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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2013 van stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden. In het afgelopen
jaar heeft Leergeld haar activiteiten opnieuw zien groeien.
Bijna 750 kinderen en jongeren in onze regio konden dankzij Leergeld meedoen. Op het gebied van sport,
onderwijs, cultuur konden ze genieten van het optrekken met hun leeftijdgenoten. Wij beogen daarmee te
voorkomen dat kinderen en jongeren in een sociaal isolement raken, als ouders financieel niet voldoende
draagkracht hebben.
Het bestuur van Leergeld bestaat uit vijf leden uit verschillende sectoren van onze maatschappij, die zich
belangeloos inzetten. Dit doen wij in goede samenwerking met en ondersteund door de Regionale Sociale
Dienst, de RSD.
De 'leergeldformule', dat wil zeggen het laagdrempelig in contact komen met de doelgroep, is cruciaal.
Deze taak werd ook in 2013 op enthousiaste wijze uitgevoerd door de coördinator en een team van circa
10 vrijwilligers. Wij zijn hen zeer erkentelijk.
We merken dat Leergeld in onze regio een betrouwbare naam heeft opgebouwd. Ook in 2013 mocht
Leergeld enkele donaties van sponsoren in ontvangst nemen. Deze giften wil de stichting vooral inzetten
om maatwerk te bieden aan gezinnen met kinderen, die net buiten de normen voor vergoeding vallen.

Met vertrouwen kijken we naar de komende jaren, waarin we dienstbaar zullen blijven voor onze jeugd en
hun toekomst.

Cees Nugteren, voorzitter
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Dit is Leergeld!
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 wil deze kinderen
mee laten doen!
Wat doen we?
Kinderen kunnen via Leergeld mee op schoolreis, of gaan via Leergeld sporten of krijgen muziekles. Ook
kunnen we een (tweedehands) fiets of computer regelen als een kind die niet heeft. Allemaal normale
levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen
Wie helpen we?
Kinderen van 0 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen tot 110% bijstandsniveau opgroeien. Dit kan
ook een andere uitkeringsvorm zijn of een inkomen uit arbeid. Zij dreigen sociaal geïsoleerd te raken omdat
de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een sportvereniging onoverkomelijke financiële
hindernissen zijn. Het kind moet bij de aanvrager in huis wonen en woonachtig zijn in de Alblasserwaard of
in de Vijfheerenlanden.
Wat voor hulp kan aangevraagd worden?
Leergeld wil kinderen, naar eigen keuze, mee laten doen op vier verschillende gebieden:






Onderwijs: Meedoen op school is noodzakelijk voor kinderen, maar is tegenwoordig ook behoorlijk
kostbaar. In de praktijk betekent dit voor ouders met een krappe portemonnee vaak dat sociale
activiteiten, zoals een schoolreisje of een sinterklaasviering, aan hun kinderen voorbij gaan. Leergeld
springt bij om dat te voorkomen, bijvoorbeeld door de kosten te betalen, of door financiële afspraken te
maken met de school. Natuurlijk helpen we ook in de duurste periode voor ouders, als kinderen de
overstap maken naar de middelbare school. Als dat nodig is zorgen we voor een tas, een agenda,
kaftpapier, gymkleding of zelfs een fiets. Gewoon omdat een kind daar recht op heeft.
Sport: Sporten is een belangrijke buitenschoolse activiteit voor kinderen. Daarom werken de lokale
Leergeld stichtingen nauw samen met lokale sportclubs. Kinderen die niet sporten omdat daar geen
geld voor is, kunnen lid worden van deze clubs. Leergeld betaalt dan de contributie direct aan de
vereniging. Maar daarmee is het verhaal vaak nog niet rond. Wie wil voetballen heeft een tenue en
schoenen nodig, hockeyen gaat niet zonder stick. Sportkleding en sportattributen horen er daarom ook
bij. Ouders krijgen een tegoedbon waarmee ze voor een bepaald bedrag aan kleding en sportspullen
kunnen kopen bij winkels waar Leergeld mee samenwerkt.
Cultuur: Ook meedoen aan culturele activiteiten is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Denk
bijvoorbeeld aan muziekles of dansles voor uw kind, of aan een cursus schilderen of toneelspelen. Wil
uw kind graag aan dit soort activiteiten meedoen, maar vormen de kosten hiervan voor u een hindernis,
dan kan Leergeld u wellicht helpen om uw kind toch te laten meedoen.



Welzijn: Ook meedoen aan overige activiteiten, die niet direct onder onderwijs, sport of cultuur vallen
maar die wel bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting,
behoort bij sommige Leergeld stichtingen tot de mogelijkheden.

Wat is financieel mogelijk bij Leergeld?
Wat er financieel mogelijk is, is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Kinderen van 0 t/m 3 jaar kunnen
een jaarlijkse tegemoetkoming ontvangen van € 116,-. Kinderen van 4 t/m 11 jaar krijgen een budget van €
211,- per kalenderjaar. Kinderen vanaf 12 t/m 17 jaar krijgen per kalenderjaar een budget van € 289,-.
Hoe doen we dit?
Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde
intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing
plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie. Na het goedkeuren van de hulpvraag, wordt een
activiteit rechtsreeks aan een school of vereniging betaald. De materiële spullen worden in natura verstrekt.

Rapportages
Overzicht aanvragen per gemeente
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Overzicht aanvragen op leeftijd
aantal
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12-17 jaar
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0%
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€
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36%

348

€

178,87
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69%

374

€

363,63

744

€
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Overzicht aanvragen per categorie

Indirecte Studiekosten

Recreatieve activiteiten

PC Project

Afgewezen

Fiets
Gebruikte PC's
Materiaal
Ouderbijdrage
Ouderbijdrage / Schoolreis
Schoolreis
Excursies
Overblijfkosten
Schoolkosten (algemeen)
TOTAAL
Contributie
Contributie incl. benodigheden
Sportbenodigdheden
Leszwemmen
Overige activiteiten
TOTAAL
Desktop
Laptop
TOTAAL

125
34
83
290
125
79
8
22
110
876
359
7
84
215
36
701
12
64
76

TOTAAL GENERAAL

1653

Inkomenscriteria
Leeftijdscriteria
Limiet bereikt
Past niet in doestelling
TOTAAL

14
5
23
40
82

Financieel verslag 2013
Balans

Activa

Bank
Spaarrekening
Voorraad

Passiva

1.934
32.083

Totaal

2.600

36.618

Continuiteits reserve

7.106

Nog te betalen bedragen

10.774

Totaal

Transport RDF overschot 2013

15.707

33.586

3.031

Totaal balans
Totaal

36.618

36.618

Resultatenrekening

Organisatiekosten

Lonen / Salarissen
Huisvertingskosten

727

Kantoorkosten

916

Drukwerk

288

Portikosten

740

Contributie / Abonnementen
Telefonie/ internet
Automatiseringskosten
Vrijwilligerskosten

Directe Hulpverlening

Baten

1.284

1.819
343
161
4.326

Overige algemene kosten

132

Totaal

Bankkosten

265

11001

Educatieve kosten

70.857

Recreatieve activiteiten

76.369

Totaal

Computers

38.425

185652

Fondsen / Giften

5.770

Geoormerkte subsidie tbv. RDF

186.818

Ontvangen tbv. Apparaatsk.
Ontvangen bankrente
Totaal Resultaat
Totaal

6.475

Totaal

621

199.684

3.031
199.684

199.684

