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Voorwoord

Alles is tijdelijk…. Dit kleine zinnetje kwam ik laatst tegen. Het zette mij aan het denken. In  2012 ben ik begonnen als voorzitter 
van Stichting Leergeld Leeuwarden en nu in 2019 is het dan zover, ik stop. Met weemoed en goede herinneringen kijk ik terug. Van 
een kleine dappere stichting met honderden aanvragen zijn wij gegroeid naar een serieuze partij met een uitgebreid netwerk en in 
staat om duizenden aanvragen per jaar te behandelen. 

Van alleen met je hart werken naar ook met verstand opereren. Van een paar vrijwilligers naar een grote ploeg betrokken mensen. En 
dat is goed geweest. Want dankzij deze groei kunnen meer kinderen meedoen. Kinderen die anders langs de zijlijn zouden blijven 
staan. Deze kinderen hebben dankzij onze aanpak mee kunnen doen. Na de enorme groei is er ook een andere fase gekomen. Een 
fase van professionalisering en behoud van alles wat is opgebouwd. Een andere aanpak en in mijn ogen daarmee ook tijd voor een 
andere voorzitter. Vandaar mijn keuze om na 6 jaar het stokje over te dragen. 

Als ik terugkijk dan ben ik aan de ene kant tevreden en aan de andere kant ongerust. Tevreden omdat wij met relatief weinig 
middelen zoveel hebben weten te bereiken. Zo hebben wij afspraken met de scholenkoepels weten te maken over de vergoedingen 
van schoolreisjes, de kosten van het MBO op de politieke agenda weten te zetten, zodat ook kinderen uit gezinnen met een 
krappe beurs een beroepsopleiding konden volgen. Laptops uitgegeven zodat scholieren ook thuis hun huiswerk konden 
maken. Schoolspullenpassen verstrekt zodat onze kinderen ook met nieuwe spullen aan een nieuw schooljaar konden beginnen. 
Vergoedingen voor zwemles zodat onze kinderen in ieder geval hun diploma A konden halen. In samenwerking met Jarige Job 
honderden verjaardag dozen weten te verspreiden zodat kinderen hun verjaardag konden vieren. Met Kinderhulp honderden 
Sinterklaascadeautjes kunnen schenken zodat onze kinderen op school ook konden vertellen dat Sinterklaas bij hun langs was 
geweest. En natuurlijk het succes van www.kindpakket.nl. Alles met maar een doel; kinderen geen last van armoede laten ervaren. 
De vele bedankmails van ouders hebben mij vaak kippenvel gegeven en de motivatie gegeven om dit werk te blijven doen. 

Waarom dan ontevreden? Hoewel alles tijdelijk is, lijkt armoede voor altijd. Ondanks alle pogingen om dit veranderen zie ik de 
kloof tussen arm en rijk steeds groter worden. In ieder geval wordt de groep armen steeds groter. Waar voorheen onze doelgroep 
goed in beeld was is het nu lastig om de doelgroep te benoemen. Armoede kan iedereen overkomen. Waar armoede vaak gekoppeld 
was aan uitkeringen raakt het nu ook een grote groep mensen die werkt. De kosten voor het dagelijks leven zijn zo hoog geworden 
dat ze net of net niet meer rond kunnen komen. Zodat er geen geld meer is om ‘extra’ dingen te doen. Wij helpen dan ook graag. 
Maar tegelijkertijd realiseer ik mij ook steeds meer dat wij pleisterplakkers zijn. Wij gaan armoede niet oplossen. Is dat erg? Ja en 
neen. Zonder het pleisterplakken komt het ook niet goed. Maar wij zullen ook verder moeten kijken. Hoe kan het dat een steeds 
groter wordende groep niet meer rond kan komen? Hoe kan het dat mensen steeds meer last hebben van de complexiteit van de 
samenleving… dat is de vraag die wij ons allen moeten stellen. En wat kunnen wij daaraan veranderen? Maak het eenvoudig. Houd 
op met alles te vervatten in procedures en protocollen. Terug naar de menselijke maat en eenvoud. Geef vertrouwen en ga met 
elkaar in gesprek. Laat algoritmen en digitalisering niet de boventoon voeren. Houd het eenvoudig simpel. Zo eenvoudig is het. 

Met vriendelijke groet, 

Danny van Zomeren/voorzitter Leergeld Leeuwarden e.o.
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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) 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, 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 
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 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 ze 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 2018 heeft er een mutatie plaatsgevonden. Jan van der Weij heeft de functie van secretaris overgenomen van Rita de Groot.

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.nl in twee delen:

1. Het gezin vraagt zelf aan.
2.   Het gezin wordt geholpen door een intermediair van het Jeugdfonds Sport of Jeugdfonds Cultuur 
    (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 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 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 2018

Steeds	meer	kinderen...
...in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan

activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan

vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld laat deze kinderen meedoen! Stichting Leergeld Leeuwarden e.o.

