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Voorwoord

De krant van dinsdag 10 mei 2016, een groot artikel met de kop “geen geld voor zwemles”. Is het toeval dat dit verschijnt op de dag 
dat ik het voorwoord wil schrijven voor ons jaarverslag? Waarschijnlijk niet, de kranten staan bol van dit soort artikelen. Gisteren 
bleek uit onderzoek (op basis van de cijfers van 2014!) dat 1 op de 8 kinderen in Friesland opgroeit in armoede, in Leeuwarden 
zelfs 1 op 6. Hoe is het nu mogelijk dat in een welvarend land als Nederland zoveel gezinnen (16.000 in Friesland) niet rond kun-
nen komen? Dat kinderen niet mee kunnen doen met gewone zaken zoals schoolreisje, sport of cultuur? 
Het is grotendeels te wijten aan de toenemende complexiteit van onze samenleving. Een vergaande bureaucratisering waar niet 
iedereen mee overweg kan. Voorschotten zoals huurtoeslag, zorgtoeslag die bij een verkeerde aanlevering leiden tot een grote te-
rugvordering die deze gezinnen niet op kunnen hoesten. Dit gaat vaak gepaard met een “boete’ en een maandelijkse terugbetaling. 
Dit komt dan vaak bovenop de maandelijkse verplichtingen richting leningen van familie of postorderbedrijven en zie hier: het 
begin van het einde. 

In deze gezinnen is meestal geen vooruitzicht op veranderende (werk)omstandigheden waardoor er nooit een kentering zal komen 
in hun schuldpositie. Het laatste redmiddel is dan schuldsanering. Helaas blijkt dit vaak een tijdelijk oplossing, na afloop begint 
het verhaal in veel gevallen opnieuw. 

Hoe komt dit toch? Eigen schuld? Dat is te makkelijk. Soms is het wel zo, maar vaak is het gewoon pech, scheiding of het verlies 
van werk. Zaken die iedereen kan overkomen. En bij gebrek aan geld komt vaak  een meer of mindere mate gebrek aan discipline 
om de hoek kijken. Maar wat voor keuze zou u maken bij financiële tegenvaller(s)? De zorgverzekering betalen of eten voor je 
kinderen? Ik weet het wel. 

Hoe kunnen we dit veranderen? Eerder ingrijpen en gezinnen beschermen tegen de vele valkuilen op financieel gebied. Geen 
zorgtoeslag naar het gezin, maar naar de zorgverzekeraar. Geen huurtoeslag naar het gezin, maar naar de verhuurder. De premie 
zorgverzekering, gas, water en licht, inhouden op de inkomsten. Zodat de basale lasten in ieder geval zijn betaald. De rest is dan 
om rond te komen. Hiermee voorkomen we geen armoede, maar wel dat gezinnen in een uitzichtloze situatie terechtkomen. Beter 
voor het gezin, voor de maatschappij maar vooral voor de kinderen. Betuttelend? Zeker, maar wat is het alternatief ? Mensen laten 
afglijden en dan alsnog betuttelen? 

En voor de goede orde, er zijn heel veel gezinnen die ondanks een krap inkomen het toch voor elkaar weten te boksen om elke 
maand, met passen en meten, rond te komen. Alleen is er dan vaak geen ruimte voor “luxe”  zoals de kinderen mee laten doen met 
sport, cultuur of schoolreisje. Juist deze groep, die vaak onbekend is met de mogelijkheden, hebben onze hulp hard nodig.
Via www.kindpakket.nl hebben wij het afgelopen jaar meer dan 1000 gezinnen mogen helpen. Hulp vanuit onze stichting, Jeugd-
sportfonds, Jeugdcultuurfonds en Sociale Wijkteams. Met zijn allen proberen wij ons steentje bij te dragen om de wereld van 
kinderen (en daarmee de ouders) iets vriendelijker te maken. Helpt u mee?

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 Participatiewet), 
maar tegenwoordig ook door de economische situatie voor gezinnen die te maken hebben gekregen met (aanhoudende) werkloos-
heid, 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, schoolmiddelen 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 recht-
streeks 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 2015 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. 

