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Voorwoord

Als ik dit schrijf, hebben wij het eerste half jaar er weer op zitten. Een turbulent half jaar. Er is veel publiciteit geweest omtrent kin-
deren in armoede en eindelijk komt het samenwerken - landelijk - echt van de grond. Samen nog meer kinderen bereiken. Samen-
werking tussen Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp, Overheid en Gemeenten. 
Een krachtig pact tegen kinderen in armoede.

De overheid heeft namelijk 85 miljoen euro structureel extra beschikbaar gesteld aan gemeenten om alle kinderen mee te laten 
doen. Dat is uiteraard heel veel geld, maar ook erg hard nodig.
Want ondanks dat het nieuws bol staat van de positieve economische vooruitzichten, zien alle fondsen ook in 2016 meer vraag 
naar ondersteuning en hulp bij de gewone dingen in het leven. Jaar in, jaar uit groeit de hulpvraag met dubbele cijfers. 2017 zal 
waarschijnlijk niet anders zijn…

Heel veel gezinnen kunnen namelijk niet (meer) rondkomen. Na jaren vechten lukt het hun niet meer om de eindjes aan elkaar 
vast te knopen. En uiteraard wil je het beste voor je kind, dus dat is het laatste wat je opgeeft. Maar soms lukt het gewoon niet.
Dit taboe is nog zo aanwezig dat wij met zijn allen de handen ineen moeten slaan om een relatief onbekende maar grote groep te 
bereiken. Een groep van, onder andere, werkende armen. Mensen die dag in dag uit het hoofd boven water proberen te houden, 
maar toch niet altijd genoeg geld hebben om hun kinderen mee te laten doen. Daarom willen wij het taboe doorbreken. Het kan 
namelijk iedereen overkomen. Door een scheiding, ziekte, werkloosheid of stomme pech. En dan vaste lasten hebben die niet met 
je beurs mee krimpen.
En geld mag nooit de reden zijn dat een kind niet mee kan doen. Vandaar dat wij (nog) meer gaan samenwerken. In Friesland 
deden wij dat grotendeels al maar het is mooi om te zien dat het nu ook landelijk wordt opgepakt.

Wat betekent dat dan? Het maakt zo meteen niet uit waar je woont. Elke ouder - met een krappe beurs - kan via de website een 
vergoeding (of vergoedingen) voor zijn of haar kind(eren) aanvragen. Of het nu gaat om contributie voor de sportvereniging, de 
kosten voor dansles, sportkleding, schoolreisje, laptop of een doos met spullen om de verjaardag van je kind te vieren. Het is voor 
iedereen die het nodig heeft bereikbaar. En voor de ouders die het niet zelf kunnen of moeilijk vinden om aan te vragen, is er een 
heel netwerk van professionals die graag willen helpen. Denk aan leerkrachten, buurtsportcoaches, cultuurcoaches en sociaal wer-
kers. Mensen die professioneel bij het kind betrokken zijn. Zo zetten wij de netwerken optimaal in. Zodat elk kind mee kan doen.

Namens het bestuur van Leergeld Leeuwarden e.o.

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 de breedste 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 2016 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. Onze secretaris Nynke Andringa heeft aangegeven haar functie als secretaris/
bestuurslid dit jaar neer te willen leggen. De functie werd al tijdelijk waargenomen door Rita de Groot en zal dat in aanloop naar 
invulling van deze vacature blijven doen. Onze wens is om in 2017 een nieuwe secretaris aan te stellen. 

3.  Werkwijze Kindpakket

Om kinderen (weer) mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes, past Leergeld een bijzondere werkwijze toe: de Leergeld for-
mule. 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.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
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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.

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 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 
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 2016

Het afgelopen jaar kenmerkt zich door een forse stijging van het aantal aanvragen. Enerzijds omdat ouders ons steeds vaker weten 
te vinden of worden doorverwezen door sociaal werkers, leerkrachten of andere mensen die professioneel bij de ouders en/of 
kind(eren) betrokken zijn. Anderzijds door het toenemende gebruik van de portal www.kindpakket.nl

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 wordt ons geboden door de directie van deze scholengemeen-
schap. Het is bijzonder om te ervaren dat de Piter Jelles ons op deze manier laat zien dat zij Stichting Leergeld Leeuwarden (en 
daarmee de kinderen) een warm hart toedragen.

Leergeld Leeuwarden e.o. is het afgelopen jaar hard gegroeid en draait nog steeds voornamelijk op vrijwilligers. Inclusief het be-
stuur 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 maximaal 
aantal zijn. De andere gemeenten vallen onder een van de overige drie Leergeld stichtingen in Friesland. Te weten; Leergeld Heer-
enveen e.o., Leergeld Friesland Oost (voorheen Leergeld Drachten) en Leergeld Sneek. 

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 ontwik-
kelingen, educatie en bespreking van praktijksituaties.

