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Stichting Leergeld Leeuwarden e.o. is actief in de gemeenten 

Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen, Terschelling, Vlieland en 

Tytsjerksteradiel.



Voor Leergeld Leeuwarden e.o. ging 2021 voortvarend van start 

met de introductie van de nieuwe portal Samenvoorallekinde-

ren.nl.  Op deze landelijke website bundelen Leergeld, Jeugd-

fonds Sport & Cultuur, Kinderhulp en Stichting Jarige Job hun 

krachten om zoveel mogelijk kinderen via één portal te berei-

ken.

De introductie voor Leergeld Leeuwarden e.o. was zorgvuldig 

voorbereid en er was al proefgedraaid met de Sinterklaasactie 

Sam&Sint in oktober 2020. Aangezien deze actie uitstekend 

verliep, vond per 1 januari 2021 de overstap naar Sam& plaats. 

Deze overstap werd breed ondersteund met promotiemateriaal 

en publiciteit en stemde ons tevreden.

Ook landelijk werd het succes van de overstap naar Sam& op-

gemerkt; het resultaat was dat het campagneteam van Sam& 

besloot om de aftrap voor de nationale publiciteitscampagne 

voor deze portal in Leeuwarden te laten plaatsvinden. Op het 

Zaailand werd een grote 3D-tekening gemaakt en samen met 

de wethouder en de kinderburgemeester van Leeuwarden werd 

Samenvoorallekinderen.nl daarmee een feit!

Per 1 augustus 2021 werd de nieuwe Wet op de Vrijwillige Ou-

derbijdrage van kracht. Onderdeel van deze wet is dat scholen 

verplicht worden álle kinderen te laten deelnemen aan álle door 

school georganiseerde activiteiten (zoals schoolreisjes), ook 

als de ouders hiervoor niet kunnen of willen betalen. Vanaf nu 

zijn scholen daarmee zelf verantwoordelijk voor de financiering 

voor deze leerlingen.

Hoewel Leergeld de uitgangspunten van deze wet ondersteunt 

– te weten: alle kinderen kunnen meedoen – zagen wij toch 

grote nadelen. De helft van al onze Leergeld-kinderen vraagt bij 

Leergeld een schoolreisje aan. Voor ons een belangrijke manier 

om bereik te creëren. Anderzijds schrokken de scholen van de 

voor hen potentieel veel hogere kosten voor het or-

ganiseren van een schoolreis. Hierdoor dreigden zij 

het aanbod te verschralen. Voor Leergeld is dit een 

ongewenste situatie: immers, ‘meedoen’ is wat wij 

nastreven voor ‘onze’ kinderen. Maar nu leek het ge-

volg te zijn dat er straks veel minder aanbod was om 

aan mee te doen.

Om deze reden organiseerde Leergeld in november 

een symposium met deelnemers van de gemeenten waarin wij 

werkzaam zijn en de verschillende scholenkoepels in basis- en 

voortgezet onderwijs. Ook de directeur van Leergeld Nederland 

was hierbij aanwezig. Een vruchtbare uitwisseling van stand-

punten én begrip voor de wederzijdse moeilijkheden maakten 

tot onze vreugde dat het ons althans voor 2022 nog steeds mo-

gelijk is om in de meeste gemeenten de schoolreisjes te ver-

goeden. Dit is niet in het minst te danken aan de uitstekende 

samenwerking die Leergeld Leeuwarden e.o. al jarenlang heeft 

met de verschillende onderwijskoepels alhier. Maar zeker ge-

noemd moet ook worden het ‘meedenken’ van de verschillende 

gemeenten.

Leergeld is pas tevreden als wij onszelf kunnen opheffen. Maar 

helaas is kinderarmoede nog altijd aan de orde in Nederland. 

Covid-19 heeft de situatie verslechterd. En we durven niet te 

denken aan wat de Oekraïne-crisis ons nog zal brengen. Maar 

vooralsnog kunnen we als Team LL (Leergeld Leeuwarden) met 

alle vrijwilligers, intermediairs, coördinatoren en bestuursleden 

terugkijken op een mooi resultaat voor 2021 waar we precies 

3.800 kinderen mochten helpen met meer dan 9.000 aanvra-

gen. 

Jet (H.) van Gelder

voorzitter Stichting Leergeld Leeuwarden e.o.

1. Voorwoord



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 so-

ciale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jon-

geren, in principe in de leeftijd van vier tot achttien 

jaar, uit minimagezinnen voor wie overheidsvoor-

zieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet 

beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen 

middelen hun kinderen normaal te laten participe-

ren binnen het onderwijs en/of in het maatschap-

pelijk 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 laptop.

