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Covid-19: laat ik hier maar meteen het woord gebruiken waar 

bijna álles in 2020 om draaide, ook voor Stichting Leergeld 

Leeuwarden e.o.

Na een zeer succesvol 2019, waarin we heel veel kinderen 

 lieten meedoen, zagen de voortekenen voor 2020 er uitste-

kend uit. In de eerste maanden kregen we al méér aanvragen 

voor schoolreisjes, een van de meest gevraagde voorzieningen 

van Leergeld. Ook de aanvragen voor diplomazwemmen A en 

B stroomden binnen. Helaas, vanaf medio maart 2020 stop-

ten de zwemlessen en werden de schoolreisjes afgezegd. Alle 

schoolreisjes-vergoedingen die we met zoveel plezier hadden 

 overgemaakt aan de basisscholen, werden weer teruggestort ...

Nederland kwam in de ban van thuiswerken en om  thuisonderwijs 

mogelijk te maken moest ondersteuning gevonden  worden in de 

vorm van computers of Wifi-voorzieningen. Voor veel kinderen 

heeft Leergeld kunnen bemiddelen dat zij devices van school te 

leen kregen en dat de Wifi-voorzieningen werden uitgebreid. 

Daarnaast heeft Leergeld extra kunnen helpen in gezinnen met 

meerdere kinderen waar maar één computer aanwezig was: 

mede met financiële hulp van het Ministerie van SZW hebben 

wij computers aan deze gezinnen verstrekt.

Achter de schermen worstelden wij met de aanvoer van  laptops: 

door de lockdown kwamen er geen producten meer uit het 

Verre Oosten en hadden wij groot tekort aan materiaal. Mooi 

was het, dat in deze tijd alle Leergeld-stichtingen samenwerk-

ten om elkaar van tips te voorzien: zo haalden wij laptops uit 

Brabant en Noord-Holland!

Veel steun ondervond Leergeld van een grote diversiteit aan 

fondsen; naast de gemeenten doneerden veel stichtingen, (ser-

vice) clubs en particulieren royaal, zowel in geld als in natura. 

Wij zijn al onze goede gevers heel erg dankbaar voor de hulp die 

zij bereid waren aan de kinderen te geven!

Speciale vermelding daarbij verdient onze pilot om fietsen te 

verstrekken in de gemeente Leeuwarden. Juist door de hulp 

van instanties en particulieren hebben we meer dan 350 fietsen 

kunnen verstrekken! 

Het tweede deel van het jaar stond in het teken van vernieuwing 

voor Leergeld Leeuwarden: wij bereidden ons voor op de over-

stap naar een nieuw landelijk administratiesysteem; onze eigen 

coördinator Paula leverde hier op landelijk niveau een belang-

rijke bijdrage aan. Tegelijkertijd namen wij afscheid van onze 

oude portal Kindpakket: in een vernieuwde samenwerking met 

Stichting Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp en het Jeugd-

fonds Sport & Cultuur zijn nu alle krachten gebundeld op de 

eigentijdse website www.samenvoorallekinderen.nl. En omdat 

dat een hele lange naam is, spreken wij graag van Sam&. 

In het najaar van 2020 ‘testten’ wij deze website via onze  actie 

Sam&Sint. Tot onze vreugde was de belangstelling zo groot, 

dat de portal onmiddellijk vastliep: wat meer kan je wensen? 

 Middels deze actie (een code van € 20 te besteden bij een grote 

webwinkel) hebben wij maar liefst 2.489 kinderen in de leeftijd 

van 0 tot 18 een Sinterklaascadeautje kunnen bezorgen. En la-

ten we wel wezen: na zo’n verschrikkelijk jaar hadden zij dat wel 

verdiend!

Veel dank zijn we hierbij verschuldigd aan alle coördinatoren, 

intermediairs en andere vrijwilligers die zich, ondanks de moei-

lijke situatie in 2020, zijn blijven inzetten voor de kinderen en 

de gezinnen en die aan het einde van het jaar keihard gewerkt 

hebben om al die Sam&Sint-codes op tijd bij de gezinnen te 

krijgen. Want dat is het mooie van Leergeld: de kinderen staan 

ALTIJD voorop!

Jet (H.) van Gelder

voorzitter Stichting Leergeld Leeuwarden e.o.