Aantal gehonoreerd door Leergeld Leeuwarden T-Diel NW Fryslân

Leeftijdsklasse

  4 t/m 17 jaar 3116 331 1213

Soort ondersteuning Leeuwarden T-Diel NW Fryslân

Onderwijs/Welzijn 1556 138 598
Sport 871 118 357
Cultuur 305 29 95
Computers 187 5 66
Zwemles 197 41 97
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6. Financieel

A. BALANS PER 31 DECEMBER 2016                                                                                                                                   
  31-12-2016 31-12-2015
 € € €
A C T I E F

VLOTTENDE ACTIVA

Overlopende activa

te ontvangen rente 524   822
te ontvangen kindpakket     19.659  8.134
PC’s     25.446  30.367
te vorderen bijdragen 4.430  3.633
Didix 6.015  00
   56.074  42.956
Liquide middelen

NL49RABO 0132 327 058 1.063  5.405
NL62RABO 0133 038 416 963  462
Rabo spaarrekening 60.121  147.000

  62.147  152.967

TOTAAL ACTIEF 118.221  195.823
 
P A S S I E F

EIGEN VERMOGEN 90.512 120.554
KORTLOPENDE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA

Crediteuren 718  399
verplichtingen 22.937  48.753
overlopende passiva 2.672  2.353
reservering vakantietoeslag 950   935
te betalen loonheffing 432  329
vooruit ontvangen bijdragen 00  22.500

  27.709 75.269

TOTAAL PASSIEF  118.221  195.823



8

B.    RESULTATENREKENING 2016              
        2016   2015  
a. B A T E N
 € € €
 subsidie:
 Gemeente Leeuwarden 125.000 125.000
 Verjaardagdoos 10.000 00
 Gemeente Tytsjerksteradiel       15.000 15.000
 Gemeente NW Fryslân 10.800 10.800

 258.000 248.000
 overige subsidies:
 volgens bijlage 55.633 46.685
 presentaties 00 1.715

 55.633 48.400
         
 Totale baten  313.633  296.400
        
b. L A S T E N 

 VERSTREKTE SUBSIDIE
  
 Sport
 verenigingen 16.764  16.224 
 kleding 17.524  17.136

   34.288 33.360
 School
 schoolreizen  19.399  75.151
 benodigdheden 44.354  49.613
 computers 98.420  29.791
 zwemmen 107.768  25.867

   269.941 180.422
 Cultuur
 fiets 310  835
 diversen 5.062  3.713
  
   5.372 4.548
  

 Totaal verstrekte subsidie (zie bijlage)  309.601 218.330
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        2016   2015  
 
 € € €
KOSTEN

 Intermediairs/ coördinator
 loon coördinatoren, incl. reiskosten    18.594  20.670
 kosten intermediairs 6.395  5.017
 overige 00  87

   25.774 25.774
 Administratiekosten
 kantoorbenodigdheden  421  243
 drukwerk 881     672
 telefoon 788    685
 website/internet 267  182
 computer 00  1.883
 huur 1200  1300
 controlekosten 2.128  00
 porti/postbus 664  902
     
   6.349 5.867
 Bestuurskosten 
 bijdrage Leergeld Nederland 1.720    1.313
 verzekering 161   161
 representatiekosten   344  28
 jubileum 545  00
 overige 304  477

   3.079 1.979
 Financieringskosten
 bankkosten 187  91
 rente rekening-courant /-                     524  /-                  702

     
       337 /-                     611
     
    
 
 Totale kosten  34.075   33.009

 Totale lasten/kosten  343.676  251.339

 RESULTAAT (a-b)  30.043 /-                  45.061
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7. Specificatie

Gemeente  Onderwijs  Sport  Cultuur  Computers  Zwemles Totaal

€ € € € € €

Leeuwarden 43.715 22.476 83 71.620 51.932 189.826

Leeuwarderadeel* -1960 1068 - 2400 4037 5545

Tytsjerksteradiel 1846 2473 - 1200 10.086 15.605

Menameradiel 3073 601 20 2000 2049 7743

Het Bildt 1773 913 - 4800 4345 11.831

Franekeradeel 12.093 4262 277 8000 7654 32.286

Harlingen 6586 2495 29 6400 6405 21.915

Terschelling 794 - - - - 794

 Vlieland 319 - - 800 - 1119

Totaal 68.239 34.288 409 97.220 86.508 286.664

*  De aanvragen in Leeuwarderadeel over 2016 kwamen niet boven de opgenomen post overlopende aanvragen (2015) uit. Vandaar 
een negatief getal.

