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1.

Inleiding

In ons land kunnen heel veel kinderen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten
die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
Volgens de kinderombudsman groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede. Het gaat hierbij om
in totaal zo'n 378.000 kinderen 1 die in een situatie verkeren waarin er dagelijks spanning is
over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen
bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of
onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaalmaatschappelijke leven. Hierdoor krijgen deze kinderen niet de mogelijkheid om zich
volledig te ontwikkelen.
Investeren in de meest kwetsbare groep kinderen en zorgen dat ze al van jongs af aan mee
kunnen draaien in de maatschappij, is van groot belang voor de ontwikkeling van een land.
Niet investeren in de meest kwetsbare groep kinderen heeft niet alleen verstrekkende
gevolgen voor deze kinderen, maar ook voor de maatschappij als geheel. De huidige
bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om
al deze kinderen te helpen. Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te
investeren in de participatie van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de
samenleving terecht dreigen te komen.
Stichting Leergeld Amersfoort is een van de ruim 100 lokale stichtingen die zich inzet voor
deze kwetsbare groep kinderen. Leergeld Amersfoort bestaat al ruim tien jaar. Niet direct
een tijd om trots op te zijn, want vandaag de dag zijn we meer dan ooit hard nodig. In dit
jaarverslag blikt het bestuur van Stichting Leergeld Amersfoort kort terug op het jaar 2017.
Namens bestuur, coördinator en intermediairs,
Egbert Boerma, voorzitter
Amersfoort, juni 2018
Colofon
Stichting Leergeld Amersfoort
Opgericht op 29 maart 2006
Secretariaat: W.H. Ellenbroek
Ronhaarstraat 55
3815 MB Amersfoort
E-mail: leergeld.amersfoort@gmail.com
Telefoon: 06 - 4707 9400
Website: www.leergeldamersfoort.nl
Bank: NL95ABNA0977568245
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2.

Leergeld Nederland

Op landelijk niveau werkt de 'Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland', kortweg
'Leergeld Nederland' aan een primair netwerk van lokale stichtingen. Het is een grote
uitdaging om voldoende middelen te verkrijgen, om vrijwilligers te werven, besturen te
formeren en zorg te dragen voor het trainen van de vrijwilligers.
De koepelorganisatie is enerzijds dienstig aan bestaande lokale stichtingen en neemt
anderzijds initiatieven voor nieuwe stichtingen in het land. Zij is visie- en beleidsvormend
voor Leergeld als geheel. En omdat alle Leergelden vanuit dezelfde Leergeldformule werken
is dat aanvullend op de doelstelling en strategie van de lokale stichtingen.
Eind 2017 waren er ruim 100 lokaal of regionaal opererende Stichtingen Leergeld, die in zo'n
68% van alle gemeenten in Nederland actief zijn. In 2017 hebben al deze stichtingen samen
zo'n 103.602 kinderen geholpen. Dit is een toename van 27% in vergelijking tot het jaar
2016. In totaal zijn 16.100 kinderen doorverwezen naar het (Jeugdfonds Sport & Cultuur).
Nationaal Fonds Kinderhulp heeft op verzoek van Leergeld 3500 kinderen geholpen, terwijl
in totaal 10.000 kinderen een verjaardagsbox hebben ontvangen via Stichting Jarige Job. 2
Onderdeel van het werk van Leergeld Nederland is communicatie over het werk van
Leergeld in Nederland. Leergeld Nederland heeft intensief contact met het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is er regelmatig publiciteit in landelijke media zoals
kranten, radio en online. Daarnaast verwerft Leergeld Nederland op landelijk niveau
middelen, enerzijds ter instandhouding van de centrale organisatie en anderzijds ten
behoeve van lokale stichtingen.
3.

De Leergeldformule

Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdgenootjes past Leergeld een
bijzondere werkwijze toe: de Leergeldformule. De Leergeldformule vormt een wezenlijk
onderdeel van onze manier van werken en bestaat uit de volgende stappen:
Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: 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 inkomensen (eventuele) schuldensituatie.
Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn
op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van andere, zoals gemeenten of andere
instanties/ organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen
van deze voorzieningen.
Stap 3: Financieel vangnet: Wanneer er geen voorzieningen zijn waarop voor het
betreffende kind een beroep kan worden gedaan of wanneer deze voorzieningen niet
toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura of
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vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende
hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het
bevorderen van 'meedoen'.
Stap 4: Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld
binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan.
Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek na
ongeveer twee jaar.
De Leergeldformule kan schematisch als volgt worden weergegeven:

bestaande/ voorliggende
voorzieningen:

achterliggende
voorziening:

gemeenten, JSF/JCF, Nationaal
Fonds Kinderhulp, scholen

financieel vangnet Leergeld

bestaande / voorliggende
voorzieningen?