1. Voorwoord

http://www.samenvoorallekinderen.nl


Leergeld Leeuwarden e.o. is opgericht in 2005 onder 

de officiële naam “Stichting fondsenwerving ter be-

kostiging van opleiding en ontplooiing van leerplich-

tige kinderen”. Vanaf het begin was het doel om kin-

deren te helpen in de breedste zin van het woord. De 

statuten vermelden de volgende doelstelling:

a.  het voorkomen van sociaal isolement dan wel 

 sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/

jongeren, in principe in de leeftijd van vier tot 

achttien jaar, uit minimagezinnen voor wie over-

heidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan 

wel niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn 

uit eigen middelen hun kinderen normaal te la-

ten  participeren binnen het onderwijs en/of in het 

maatschappelijk leven op en rond school;

b.  het door middel van het terugkoppelen/signaleren 

van ervaringen naar de overheid ter verbetering 

van voorzieningen, een bijdrage te leveren aan de 

bewustwording van de samenleving dat sociaal 

isolement en uitsluiting van schoolgaande kinde-

ren moreel verwerpelijk en sociaal schadelijk is, 

en voorts al hetgeen met voorgaande doelstelling 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daar-

toe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 

woords.

Wij willen sociale uitsluiting van kinderen in de leeftijd 

van 4 tot 18 jaar zoveel mogelijk voorkomen.

Dit gebeurt door het bieden van financiële steun aan 

kinderen uit gezinnen die, om welke reden dan ook, 

moeten rondkomen van een besteedbaar inkomen tot 

120% van het bijstandsniveau. Voorheen waren dit veel 

gezinnen vanuit de Participatiewet, maar tegenwoor-

dig ook door de economische situatie voor gezinnen 

die te maken hebben gekregen met (aanhoudende) 

werkloosheid, scheiding of hoge schulden. Nog steeds 

staat een grote groep mensen langs de zijlijn, ook van-

wege de gevolgen van de coronapandemie.. 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 

de contributie, lidmaatschap, schoolreis, sportkle-

ding en andere zaken rechtstreeks aan de vereniging, 

school of sportwinkel te betalen. 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. Onderzoek toont 

aan dat kinderen die opgroeien in een gezin met geld-

zorgen op school minder goed presteren. Leergeld 

‘ontzorgt’. Kinderen die meekunnen op schoolreis of 

meespelen in een sportteam maken vriendjes en leren 

in teamverband werken. Zij leren regels en het heb-

ben 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. Ontstaan en doelstelling van Leergeld Leeuwarden



Om kinderen (weer) mee te laten doen met hun leeftijdsgenoot-

jes, past Leergeld een bijzondere werkwijze toe: de Leergeld-

formule. Leergeld maakte in 2020 samen met het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur gebruik van de digitale portal Kindpakket. Vanaf 

januari 2021 zijn nu alle krachten gebundeld op de eigentijdse 

website www.samenvoorallekinderen.nl. 

De werkwijze kan als volgt worden samengevat:

Stap 1 Huisbezoek en inventarisatie

Gezinnen die 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. 

In 2020 gold als inkomensgrens een maandin-

komen van € 1.542,40 netto voor een éénou-

dergezin en € 1.713,77 voor een echtpaar.

Stap 2 Bemiddeling

Met ouders of verzorgers wordt be-

sproken wat de mogelijkheden zijn 

op basis van voorliggende voor-

zieningen. 

Deze zijn in de praktijk beperkt en daarom wordt er gekeken 

naar aanvullende mogelijkheden.

Stap 3 Financieel vangnet

Wanneer er geen andere voorliggende voorzieningen voorhan-

den zijn of wanneer deze ontoereikend zijn schiet Leergeld te 

hulp in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten 

aan clubs en scholen. Criterium hierbij is dat de aanvullende 

hulp altijd bijdraagt aan onze doelstelling: het voorkomen van 

sociale uitsluiting en het bevorderen van “meedoen”.

Stap 4 Follow-up en nazorg

Na afhandeling van de aanvragen, blijft het contact met de be-

treffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situ-

atie, varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek. 

Kenmerken zijn: slagvaardigheid, korte lijnen en maatwerk.

Leergeld Leeuwarden e.o. maakt deel uit van de Vereni-

ging Leergeld Stichtingen in Nederland. Hierin zijn 112 lokale 

 Leergeld-stichtingen verenigd. De 112 stichtingen bestrijken 

daarmee 74% van de Nederlandse gemeenten. Leergeld Leeu-

warden e.o. is van deze 112 stichtingen een van de grotere qua 

aantallen  geholpen kinderen. Dit komt mede door de aard van 

ons werkgebied: terwijl landelijk 1 op de 12 kinderen in armoede 

opgroeit, is dat voor Leergeld Leeuwarden e.o. 1 op de 6 kinde-

ren.

De stichting Leergeld Leeuwarden e.o. is werkzaam in de 

 gemeenten Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Waadhoeke, Har-

lingen, Vlieland en Terschelling, een werkgebied van ongeveer 

200.000 inwoners.