3.  Werkwijze Kindpakket

De afgelopen jaren heeft de werkwijze van  Leergeld zich bewezen. Om kinderen (weer) mee te laten doen met hun leeftijdsgenoot-
jes, past Leergeld een bijzondere werkwijze toe: de Leergeld formule. 
Onze ambities om kinderen en gezinnen te helpen, is onverminderd groot. Sterker hij is alleen maar gegroeid. En deze ambitie kun-
nen we realiseren, via het Kindpakket. Daarmee hebben we de toegankelijkheid makkelijker gemaakt, er is 1 loket. Wij zorgen door 
samenwerking met het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds dat ouders voor hun kind(eren) een totaal “pakket” kunnen krijgen. 

De werkwijze splitst zich bij www.kindpakket.nl in twee delen:

1. Het gezin vraagt zelf aan.
2.   Het gezin wordt geholpen door een intermediair van het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds 
    (www.allekinderendoenmee.nl).

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



5

Stap 1.
Huisbezoek en inventarisatie: Ouders of verzorgers die via www.kindpakket.nl een aanvraag indienen, 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.

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 2015

2015 was het eerste volledige jaar waarin de aanvragen voor sport- en culturele activiteiten zijn doorgezet naar het Jeugdsportfonds 
en Jeugdcultuurfonds. De aanvragen worden nog steeds behandeld door Leergeld (voor het www.kindpakket.nl) en de (financiële) 
afhandeling vindt plaats via de Jeugdfondsen. Hiermee legt Leergeld Leeuwarden de focus op de coördinatie van alle aanvragen van 
www.kindpakket.nl en de vergoeding van onderwijs gerelateerde aanvragen.

Aantal goedgekeurde aanvragen (inclusief  aanvragen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds).

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 scholengemeenschap 
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. 

Het bestuur van Leergeld Leeuwarden heeft eens per maand overleg. Om de maand zijn de coördinatoren hier ook bij aanwezig. 
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 
 ontwikkelingen, educatie en bespreking van praktijksituaties.

Aantal gehonoreerd door Leergeld Leeuwarden T-Diel NW Fryslân

Leeftijdsklasse

  4 t/m 17 jaar 2158 234 623

Soort ondersteuning Leeuwarden T-Diel NW Fryslân

Onderwijs/Welzijn 1113 88 253
Sport 741 91 290
Cultuur 98 16 31
Computers 139 2 13
Zwemles 67 37 36
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6. Financieel

A. BALANS PER 31 DECEMBER 2015                                                                                                                                   
  31-12-2015 31-12-2014
 € € €
A C T I E F

VLOTTENDE ACTIVA

Overlopende activa

te ontvangen rente 822   120
te ontvangen kindpakket     8.134  00
PC’s     30.367  00
te vorderen bijdragen 3.633  1.409

   42.956  1.529
Liquide middelen

NL49RABO 0132 327 058 5.405  101.150
NL62RABO 0133 038 416 462  743
Rabo spaarrekening 147.000  00

  152.867  101.893

TOTAAL ACTIEF 195.823  103.422
 
P A S S I E F

EIGEN VERMOGEN 120.554 75.493
KORTLOPENDE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA

Crediteuren 399  00
verplichtingen 48.753  17.500
overlopende passiva 2.353  1.228
reservering vakantietoeslag 935   785
te betalen loonheffing 329  916
vooruit ontvangen bijdragen 22.500  00
te betalen subsidie PC-project    00   7.500

  75.269 27.929

TOTAAL PASSIEF  195.823  103.422
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B.    RESULTATENREKENING 2015              
        2015   2014  
a. B A T E N
 € € €
 subsidie:
 Gemeente Leeuwarden 125.000 125.000
 Idem                              , PC Project          /-            00 7.500
 Gemeente Tytsjerksteradiel       15.000 26.000
 Gemeente NW Fryslân 108.00 00

 248.000 143.500
 overige subsidies:
 volgens bijlage 46.685 18.805
 presentaties 1.715 00

