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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden. In 2015 hebben
we het bereik binnen onze doelgroep zien groeien met ruim 22%.
Exact 1.227 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, Avres.
De 'leergeldformule', dat wil zeggen het laagdrempelig in contact komen met de doelgroep, is cruciaal.
Deze taak werd ook in 2015 op enthousiaste wijze uitgevoerd door de coördinator en een team van circa
14 vrijwilligers. Wij zijn hen zeer erkentelijk.
We merken dat Leergeld in onze regio een betrouwbare naam heeft opgebouwd. Ook in 2015 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. Op
onze website is een overzicht te vinden van degene die in 2015 hierin een bijdrage hebben geleverd.
Onze verwachting in 2016 is dat er meer kinderen ondersteunt zullen gaan worden, Leergeld is in de regio
Alblasserwaard Vijfheerenlanden inmiddels een begrip en niet meer weg te denken in de lokale
samenleving. Onze doelstelling in 2016 is om meer dan 80% van de kinderen die in onze regio opgroeien
in een gezin waar weinig inkomen is te ondersteunen.
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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De samenstelling van het bestuur
C. Nugteren - Voorzitter
H. Lakerveld - Penningmeester
E. de Gier – Van de Pol - Secretaris
E. Jonker - Bestuurslid
P. Vat – Bestuurslid

Dagelijkse leiding
R.J. van de Burgt - Coördinator
Onze coördinator is de enige betaalde kracht binnen onze organisatie. Hij is aangesteld in een functie voor
0,6 Fte en zijn salaris wordt betaald door Avres.

Contactgegevens Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden
Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden
Postbus 50
4200 AB Gorinchem
0183 – 764 707 (ma t/m do 10.00 – 12.00)
info@leergeldav.nl
www.leergeldav.nl

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,-.
Kinderen die voor het eerste naar het voortgezet onderwijs gaan, die kunnen gebruik maken van de Pcregeling. Zij krijgen een nieuwe computer om hun huiswerk op te kunnen maken. Van deze regeling kan
een gezin eenmaal gebruik maken.
Kinderen die in Gorinchem op het primaire onderwijs zitten en niet in het bezit zijn van een A-diploma, die
kunnen via Leergeld deelnemen aan de regeling die de Gemeente Gorinchem aanbiedt. Wanneer ze 8 jaar
of ouder zijn, is er € 204,- extra beschikbaar om een kind te voorzien van een A-zwemdiploma.
Leergeld ontvangt ook private giften hiermee lukt het om maatwerk te verzorgen voor een aanvrager
wanneer er buiten de subsidie om kosten open blijven staan als de subsidie niet toereikend is. En worden
vanuit deze giften kinderen ondersteund die niet voor subsidie in aanmerking komen, maar in de casuïstiek
in schrijnendere situaties opgroeien.
Geoormerkte giften worden gelabeld aan de projecten waar deze voor bedoeld zijn.
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

OVERZICHT AANVRAGEN PER REGIO
Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden
aantal
aantal
kinderen hulpvragen

Gorinchem

Leerdam

Zederik

Giessenlanden

Molenwaard

Lingewaal

Hardinxveld Giessendam

Recreatieve activiteiten
Indirecte studiekosten
PC project
Zwemproject
TOTAAL
Recreatieve activiteiten
Indirecte studiekosten
PC project
TOTAAL
Recreatieve activiteiten
Indirecte studiekosten
PC project
TOTAAL
Recreatieve activiteiten
Indirecte studiekosten
PC project
TOTAAL
Recreatieve activiteiten
Indirecte studiekosten
PC project
TOTAAL
Recreatieve activiteiten
Indirecte studiekosten
PC project
TOTAAL
Recreatieve activiteiten
Indirecte studiekosten
PC project
TOTAAL
TOTAAL GENERAAL

93

592
585
29
23
1229
268
415
20
703
80
89
1
170
83
134
4
221
187
207
8
402
97
95
7
199
137
122
8
267

1227

3191

469

296

67

71

167

64

Overzicht aanvragen per categorie

OVERZICHT AANVRAGEN PER CATEGORIE
Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Indirecte Studiekosten

Recreatieve activiteiten

PC Project

Zwemproject

Afgewezen

Fiets
Computer
Materiaal (school)
Ouderbijdrage
Ouderbijdrage / Schoolreis
Overblijfkosten
Schoolkosten
Schoolreis
Werkweek / Schoolkamp
TOTAAL
Contributie
Contributie Muziek
Cultureel
PSZ
Sportbenodigdheden
Zwemles
TOTAAL
Desktop
Laptop
TOTAAL
Zwemles
TOTAAL

290
83
79
637
50
102
216
133
56
1646
569
10
130
76
214
446
1445
2
75
77
23
23

TOTAAL GENERAAL

3191

Inkomenscriteria
Leeftijdscriteria
Limiet bereikt
Past niet in doestelling
TOTAAL

2
8
86
42
138

Financieel verslag 2015
Balans

Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden
Gespecificeerde balans 2015 (periode 2015-00 t/m 2015-12)
Activa

Bank

15.799

Spaarrekening

36.680

Nog te ontvangen bedragen:

Passiva

- Avres Afrekening RDF 2015

3.287

- Subsidie Gem. Gorinchem Zwemproject 2015

6.970

Totaal

- Avres uitvoeringskosten 2015

7.500

70.236

Continuiteits reserve

14.513

Nog te betalen bedragen
- Gemeente Gorinchem afrekening 2014

9.552

- Gemeente Gorinchem afrekening 2015

1.629

Crediteuren

882

- Contributie LGN 2015

2.250

- ISL facturen

7.356

Transport verstrekkingen bestemd

21.158

Totaal

Uitgereikte Cheques

8.175

41.846

Totaal balans

4.721

Totaal

70.236

70.236

Resultatenrekening

Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden
Resultatenoverzicht 2015 (periode 2015-00 t/m 2015-12)
Organisatiekosten

Personeelskosten

516

Huisvertingskosten

600

Kantoorkosten

662

Drukwerk

303

Portikosten
Contributie / Abonnementen
Contributie Leergeld Nederland
Telefonie/ internet
Automatiseringskosten
Vrijwilligerskosten

Baten

132
2.250
158
736
4.150

Opleidingskosten vrijwilligers

500

Overige algemene kosten

384

Totaal

612

12180

Bankkosten
Directe Hulpverlening

1.177

Educatieve kosten

142.330

Recreatieve activiteiten

113.985

Computers

37.052

Meedoen buiten RDF om

24.074

Totaal

Geoormerkte zwemlessen

4.431

321872

Fondsen / Giften
- Rotaryclubs Sliedrecht Alblasserwaard

4.000

- Tennismarathon LTC Merwede

3.250

- Rotaryclub Gorinchem

12.000

- Afscheid A. Goedegebuur / OVO

2.000

- Afscheid G. Touring / OVO

3.000

- Afscheid E. Velthuijsen / RSD

215

- Gift Alarga Lukagro

5.025

- Overige giften / baten

2.687

Geoormerkte subsidie tbv. RDF

293.356

Geoormerkte subsidie tbv. Zwemproject

4.431

Ontvangen tbv. Apparaatsk.
- Regionale Sociale Dienst AV

7.500

- Gemeente Gorinchem

910

Totaal

Ontvangen bankrente

398

338.773

Totaal Resultaat
Totaal

4.721
338.773

338.773