3. Werkwijze

http://www.samenvoorallekinderen.nl


In de periode 2016 - 2019 is Leergeld Leeuwarden e.o. explosief gegroeid van 4.570 

toegewezen aanvragen in 2016 naar 8.154 toegewezen aanvragen in 2019. Door de 

 pandemie is er het afgelopen jaar voor het eerst geen sprake van groei in het aantal 

aanvragen.

Hieraan debet is vooral het niet doorgaan van schoolreisjes. Het aantal aanvragen zakte 

van bijna 2.000 in 2019 naar iets meer dan 500 in 2020. Ook het aantal zwemlessen voor 

diploma A en B nam af door het sluiten van de zwembaden.

Andere acties liepen juist wel beter; zo kon Leergeld 1.325 schoolspullenpassen uitrei-

ken, hielpen we 352 kinderen aan een fiets en deelden we 2.490 cadeaubonnen uit in de 

Sam&Sint actie.

Door heldere taakverdeling tussen het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Leergeld nam het 

aantal aanvragen voor een sport- of cultuuractiviteit bij Leergeld af. 

Tot slot deed Leergeld in 2020 een pilot met de zgn. Kindpas (zie onder 6. Bestuurlijke 

thema’s). Hiervan werden er uiteindelijk 1.243 aan kinderen uitgedeeld.

4. Kerncijfers 2020



Nu meedoen is straks meetellen
Bijna 1 op de 8 kinderen in ons gebied kan niet meedoen met 

activiteiten die voor hunleeftijdgenootjes heel gewoon zijn. 

Door Corona vervielen schoolreisjes, zomerkampen en 

zwemlessen. Leergeld hielp met extra computers voor 

thuisonderwijs, fietsen om op school te kunnen komen en aan 

het eind van het jaar voor iedereen van 0-18 een Sinterklaas-

cadeautje! Leergeld zorgt ervoor dat kinderen wél mee kunnen 

doen. Want nu meedoen is straks meetellen!

Als richtlijn  hanteert Leergeld een inkomen tot 120% van het sociaal 

minimum. Denk daarbij voor eeneen-oudergezin aan een bedrag van € 

1.550 per maand en voor een twee-oudergezin aan € 1.740,-.Kijk om je 

heen. Ken je iemand die door Leergeld - tijdelijk - geholpen kan worden? 

Binnen Sam& werken we samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur, 

Stichting Jarige Job en Kinderhulp.

Wie komt in aanmerking voor meedoen via Leergeld?

Eind 2020 nam Leergeld de gloednieuwe, landelijk werkende 

toegangsportal  in gebruik. www.samenvoorallekinderen.nl
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5. Bestuur

Het bestuur had in 2020 de volgende samenstelling:

• Jet van Gelder, voorzitter

• Sieta Epema, penningmeester

• Jan van der Weij, secretaris

• Lia van der Goot, bestuurslid

• Rita de Groot, bestuurslid

• Germain Sandberg, bestuurslid

In het verslagjaar hebben acht bestuursvergaderingen plaatsge-

vonden en wel op 20 januari, 12 februari, 4 maart, 13 mei, 24 

juni, 26 augustus, 5 oktober en 16 november. Daarnaast werd 

periodiek overlegd met de coördinatoren en intermediairs en 

met de besturen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de 

 besturen van de andere Friese Leergeldstichtingen.

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 openbare scho-

lengemeenschap Piter Jelles. Deze mooie oplossing wordt ons 

geboden door de bestuurder van Piter Jelles.

Leergeld Leeuwarden e.o. draait nog steeds voornamelijk op 

vrijwilligers. Inclusief het bestuur waren er in 2020 zo’n dertig 

vrijwilligers aan de slag om ‘onze’ kinderen mee te laten doen. 

Wij presenteren ons nadrukkelijk als Leergeld Leeuwarden en 

omstreken aangezien wij werkzaam zijn voor zes gemeenten in 

ons werkgebied. De andere Friese gemeenten vallen onder een 

van de overige drie Leergeldstichtingen in Fryslân.

Leergeld Leeuwarden e.o.