  48.400 18.805
         
 Totale baten  296.400  162.305
        
b. L A S T E N 

 VERSTREKTE SUBSIDIE
  
 Sport
 verenigingen 16.224  36.453 
 kleding 17.136  9.659

   33.360 46.112
 School
 schoolreizen  75.151  30.306
 benodigdheden 49.613  1.021
 computers 29.791  20.774
 zwemmen 25.867  00

   180.422 52.101
 Cultuur
 fiets 835  00
 diversen 3.713  8.354
  
   4.548 8.354
  

 Totaal verstrekte subsidie (zie bijlage)  218.330 106.567
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        2015   2014  
 
 € € €
KOSTEN

 Intermediairs/ coördinator
 loon coördinatoren, incl. reiskosten    20.670  17.568
 kosten intermediairs 5.017  1.371
 overige 87  00

   25.774 18.939
 Administratiekosten
 kantoorbenodigdheden  198  198
 drukwerk 816     816
 telefoon 549    549
 website 242  242
 computer 1.452  1.452
 huur 145  145
 kindpakket 3.631  3.631
 porti/postbus 902  706
     
   5.867 7.739
 Bestuurskosten 
 bijdrage Leergeld Nederland 1.313    1.150
 verzekering 161   212
 representatiekosten   28  00
 overige 477  223

   1.979 1.585
 Financieringskosten
 bankkosten 91  232
 rente rekening-courant /-                     702  /-                  119

     
       611 /-                     113
     
    
 
 Totale kosten  33.009   28.376

 Totale lasten/kosten  251.339  134.943

 RESULTAAT (a-b)  45.061 /-                  27.362
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7. Specificatie

Gemeente  Cultuur  Sport  Sportkleding  Onderwijs  Totaal 

€ € € € €

Leeuwarden 3.109 9.849 13.373 128.462 154.793 

Leeuwarderadeel                 15               302 8.166 10.077 

Tytsjerksteradiel                 99             1.060 17.837 18.996 

Menameradiel                 19                 92 2.021 2.132 

Het Bildt                 80               581               485 8.319 9.465 

Ferwerderadiel               106             1.076               162 1.109 2.453 

Franekeradeel               201             4.401             1.188 7.026 12.816 

Harlingen               118               283               474 6.548 7.423 

Terschelling               175               175               175 175 175 

 

Totaal             3.713           16.224           17.136 179.663 218.330 
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8. Cijfers zijn maar cijfers

Uiteraard zijn wij transparant in de besteding van de aan ons beschikbaar gestelde gelden. Maar waar het om gaat is de impact 
van onze hulp. Om u een beeld te geven treft u hieronder een paar (geanonimiseerde) bedankjes aan van gezinnen die wij hebben 
kunnen helpen:
“Hierbij willen wij jullie allemaal erg bedanken voor wat jullie hebben gedaan en geregeld, nogmaals hartelijke bedankt! De kinde-
ren zijn allen erg blij dat ze ergens aan mee kunnen doen”
“Bedankt van ons beiden!”
“Fantastisch nieuws, is er ook een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor voetbalschoenen?”
“Oké heel fijn, en ook voor mijn andere twee meiden?”
“Ik ben er heel blij mee en mijn zoon al helemaal, het zou fijn als dit door kon gaan”
“Bedankt voor de toekenning!”
“Wat een fijn nieuws zeg, dank u wel”
“… helemaal super!!!... Dank jullie wel… ;-)”
“Geweldig bedankt voor je inzet en medewerking”
“Super fijn!!! Bedankt!!”
“Bedankt, we zijn erg blij met de toekenning voor….”
“…hartstikke bedankt dat mijn twee zonen mee kunnen doen met wat ze leuk vinden om te doen…”
“Enorm bedankt hiervoor. Ook namens mijn dochter. Dit wordt een leuke tijd voor haar!”
“Hartelijk dank hiervoor!”

9. Samenwerking

Leergeld Leeuwarden e.o. werkt met verschillende partijen en op verschillende niveaus samen om haar doel te bereiken. Zo hebben 
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. De laatste gesprekken gaan steeds meer richting het samengaan van 
drie Friese Leergeld Stichtingen tot één stichting. Hiermee kunnen wij de krachten bundelen om de enorme groei het hoofd te 
kunnen bieden. Het is ook nadrukkelijk de ambitie van Leergeld om als regisseur en coördinator een leidende rol te houden in de 
ontwikkelingen van www.kindpakket.nl.