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. Onder-

zoek toont aan dat kinderen die opgroeien in een 

gezin met geldzorgen op school minder goed pres-

teren. Leergeld ‘ontzorgt’. Kinderen die meekunnen 

op schoolreis of meespelen in een sportteam maken 

vriendjes en leren in teamverband werken. Zij leren re-

gels 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. 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 2021 samen met o.a. het Jeugd-

fonds Sport & Cultuur gebruik van de digitale portal  

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. Vanaf 1 juli 2021 gold 

als inkomensgrens een maandinkomen van  

€ 1581,06 netto voor een éénoudergezin en  

€ 1756,74 voor een echtpaar.

Stap 2 Bemiddeling

Met ouders of verzorgers wordt be-

sproken wat de mogelijkheden zijn op  

basis van voorliggende voorzienin-

gen. Deze zijn in de praktijk beperkt 

en daarom wordt er geke-

ken 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 Vereniging 

Leergeld Stichtingen in Nederland. Hierin zijn 112 lokale Leer-

geld-stichtingen verenigd. De stichtingen bestrijken daarmee 

74% van de Nederlandse gemeenten. Leergeld Leeuwarden e.o. 

is van deze 112 stichtingen een van de grotere qua aantallen ge-

holpen kinderen. Dit komt mede door de aard van ons werkge-

bied: terwijl landelijk 1 op de 12 kinderen in armoede opgroeit, is 

dat voor Leergeld Leeuwarden e.o. 1 op de 6 kinderen.

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

meenten Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Waadhoeke, Harlingen, 

Vlieland en Terschelling, een werkgebied van ongeveer 200.000 

inwoners.

3. Werkwijze



Het onderstaande overzicht geeft de behandelde en toegewezen aanvragen weer vanaf 

2016 tot 2021. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gezinnen 1.342 1.599 1.793 1.911 1.820 2.021

Kinderen 2.239 2.783 3.322 3.567 3.466 3.800

Aanvragen behandeld 4.696 5.771 7.073 8.283 8.149 9.084

Aanvragen toegewezen

Schoolreis,-kamp,-excursie 1.284 1.568 1.803 1.900 442 819

Schoolspullenpas 800 1.007 1.141 1.339 1.326 1.244

Schoolschaatsen 26 48 31 47 67 0

Zwemles A & B 346 339 381 587 343 720

Zwem-/Kindpas/StUK 424 1.245 81

Fietsen 3 13 29 67 352 507

PC project 250 245 370 303 291 163

Pepernoot/Sam&Sint 197 587 1.582 1.718 2.489 2.604

Sport 616 380 209 226 57 0

Cultuur 25 52 6 32 4

Kamp/vakantie 50 105 38 47 20

Overig welzijn/Sam&Lezen 104 33 21 6 11 880

JFS 734 971 1.109 1.134 924 823

JFC 207 199 195 207 186 129

MBO/VO inkomenstoetsen  27 157 138 216 192 974

Totaal 4.669 5.704 7.053 8.253 7.949 9.009

4. Kerncijfers 2021



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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Bijna 1 op de 8 kinderen in ons gebied kan niet meedoen met 
activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. 
Door Corona komt er veel stil te liggen. Leergeld helpt met 
extra computers voor thuisonderwijs, fietsen om op school te 
kunnen komen, een tijdschriftabonnement om te blijven lezen 
en aan het eind van het jaar voor iedereen van 0-18 een 
Sinterklaascadeautje! Leergeld zorgt ervoor dat kinderen wél 
mee kunnen doen. Want nu meedoen is straks meetellen!



5. Bestuur

Het bestuur had in 2021 de volgende samenstelling:

• Jet van Gelder, voorzitter

• Bob Goeree, penningmeester 

• Jan van der Weij, secretaris

• Lia van der Goot, bestuurslid

• Rita de Groot, bestuurslid

• Germain Sandberg, bestuurslid (tot 31 maart 2021)

• Mettiena Leemeijer, bestuurslid (vanaf 19 mei 2021)

• Koen de Boer, bestuurslid (vanaf 30 juni 2021)

In het verslagjaar hebben acht bestuursvergaderingen plaatsge-

vonden en wel op : 6 januari; 16 februari; 31 maart; 19 mei; 30 

juni; 25 augustus; 6 oktober en 8 december.

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 Leergeldstichtin-

gen.

Leergeld Leeuwarden e.o. is sinds 2014 gevestigd aan de Elzen-

straat 5 te Leeuwarden en mag tegen een gereduceerd tarief 

gebruik maken van een kantoorruimte bij Stichting Openbaar 

Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord. Vanwege de corona-

pandemie is ons het eerste halfjaar zelfs geen huur in rekening 

gebracht. Deze mooie oplossing wordt ons geboden door de 

bestuurders van Ovo-fn.

Leergeld Leeuwarden e.o. draait nog steeds voornamelijk op 

vrijwilligers. Inclusief het bestuur waren er in 2021 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.