Leergeld is intermediair tussen kind en voorziening
kind / gezin
De Leergeldformule werkt! Leergeld bereikt hiermee ook gezinnen in armoede die veelal
onbereikbaar lijken voor de overheidsinstanties.
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4.

Leergeld Amersfoort

4.1 Economische crisis
De economische crisis die in 2008 begon, heeft geleid tot een toename van de armoedeproblematiek in Nederland. Dit heeft ook geleid tot behoorlijke bezuinigingen met als gevolg
dat onze doelgroep, gezinnen met een inkomen tot maximaal 120% van het Wettelijk Sociaal
Minimum (WSM), steeds groter werd en dat er steeds vaker een beroep werd gedaan op
particuliere initiatieven zoals Leergeld Amersfoort.
De gezinnen in onze doelgroep verkeren vaak in een achterstandsituatie. Niet alleen
financieel, maar ook sociaal waardoor de effecten van economische groei pas veel later onze
doelgroep zullen bereiken. Een en ander komt ook tot uiting in de cijfers zoals hierna
vermeld.
Omdat het economisch steeds beter ging in Nederland, zijn er in de loop van 2016/2017
vanuit de overheid meer middelen beschikbaar gekomen t.b.v. de armoedebestrijding van
kinderen (zgn. Klijnsmagelden). Onderdeel van het plan van de staatssecretaris is dat de
gelden in natura ter beschikking worden gesteld aan de doelgroep door samenwerking te
zoeken met organisaties actief op het gebied van armoedebestrijding bij kinderen zoals het
Jeugdfonds Sport & Cultuur en Leergeld. Voor de gemeente Amersfoort is jaarlijks in totaal
ongeveer € 600.000,00 beschikbaar.
Leergeld Amersfoort heeft intensief overleg met de gemeente Amersfoort gehad om een
deel van deze middelen via onze organisatie in te zetten voor de doelgroep. Dit heeft ertoe
geleid dat de gemeenteraad van Amersfoort in oktober 2017 heeft besloten om de subsidie
aan Leergeld Amersfoort met ingang van 2018 structureel te verhogen van € 175.000,00
naar € 235.000,00. Daarnaast ontvangen alle kinderen uit onze doelgroep die de overstap
maken naar het VO in 2018 een kledingvoucher en wordt een plan ontwikkeld waarbij
kinderen in een armoedesituatie de mogelijkheid krijgen, indien nodig, vanaf september
2018 een vorm van 'huiswerkbegeleiding' te krijgen.
Ook in 2017 hebben we weer een toename gezien in het aantal aanvragen. Eind 2017
hadden wij 1288 gezinnen in ons bestand met in totaal 2710 kinderen. In vergelijking met
2016 is dit een toename van 246 kinderen. In Amersfoort leven ongeveer 3700 kinderen in
de leeftijd van 0 tot 18 jaar in een gezin met een inkomen tot 120% van het WSM.3
Op dit moment werkt het bestuur met een commissie-indeling met specifieke
aandachtsgebieden en een structuur van een dagelijks bestuur en algemeen bestuur. Om de
afstand tussen bestuur en de intermediairs zo klein mogelijk te maken, is steeds een van de
bestuursleden namens het bestuur aanwezig bij de vergaderingen van de intermediairs.
Hiermee waarborgen we kennis- en informatie-uitwisseling wat ten goede komt aan onze
hulpverlening. De toename in het aantal aanvragen en de verhoging van het totale budget
vraagt een verdere professionalisering van Leergeld Amersfoort.

