/PC Probaat ook de uitlevering voor haar rekening neemt en bij storing kan fungeren als helpdesk of reparateur. Zo 
weten verschillende partijen het beste uit elkaar te halen. Winst voor iedereen.

9. Toekomst

Net zoals verleden jaar, zien wij de cijfers weer verder stijgen. Het is dan ook een goede zaak dat partijen elkaar steeds beter weten 
te vinden. Samenwerking is hard nodig om het groeiende probleem het hoofd te kunnen bieden. Maar de eerlijkheid gebied  te 
zeggen dat het probleem wel eens groter kon worden dan alle partijen willen en kunnen vermoeden. En dat de hulp een druppel 
op de groeiende plaat zal zijn. Niet dat we het daarmee moeten opgeven, het is een oproep aan de politiek om hier nog meer aan-
dacht aan te schenken en te komen tot een betere verdeling van de beschikbare middelen.  Zie de problematiek voor leerplichtige 
16 en 17 jarigen die onderwijs aan het MBO willen volgen. Zij worden geconfronteerd met hoge kosten. Kosten die meer dan 
1000 euro kunnen bedragen. Bijvoorbeeld kosten voor een (verplichte) messen set voor een koksopleiding. Een scharen set voor 
de kappersopleiding. Terwijl veel van deze kinderen uit een gezin komen met een platte beurs. Onbetaalbaar voor deze gezinnen. 
Onderwijs weer voor de rijken? 

Terwijl er dag in dag uit er wel schandalen of fouten plaatsvinden die de maatschappij veel geld kosten. Geld wat met gezond 
verstand heel goed gebruikt had kunnen worden voor de zwakkeren en ouderen in onze samenleving. Net zoals de bestuurders  
in dienst van de (semi) overheid  die menen recht te hebben, via al dan niet creatieve wijze, op een beloning die hoger ligt dan de 
Balkenende norm. De overheid moet ten dienste staan van haar burgers en niet andersom. Het wordt tijd dat er een frisse wind 
gaat waaien waarbij gezond verstand weer de overhand krijgt. Alleen zo kunnen wij de problemen die op ons af komen weerstaan. 
Laat geld alleen nooit de drijfveer zijn!
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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, Albertje Panhuis en Ben Flootman

Coördinator Tytsjerksteradiel:
Christien Eizema

Intermediair Tytsjerksteradiel:
Myrian de Boer en Siepie Hylkema

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





In 2014 hebben onderstaande instanties, bedrijven en personen het de Stichting mogelijk  
gemaakt meer kinderen mee te laten doen:

Nederland