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. Uit de media weten 

we dat tijdens de pandemie en in de nasleep van 

de pandemie meer gezinnen in financiële proble-

men zijn gekomen. De kinderen uit deze gezin-

nen willen we ook helpen. 

b. Afwegingskader

In 2021 heeft opnieuw een heroverweging van 

het bestaande aanbod plaatsgevonden. Daarmee 

is een afwegingskader vastgesteld, waarmee wij 

binnen het beschikbare budget kunnen priorite-

ren.

c. Fietsenpilot Leeuwarden

De pilot van het Fietsproject in de gemeente Leeu-

warden bleek succesvol. Nu er een grote vraag is 

naar fietsen binnen onze doelgroep hebben we 

besloten dit aanbod structureel te maken.

d. SAM&

Met de andere Friese Leergeldstichtingen en het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur is besloten van-

af 2021 gebruik te maken van de nieuwe portal 

www.samenvoorallekinderen.nl van Leergeld Ne-

derland. Een werkgroep van LG Leeuwarden en 

JFCS heeft een communicatieplan opgesteld dat 

geleid heeft tot:

•  Het drukken van 30.000 posters, enveloppen 

en 5.000 ansichtkaarten

•  Het informeren van samenwerkingspartners 

via een mail met bijgevoegd communicatie-

middelen (Pdf en logo’s om te gebruiken in de 

eigen media)

•  Het aanbieden van plan en middelen aan de 

andere Friese Leergeldstichtingen (die daar 

nog niet op gereageerd hebben)

•  Het delen van communicatieplan en – midde-

len met de gemeenten.

e. Stichting Kinderfeest

Gezien onze statuur binnen Leergeld is aan ons 

door Sam& gevraagd of wij een pilot willen draai-

en in ons hele gebied. Wij hebben de ouders van 

kinderen in de leeftijd van 7-9 jaar actief benaderd 

in de periode september tot december en 75 kin-

deren een verjaardagspartijtje kunnen aanbieden. 

Vooralsnog heeft het bestuur besloten deze pilot 

niet te continueren gezien de omvang van de ad-

ministratieve werkzaamheden die bij deze activiteit 

komen kijken. Stichting Kinderfeest en Sam& zoe-

ken naar een mogelijkheid dit te vereenvoudigen.

6. Bestuurlijke thema’s



De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening 

2021 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2021 

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 € 151.609. 

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 beschikbare 

budget vooral ten goede te laten komen van onze doelgroep werken wij met 

zoveel mogelijk vrijwilligers. Het gaat om intermediairs, administratieve krach-

ten 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 har-

telijk bedankt voor hun inzet middels een uitje op 14 oktober en middels een 

digitaal kerstpakket.

f. Wet Vrijwillige Ouderbijdrage 

Wij hebben het initiatief genomen om op 8 november een gedachtewisseling 

te houden over de con sequenties van deze wet voor onze doelgroep. Voor 

deze bijeenkomst zijn gemeenten en schoolbesturen uitgenodigd.

Leergeld Leeuwarden e.o. staat achter de uitgangspunten van de wet; echter, 

in Friesland bestonden al eerder regelingen tussen Leergeld en de schoolor-

ganisaties die hierin voorzien. Specifiek de schoolreisjes komen nu onder druk 

te staan.

Wij hebben benadrukt dat de situatie in ons werkgebied anders ligt omdat in 

goede samenwerking met scholen er al heel veel bereikt is op het gebied van 

‘meedoen’ voor kinderen uit armere gezinnen. Wij willen daarom de bestaande 

situatie - waarin wij 100% (p.o.) of 50% (v.o.) van de schoolreisjes vergoeden - 

continueren teneinde 

1. het bereik onder de doelgroep 

2. de samenwerking met scholen en 

3. de centrale, coördinerende functie van Leergeld te borgen.

Leergeld Leeuwarden e.o.

Postbus 2588, 8901 AB Leeuwarden

info@leergeldleeuwarden.nl

www.leergeldleeuwarden.nl



A. BALANS PER 31  DECEMBER 2021    
  
  31-12-2021  31-12-2020
 A C T I E F    
    
 VLOTTENDE ACTIVA    
 
 Overlopende activa   
 
 overige vorderingen 276  39.000 
 te ontvangen Kindpakket 0  0 
 laptop/desktop, voorraad 944  36.555 
    1.220  75.555
 Liquide middelen     
 
 NL49RABO 0132 327 058 128.823  8.589 
 NL62RABO 0133 038 416 1787  785 
 Rabo spaarrekening 656299  551.883 