7 b. Toelichting

Bovenstaande bedragen zijn exclusief overlopende verplichtingen. Dat wil zeggen de aanvragen die zijn goedgekeurd maar nog 
moet worden betaald. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij zwemles, deze rekenen wij af per kwartaal. Ook kunnen het aanvragen 
zijn waar wij nog wachten op een specificatie van de kosten. Het totaalbedrag aan overlopende verplichtingen over de periode 1-1-
2017 t/m 30-6-2017 en betrekking hebben op 2016, bedraagt: € 22.936,52.
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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 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 binnen www.kindpakket.nl zeer goed samen met collega fondsen zoals het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en 
Jarige Job. De aantallen groeien stevig. Zo hebben deze fondsen via Leergeld Leeuwarden in 2016 de volgende hoeveelheid aan-
vragen gekregen,

Jeugdsportfonds :  840 
Jeugdcultuurfonds :  225 
Jarige Job :   73 

Bovendien weten wij gezamenlijk 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 uitvoerings-
kosten.

9.  Kindpakket.nl

In 2015 zijn wij van start gegaan met www.kindpakket.nl. Een loket waar ouders heel eenvoudig een vergoeding kunnen aan-
vragen om hun kind(eren) mee te laten doen. Waar voorheen verschillende activiteiten bij verschillende fondsen moest worden 
aangevraagd, bijvoorbeeld sport bij het Jeugdsportfonds, cultuur bij het Jeugdcultuurfonds en schoolzaken bij Leergeld. Is het nu 
mogelijk om alles in een keer aan te vragen voor eventueel meerdere kinderen. Sinds de start hebben tot nu toe 3000 gezinnen een 
of meerdere aanvragen gedaan. Een groot succes. Daarom gaan wij in 2017 en verder nog meer investeren in www.kindpakket.nl. 
Om meer kinderen te bereiken. De fondsen blijven achter de schermen zelfstandig en op deze uniforme manier wordt het voor de 
gezinnen duidelijker waar ze moeten zijn om een financiële bijdrage aan te vragen. 

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 uitbrei-
den en daarnaast het onderdeel onderwijs, binnen het kindpakket, voor haar rekening blijven nemen. Onder onderwijs verstaan 
wij: vergoedingen voor schoolspullen, schoolreisje, computers en zwemles.  

Door het succes van kindpakket.nl kwam de wens om de activiteiten hieromtrent te verzelfstandigen. Zo is Stichting Kindpakket 
in 2017 opgericht. Het doel is het faciliteren van alle jeugdfondsen en Leergeld in het bijzonder, om zo meer en makkelijker ouders 
en kinderen te bereiken. Dit doen wij door de website www.kindpakket.nl en de publiciteit er omheen (filmpjes, brochures, huis-
stijl, teksten) aan te bieden. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de voorzitters van de vier Friese Leergeld Stichtingen 
(Leergeld Friesland Oost, Leergeld Sneek, Leergeld Heerenveen e.o. en Leergeld Leeuwarden). De ambitie van Stichting Kindpak-
ket is het landelijk uitrollen van de faciliteiten. Op dit moment zijn er 27 gemeenten aangesloten en een bijna even groot deel is 
bezig met de voorbereiding om deel te gaan nemen of neemt het mee in de besluitvorming.
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11.  Dank

Leergeld Leeuwarden had zonder haar vrijwilligers niet zo veel kunnen bereiken. Vrijwilligers die vele uren in de week bezig zijn 
met het bezoeken van gezinnen, aanvragen van verschillende vergoedingen, bijhouden van de administratie, bezoeken van scholen, 
sportverenigingen en andere instanties. Zeker met de hoeveelheid aanvragen die er bij zijn gekomen is dit een enorme uitdaging, 
wat veel van de vrijwilligers vraagt. 

In de ogen van het bestuur soms te veel. Maar door de vele positieve reacties en de impact die een vergoeding kan hebben op het 
kind en het gezin kunnen wij niet anders dan doorgaan. Het is dan ook een goede zaak dat samenwerking en efficiënt werken hoog 
op de agenda van de landelijke besturen is komen te staan. En voor alle gemeenten: samenwerken is prima en gaat zelfs heel goed. 
Maar het kan niet zo zijn dat vrijwilligers(organisaties) uiteindelijk het armoedebeleid van gemeenten uitvoeren, terwijl er bij 
gemeenten of gelieerde organisaties veel betaalde beroepskrachten zijn. 

Dit mag dus nooit – alleen – een verkapte bezuiniging zijn waarbij vrijwilligers betaalde krachten verdringen. Deze lijn is dun. Wij 
denken wel dat er bij sommige gemeenten door het terugdringen van bureaucratisering nog wel een hele slag gemaakt kan worden. 
Samen beter en verder!



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, Loes Galema-Boeke-
ma, Grietje Vogels-Dijkstra, Joke van der Wal (Vlieland), Raymond Douwes (social media)

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
Dennis Roskam
Lia van der Goot



In 2016 hebben onderstaande instanties, bedrijven en personen het de Stichting mogelijk  
gemaakt meer kinderen mee te laten doen:

Nederland