Postbus 2588, 8901 AB Leeuwarden

info@leergeldleeuwarden.nl

www.leergeldleeuwarden.nl

Naast de lopende zaken vroeg een aantal thema’s 

om bijzondere aandacht:

a. Vergroten bereik

Onderzocht is op welke wijze we onze doelgroep 

nog beter kunnen bereiken. Ondanks gerichte 

acties hebben we in 2020 door de pandemie niet 

weten te bewerkstelligen dat het aantal nieuwe 

gezinnen is toegenomen. 

b. Afwegingskader

In 2020 heeft een heroverweging van het be-

staande aanbod plaatsgevonden. Daarmee is een 

afwegingskader vastgesteld, waarmee wij binnen 

het beschikbare budget kunnen prioriteren.

c. Fietsenpilot Leeuwarden

In navolging van het reeds bestaande aanbod in 

Tytsjerksteradiel is de in 2019 gestarte pilot om ook 

in Leeuwarden fietsen beschikbaar te stellen ver-

der uitgebouwd, zodat kinderen naar school kun-

nen fietsen en mee kunnen gaan met excursies. 

d. Kindpas

In 2020 is een pilot gedaan met de zgn. Kind-

pas. Hiermee konden kinderen in de nazomer en 

herfst bijvoorbeeld naar zwembad of bioscoop. 

Op de pas stond een bedrag van € 30,-.

e. Kindpakket en SAM&

Met de andere Friese Leergeldstichtingen, de 

stichting Kindpakket en het Jeugdfonds Sport 

& Cultuur is van gedachten gewisseld over de 

 continuering van Kindpakket vanaf 2021. In 2020 

eindigde de tijdelijke subsidiëring van Kindpakket 

en moest dus een nieuwe businesscase ontwik-

keld worden om deze portal in stand te houden. 

Gebleken is dat voorzetting van deelname voor 

onze stichting aanvullende kosten met zich mee 

zou brengen, terwijl er geen link meer zou zijn 

met de vernieuwde versie van Lisy. Tegelijkertijd 

biedt Leergeld Nederland een landelijke portal, 

waarvan wij kosteloos gebruik kunnen maken, 

terwijl aldaar de link met het nieuwe Lisy wél is 

gewaarborgd. Na een zorgvuldige afweging, ook 

met onze partners Jeugdfonds Sport & Cultuur , 

is besloten afscheid te nemen van Kindpakket en 

vanaf 2021 gebruik te maken van de nieuwe  portal 

www.samenvoorallekinderen.nl van  Leergeld 

 Nederland.

Samen met onze partners JFS&C hebben we een 

werkgroep ingesteld, die – in goed overleg met 

de gemeenten – een publiciteitsactie heeft op-

gezet om de bekendheid met de nieuwe portal te 

vergroten.

6. Bestuurlijke thema’s

mailto:info%40leergeldleeuwarden.nl?subject=Vraag%20over%20Leergeld
http://www.leergeldleeuwarden.nl


De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening 

2020 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2020 

vormen, alsmede de overige gegevens zijn hieronder opgeno-

men.

Rechtsvorm

De Stichting is opgericht op 5 oktober 2005. De Stichting is ge-

registreerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder 

nummer 1111119.

Doel

De Stichting heeft tot doel: fondsenwerving ter bekostiging 

van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen.

Resultaatbestemming

Het resultaat over de verslagperiode bedraagt totaal € 204.428. 

Dit resultaat is aan het eigen vermogen toegevoegd.

8. Financieel

7. Personeel en vrijwilligers

Om de overhead zo laag mogelijk te houden en daardoor het be-

schikbare budget vooral ten goede te laten komen van onze doel-

groep werken wij met zoveel mogelijk vrijwilligers. Het gaat om 

intermediairs, administratieve krachten en bestuursleden. In totaal 

bijna 30 vrijwilligers. Daarnaast heeft Leergeld Leeuwarden e.o. 

enkele coördinatoren in dienst. Het gaat om totaal 1,2 fte. 

Alle medewerkers zijn hartelijk bedankt voor hun inzet middels 

een uitje op 19 september en middels een digitaal kerstpakket.



A. BALANS PER 31  DECEMBER 2020   
   31-12-2020 31-12-2019
 A C T I E F € € € 
 VLOTTENDE ACTIVA

 Overlopende activa

 te ontvangen subsidie 39.000  35.000
 te ontvangen Kindpakket 00  9.996
 laptop/desktop, voorraad 36.555  23.230
  
   75.555 68.226
 Liquide middelen

 NL49RABO 0132 327 058 8.589       22.967
 NL62RABO 0133 038 416 785  971
 Rabo spaarrekening 551.883  165.858