    786.909  561.257

 TOTAAL ACTIEF  788.129  636.812

 P A S S I E F    
 
 EIGEN VERMOGEN  600.691  356.963

 Bestemmingsreserves:    
 fietsen 0  1.660 
 campagne/communicatie 0  10.149 
 laptops 2021-2022-2023 0  92.120 
    0  103.929
 KORTLOPENDE SCHULDEN EN     
 OVERLOPENDE PASSIVA    
 crediteuren 22343  2.071 
 overlopende passiva 144090  4.277 
 reservering vakantietoeslag 1305  2.141 
 te betalen loonheffing 1224  750 
 te betalen pensioen -2329  500 
 subsidie SZW 0  71.500 
 Teveel ontvangen subsidie  20.805  0 
 ‘Alle kinderen doen mee’ 2021
 verplichtingen * 0  50.331 
 actie Pepernoot 0  0 
 Leergeld Nederland 0  0 
 fondsen 2021   44.350 
      
    187.438  175.920

 TOTAAL PASSIEF  788.129  636.812

B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021  31-12-2021  31-12-2020

a. B A T E N
 Gemeente Leeuwarden 324000  390.000 
 Gemeente Tytsjerksteradiel       60000  60.000 
 Dienst SoZaWe NW Friesland 2019 0  35.496 
 Dienst SoZaWe NW Friesland 2020 0  165.000 
 Gemeente Waadhoeke 87488  0 
 Vlieland -561  0 
 Terschelling 4813  0 
 Harlingen 28137  0 

   503.877   650.496
      
 overige baten:     
 SZW subsidie   0
 SZW communicatie  10149  19.500 
 SZW laptops 2020 0  18.000 
 SZW laptops 2021-2022-2023 18960  92.120 
 SZW: Alle kinderen doen mee 43645  0 
 volgens bijlage 101499  16.289 
 afscheid Crone 5250  0 
 aktie Pepernoot 0  10.000 
 Kinderhulp 0  2.460 

   179.503   158,369
 
     
 TOTAAL BATEN  683.380   808.865

b.   L A S T E N      
 
 VERSTREKTE SUBSIDIE     
 Sport      
 verenigingen 2  3.219 
 kleding 0  0 
       
   2   3.219

 School     
 schoolreizen  38785  2.455 
 schoolspullenpas 62741  69.592 
 computers 84205  128.794 
 zwemmen 170344  96.593 
 overige 0  21 

       356.075   297.455
 



 Cultuur/Welzijn     
 fietsen 54615  37.565 
 actie Pepernoot 42650  47.231 
 zwemabonnementen 0  0 
 Kindpas  0  13.814 
 diversen 7063  2.924 

   104.328    101.534
       
 Verplichtingen -15036  0 
       
 TOTAAL VERSTREKTE SUBSIDIE  445.369    402.208
       
       
 KOSTEN      
 Intermediairs/ coördinator      
 loon coördinatoren, incl. reiskosten 47841  54.181 
 kosten intermediairs 6985  8.742 

   54.826    62.923
 Administratiekosten      
 kantoorbenodigdheden 182  498 
 drukwerk (factsheet) 0  351  
 telefoon 3627  3.715 
 website, internet 900  738 
 huur     481  1.781 
 controlekosten 2138  1.646 
 porti/postbus 907  1.203 
       
   8235    9932
 Bestuurskosten      
 bijdrage Leergeld Nederland  2618   2.655 
 verzekering  165   163 
 overige  12219   579 
       
    15.002   3.397
 Financieringskosten      
 Bankkosten  459   249 
 Betaalde rente  2541    
      
 Kindpakket   0   15.971 
       

 Communicatie/promotie 5339  9.351 
 Tegemoetkoming van derden   -1.863 
       
   8339    23708
       
 Totale kosten  86.402    99.960
       
       
 Totale lasten/kosten  531.771    502.168
       
       
 RESULTAAT (a-b)  151.609    306.697
       
 VERDELING RESULTAAT       
       
 Algemene reserve  151.609    204.428
       
 Bestemmingsreserves      
 communicatie/promotie   0    10.149
 laptops 2021-2022-2023  0    92.120
       
 RESULTAAT (a-b)  151.609    306.697



‘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 intensieve samenwerking 

met alle relevante partijen. Vanuit een eigen 

verantwoordelijkheid en eigen beleid gaat 

het om samenwerking met de andere Frie-

se Leergeldstichtingen, Jeugdfonds Sport & 

Cultuur Fryslân, Sam&vooralle kinderen en 

de landelijke vereniging Leergeld. Maar ook 

om samenwerking met gemeenten, scholen 

en fondsen. Voortdurend wordt beoordeeld 

hoe deze samenwerking verder geoptimali-

seerd kan worden. 

9. Samenwerking In 2021 hebben onderstaande instanties en gemeenten het de Stichting mogelijk gemaakt meer kinderen mee te la-

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

Nederland

www.leergeldleeuwarden.nl - info@leergeldleeuwarden.nl