Bij  kunnen ouders – heel gemakkelijk Stichting Leergeld Leeuwarden e.o.

via www.kindpakket.nl – een vergoeding aanvragen voor activiteiten van 

hun kind(eren). Zo vergoeden wij bijvoorbeeld de kosten voor schoolreisje, 

zwemles, sport, cultuur, verjaardag vieren of andere activiteiten die voor 

een kind belangrijk zijn.

Na de aanvraag komt er een vrijwilliger langs om de gegevens met de 

ouder(s) door te nemen. Het kind staat daarbij centraal! Als de aanvraag is 

goedgekeurd, zorgen wij voor betaling: zo kan elk kind meedoen!

in	2018	geholpen

gemiddeld
per kind

in totaal uitgekeerd aan vergoedingen

kinderen gezinnen
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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 
scholengemeenschap. 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 
bestuurzijn 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 
Heerenveen 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 
ontwikkelingen, educatie en bespreking van praktijksituaties.
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A. BALANS PER 31  DECEMBER 2018 
   
 31-12-2018 31-12-2017
 € € €
 A C T I E F

 VLOTTENDE ACTIVA

 Overlopende activa

 te ontvangen rente 00    44
 te ontvangen kind pakket 12.476   9.996
 laptop/desktop, voorraad 31.133  51.521
 Overige 202  390

   43.811 61.951
 
 Liquide middelen

 NL49RABO 0132 327 058  1.914        1.013
 NL62RABO 0133 038 416 840  428
 Rabo spaarrekening 257.839   63.046
 
   260.593 64.487
      
    
 TOTAAL ACTIEF  304.404 126.438

 
 P A S S I E F

 EIGEN VERMOGEN  210.108   108.241  
    
 KORTLOPENDE SCHULDEN EN
 OVERLOPENDE PASSIVA    
 
 crediteuren                    00  1.955
 overlopende passiva 2.747  5.686
 reservering vakantietoeslag 1.575  1.275
 te betalen loonheffing 807  784
 vooruit ontvangen subsidie SZW 63.561  8.497
 verplichtingen 25.606  00
    
   94.296  18.197
     
     
 TOTAAL PASSIEF  304.404 126.438
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B. RESULTATENREKENING 2018    
   2018 2017 
  € € €

 a.B A T E N

 subsidie:
 Gemeente Leeuwarden 350.000    300.000
 Gemeente Tytsjerksteradiel       25.000  25.000
 Dienst Sozawe NW Friesland 187.395  92.653
      
   562.395 417.653
  
 overige subsidies:
 volgens bijlage 101.943  33.023
 Kinderhulp 3.565  00
      
   105.508 33.023
 

 Totale baten  667.903  450.676
      
  
 L A S T E N

 VERSTREKTE SUBSIDIE
  
 Sport
 verenigingen 6.178   11.017
 kleding 1.433  12.173

    7.611 23.190
 School
 schoolreizen  87.316  73.930
 schoolspullenpas 75.536  61.498
 computers 151.176  122.622
 zwemmen 124.662    113.866
 overige 371  401

   439.061     372.317
 Cultuur/Welzijn 
 fiets 5.375  2.500
 actie Pepernoot 20.240  930
 diversen 5.903  10.395

   31.518 13.825

 Verplichtingen  25.606 00
      
    
Totaal verstrekte subsidie (zie bijlage)  503.796 409.332
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   2018 2017 

 € € €

 KOSTEN

 Intermediairs/ coördinator
 loon coördinatoren, incl. reiskosten  41.374    29.620
 kosten intermediairs 10.286  7.806

   51.660 37.426
 Administratiekosten
 kantoorbenodigdheden  159  365
 drukwerk (factsheet) 433  00
 telefoon 717   797 
 website, internet 605   00
 huur     2.072  1.620
 controlekosten 2.208  2.228
 porti/postbus 1.418  1.178

   7.612     6.188
 Bestuurskosten 
 bijdrage Leergeld Nederland 2.078  1.985
 verzekering 158  158
 representatiekosten 320    22
 bijeenkomsten  00  495
 overige 99   77

   2.655 2.737
 Financieringskosten
 bankkosten 313  244
 rente rekening-courant 00 /-  43

   313  201
     

 Totale kosten  62.240  46.552

 Totale lasten/kosten  566.036 455.884

 RESULTAAT (a-b)   101.867     /-        5.208
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7. Samenwerking

Leergeld Leeuwarden e.o. werkt met verschillende partijen samen en op verschillende niveaus 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. Het is nadrukkelijk de ambitie 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. Zo hebben deze fondsen via Leergeld Leeuwarden in 2018 de volgende hoeveelheid aanvragen gekregen,
Jeugdsportfonds : 1102
Jeugdcultuurfonds : 202
Jarige Job  : 1491

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 terecht te laten komen met een minimum aan 
uitvoeringskosten.