   561.257 189.796
  
 TOTAAL ACTIEF  636.812 258.022

 P A S S I E F

 EIGEN VERMOGEN  356.963 152.535

 Bestemmingsreserves: 
 fietsen 1.660  1.875
 laptops 2021-2022-2023 92.120
   93.780
 KORTLOPENDE SCHULDEN EN
 OVERLOPENDE PASSIVA 
 
 crediteuren 2.071    2.081 
 overlopende passiva 4.277  1.211
 reservering vakantietoeslag 2.141  2.603
 te betalen loonheffing 750  1.374
 te betalen pensioen 500  400
 subsidie SZW 71.500       20.641
 verplichtingen * 50.331  50.331
 actie Pepernoot 00  22.400
 vooruitontvangen campagne/communicatie  10.149
 Leergeld Nederland 00  2.571
 fondsen 2021 44.350  00

   175.920 103.612
  
  
 TOTAAL PASSIEF  636.812 258.022

*door het migreren naar het nieuwe “Lisy2021” zijn de verplichtingen per 31-12-2020 verwijderd.  
Vanaf 2021 worden deze weer opgeboekt. 

B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020      

a. B A T E N  2020 2019
 subsidie: € € €
 Gemeente Leeuwarden 390.000  350.000  
 Gemeente Leeuwarden, actie Pepernoot 00  15.000
 Gemeente Tytsjerksteradiel       60.000  20.000
 Dienst SoZaWe NW Friesland 2019 35.496  00
 Dienst SoZaWe NW Friesland 2020 165.000  106.812
   
   650.496 491.812
 overige baten:
 SZW subsidie 00  42.920
 SZW communicatie  9.351  00
 SZW laptops 2020 34.084  00
 SZW laptops 2021-2022-2023 76.036  00
 volgens bijlage 16.289  26.241
 afscheid Crone 00  27.755
 Aktie Pepernoot 10.000  12.000
 Kinderhulp 2.460     00
 
   148.220 108.916

 Totale baten  789.716 600.728
 
b. L A S T E N 
 VERSTREKTE SUBSIDIE
 Sport
 verenigingen  3.219 6.514
 kleding 00  869

  3.219  7.383 
 School
 schoolreizen  2.455  88.726
 schoolspullenpas 69.592  87.200
 computers 128.794  129.848
 zwemmen 96.593   168.697
 overige 21  309

       297.455 474.780
 Cultuur/Welzijn 
 fietsen 37.565  5.700
 actie Pepernoot 47.231  34.400
 zwemabonnementen 00  21.198
 Kindpas  13.814      00
 diversen 2.924   4.001

   101.534 65.299

 Verplichtingen  00 24.725
   
   402.208 572.187



  2020 2019        
KOSTEN € € €
 
 Intermediairs/ coördinator
 loon coördinatoren, incl. reiskosten 54.181  60.680  
 kosten intermediairs 8.742  9.805

   62.923 70.485
 Administratiekosten
 kantoorbenodigdheden 498  541
 drukwerk (factsheet) 351  243
 telefoon 3.715  3.886
 website, internet 738  467
 huur     1.781  2.089
 controlekosten 1.646  2.208
 porti/postbus 1.203  2.004

   9.932     11.438
 Bestuurskosten 
 bijdrage Leergeld Nederland 2.655  2.572
 verzekering 163  163
 overige 579  1.048

   3.397 3.783
 Financieringskosten
 bankkosten  249 408

 Kindpakket   15.971 00

 Communicatie/promotie  9.351 00
 
 Tegemoetkoming van derden /- 1.863 00
   
 Totale kosten  99.960   86.114

 Totale lasten/kosten  502.168 658.301

 RESULTAAT (a-b)  296.548   /-    57.579

 VERDELING RESULTAAT 

 Algemene reserve  204.428 /-    57.579

 Bestemmingsreserves

 laptops 2021-2022-2023  92.120 00

 RESULTAAT (a-b)  296.548    /-    57.579



‘Mee kunnen doen’ en armoede hangen 

vaak nauw samen. En bestrijding en verlich-

ting van armoede is een complex probleem 

waaraan door uiteenlopende instanties 

wordt gewerkt. Leergeld Leeuwarden e.o. 

zoekt daarom een optimale samenwerking 

met alle relevante partijen. Vanuit een eigen 

verantwoordelijkheid en eigen beleid gaat 

het om samenwerking met de andere Friese 

Leer- geldstichtingen, Jeugdfonds Sport & 

Cultuur Fryslân en de landelijke vereniging. 

Maar ook om samenwerking met gemeen-

ten, scholen en fondsen. Voortdurend wordt 

beoordeeld hoe deze samenwerking verder 

geoptimaliseerd kan worden.

9. Samenwerking In 2020 hebben onderstaande instanties en gemeenten het de Stichting mogelijk gemaakt meer kinderen mee te 

 laten doen. Daarnaast heeft de Stichting ook diverse bijdragen van betrokken inwoners uit de regio mogen ontvangen.

Herbert Duintjer fonds
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