Wij werken nu al weer een dik jaar samen met collega fondsen zoals het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds binnen  
www.kindpakket.nl en de resultaten zijn zeer positief. Met zijn allen weten wij meer gelden los te krijgen en meer kinderen te  
bereiken. Wij streven immers allen hetzelfde doel na; kinderen laten meedoen. Doel is efficiënt het geld op de juiste plaats laten 
terechtkomen met een minimum aan uitvoeringskosten.

Nieuw in 2016 www.kindpakket.nl is stichting Jarige Job (www.jarige-job.nl). Voor veel kinderen is namelijk een verjaardag met 
cadeaus, visite en trakteren op school niet vanzelfsprekend. Wist u dat dit geldt voor ruim 60.000 kinderen in Nederland? Zij kun-
nen hun verjaardag niet vieren omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op hun mooiste dag van het jaar krijgen zij geen 
cadeau, hangen er geen vrolijke ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelfs ziek. 

Jarige Job helpt deze kinderen én daarmee het hele gezin door in ieder geval de belangrijkste dag van het jaar wél mogelijk te maken. 
Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van 35 euro met alles erop en eraan. Zoals slingers, ballonnen, taart-
mix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. Ruim voor de verjaardag van het kind krijgen de ouders de Jarige Job verjaar-
dagsbox. Zij zorgen ervoor dat het huis versierd is, dat de taart gemaakt is, cadeautjes zijn ingepakt en de traktatie voor op school 
klaar staat. De kinderen hebben geen idee van het bestaan van Jarige Job. Hierdoor wordt een verjaardag weer een echt gezinsfeest! 
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Voor de gemeente Leeuwarden hebben wij binnen www.kindpakket.nl de samenwerking met de Sociale Wijkteams opgezocht. De 
medewerkers van de wijkteams zorgen ervoor dat de verjaardagsbox bij het gezin terecht komt. Op deze wijze hopen wij nog meer 
contact te leggen met de gezinnen.  

 
10.  Toekomst

Leergeld Leeuwarden heeft de ambitie om meer regie te voeren op het armoedevraagstuk voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Dat wil 
zeggen dat Leergeld Leeuwarden als regisseur vraag en aanbod bij elkaar wil brengen. Dat willen wij doen in samenwerking met 
alle partijen die kinderen een warm hart toe dragen. Leergeld Leeuwarden zal de rol van coördinator www.kindpakket.nl blijven 
voeren en daarmee werken aan haar missie “ nu meedoen is straks meetellen” 



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, Albertje Panhuis, Ben Flootman, Elizabeth Galama

Coördinator Tytsjerksteradiel:
Christien Eizema

Intermediair Tytsjerksteradiel:
Myrian de Boer en Siepie Hylkema

Coördinator Franeker/Harlingen:
Annet Bijlsma - Postumus

Intermediairs Franeker/Harlingen:
Frederiek van Bussel, Marjoke Stam, Hanneke Vlietstra - Boudesteijn, Sandra van der Meulen

Donateurs:
Gemeente Leeuwarden
NW Fryslan
Gem. Tdiel
Ronde Tafel
Rotary Franeker
Herbert Duintjer Fonds
St Vrienden van Leergeld
Vos en Setz
Rotary Franeker
Verenigingen van Stichtingen
Marijke Muoi
Gift Gem. Tietjerkstradiel, project
P Dijkemafonds
RDO Balije van Utrecht
Verjaardag Zwierstra
Afscheid Schnieder

Bedankt! namens het bestuur:
Danny van Zomeren, voorzitter
Sieta Epema, penningmeester
Nynke Andringa, secretaris
Germain Sandberg, bestuurslid
Rita de Groot, bestuurslid



In 2015 hebben onderstaande instanties, bedrijven en personen het de Stichting mogelijk  
gemaakt meer kinderen mee te laten doen:

Nederland