8.  Kindpakket.nl

Leergeld Leeuwarden e.o. is een van de oprichters van www.kindpakket.nl. Een loket waar ouders heel eenvoudig een vergoeding 
kunnen aanvragen 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 één keer aan te vragen en voor eventueel meerdere kinderen. Alle gemeenten in Friesland werken 
inmiddels via www.kindpakket.nl. Zo is het herkenbaar, laagdrempelig en weten wij 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 
aanvraag te doen. 
Landelijk wordt er ook gewerkt met de systematiek van Kindpakket echter onder een andere naam, www.samenvoorallekinderen.
nl. 
Gezien het succes van www.kindpakket.nl in de deelnemende gemeenten, heeft Leergeld Leeuwarden e.o. (en de andere Fries 
stichtingen Leergeld, Jeugdfonds Sport Friesland en Jeugdfonds Cultuur Friesland ) besloten om hiermee door te gaan. In een 
korte periode is Kindpakket namelijk een begrip geworden en weten veel ouders de portal al te vinden. Het zou zonde zijn om iets 
wat zo goed blijkt te werken zomaar weg te gooien.

9.  100 jaar geleden (alles is tijdelijk?)

Uit de Leeuwarder Courant van 19 mei 2019.
De Vereeniging voor het verstrekken van kleeren aan behoeftige schoolkinderen vergaderde tot vaststelling van het jaarverslag.
Daaruit bleek, dat de vereeniging hare medewerking verleende bij de uitreiking van kleeren van gemeentewege op 12 Januari 1918, 
terwijl zij 20 December 1918 aan 162 kinderen van de scholen 8, 9, 10 en 11 een pakje kleedingstukken kon uitreiken met voor de 
jongens elk een manchester-broek, een blouse en een paar sokken, aan de meisjes een schort, een jurk en een paar sokken of kousen. 
Zoowel uit ingekomen dankbetuigingen van ouders als uit den steeds toekomenden geldelijken steun van vele ingezetenen mag de 
gevolgtrekking worden gemaakt, dat de instemming en waardeering van den arbeid der vereeniging toeneemt. 

10.  Dank
Dit jaar wederom speciale dank voor alle vrijwilligers die dankzij hun belangeloze inzet, weer zoveel meer ouders hebben weten 
te bereiken en daarmee zoveel meer kinderen hebben kunnen helpen. Leergeld Leeuwarden e.o. kan niet zonder haar vrijwilligers. 
Vrijwilligers die vele uren in de week bezig zijn met het bezoeken van gezinnen, aanvragen van verschillende vergoedingen, 
bijhouden van administratie, bezoeken van scholen, sportverenigingen en andere instanties. Zeker met de hoeveelheid aanvragen 
die erbij zijn gekomen, is dit een enorme uitdaging en veel van de vrijwilligers vraagt. Daarom een oprecht dankjewel!
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11.  Medewerkers

Met dank aan alle medewerkers, vrijwilligers en donateurs van Leergeld Leeuwarden e.o.

Coördinator Leeuwarden:
Paula van der Veer en Kinge Rodenburg

Intermediairs Leeuwarden:
Carmen Ceder, Douwe Donker, Sjoerd Pot, Ad de Laat, Albertje Panhuis, Ben Flootman, Loes Galema-Boekema, Inge Bakker, 
Joke van der Wal (Vlieland), Raymond Douwes (Social Media), Regina Altenburg (administratie)

Coördinator Tytsjerksteradiel:
Robbert Reijn

Intermediair Tytsjerksteradiel:
Myrian de Boer, Siepie Hylkema en Marijke Krijgsman

Coördinator Waadhoeke:
Annet Bijlsma - Postumus

Intermediairs Waadhoeke:
Frederiek van Bussel, Marjoke Stam, Hanneke Vlietstra - Boudesteijn, Grietje Vogels-Dijkstra, Houkje Wester- de Jong, Geeske 
Jongsma, Baukje Boersma-Wijmenga

Donateurs:
Gemeente Leeuwarden, NW Fryslan, Gem. Tdiel, Ronde Tafel, Rotary Franeker, Herbert Duintjer Fonds, St Vrienden van 
Leergeld, 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
Jan van der Weij, secretaris
Germain Sandberg, bestuurslid
Rita de Groot, bestuurslid
Lia van der Goot
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In 2018 hebben onderstaande instanties, bedrijven en personen het de Stichting mogelijk  
gemaakt meer kinderen mee te laten doen:

Nederland