3
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4.2 Samenwerking externe partners
Gemeente Amersfoort
In 2017 is de positieve samenwerkingsrelatie met de gemeente Amersfoort voortgezet. In
2017 ontving Leergeld Amersfoort een subsidie van de gemeente Amersfoort van
€ 175.000,00.
Naast de financiële samenwerking heeft er in 2017 regelmatig overleg plaatsgevonden met
de ambtenaren die werkzaam zijn op het gebied van de armoedebestrijding. Deze
overleggen worden door Leergeld Amersfoort als erg waardevol ervaren en dragen bij aan
signalering van problemen binnen de doelgroep en een betere hulpverlening. Om die reden
participeert Leergeld Amersfoort ook in een zgn. Particulier Initiatief. Dit is een
overlegorgaan waarin de gemeente en diverse particuliere organisaties die 'diensten'
leveren op het gebied van armoede, participeren. Door samen te werken wordt de
doelgroep breder en beter bereikt, terwijl de hulpverlening op adequate wijze kan
plaatsvinden. In 2017 heeft verantwoording aan de gemeente Amersfoort van de in 2016
ontvangen subsidie plaatsgevonden via het jaarverslag en de jaarrekening.

Pact Sam Sam
In 2014 heeft Leergeld Amersfoort het convenant inzake Pact Sam Sam ondertekend en is
daarmee officieel deelnemer aan dit netwerk van organisaties die samen de
armoedeproblematiek in Amersfoort bestrijden. Leergeld Amersfoort is actief in het
besturenoverleg en de door Pact Sam Sam georganiseerde netwerkbijeenkomsten worden
bezocht. Het is voor de gezamenlijke organisaties actief in Amersfoort op het gebied van
armoedebestrijding van groot belang elkaar te kennen, te kunnen doorverwijzen en van
elkaars ervaringen te leren.
Stichting Kinderzorg Utrecht
Stichting Kinderzorg Utrecht richt zich op kinderen en jongeren tot 23 jaar met als doel hen
dezelfde kansen te geven als leeftijdgenoten, ook indien de financiële positie van de ouders
dit niet toelaat. Er zijn duidelijke parallellen tussen Stichting Kinderzorg Utrecht en Leergeld
Amersfoort. Stichting Kinderzorg Utrecht en Leergeld Amersfoort zijn sinds 2013 met elkaar
in contact om samen te werken met als doel onze doelgroep zo goed en effectief mogelijk te
helpen.
7

Office 1
Ieder jaar zorgt Leergeld Amersfoort ervoor dat kinderen uit de doelgroep die de overstap
naar het voortgezet onderwijs maken worden voorzien van een stevige rugtas met de
benodigde schoolmaterialen. Dit project Schooltas wordt mede verzorgd door de heer Harry
Settels van Office 1. Binnen het project is er een uitvraag gedaan naar bedrijven met het
verzoek om 'structureel' voor meerdere jaren een aantal tassen te sponsoren. Wij zijn
verheugd te kunnen constateren dat er dertien bedrijven zijn geweest die voor in totaal een
bedrag van € 3.250,00 een bijdrage hebben geleverd.
Diverse organisaties
Particuliere initiatieven, zoals Leergeld, kunnen niet zonder de bijdragen van particuliere
organisaties en initiatieven. In de afgelopen jaren is Leergeld Amersfoort door tal van
organisaties ondersteund en onderhoudt zij uitstekende relaties met diverse serviceclubs.
Voor het jaar 2017 verdienen de Rabobank, de Hoefhamerstichting, de Johannastichting,
Lionsclub Amersfoort, Stichting Tjallinga-Weeshuis, Stichting Vind Kris en Lisanne en Het
Glazen huis een bijzondere vermelding. In totaal is er voor een bedrag van ruim € 60.000,00
aan fondsen ontvangen.
Amersfoortse scholen
Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs is de toename van de armoede in
gezinnen goed merkbaar. Met de scholen van beide onderwijssoorten is het contact
geïntensiveerd. Veel aanvragen lopen via de scholen en verreweg het meeste geld dat werd
toegekend, had direct te maken met de kosten die via de scholen worden gemaakt.
Deelname aan excursies en schoolreisjes, kosten voor vervoer naar en van school, kosten
voor beroepsgerichte artikelen (stages) en sportkleding vormden de kern van de uitgaven.

In het basisonderwijs constateerden wij dat het voor scholen in de wijken Kruiskamp,
Schothorst en Soesterkwartier moeilijk is om mee te blijven doen aan de 50-50-regeling nu
bij deze scholen op grote schaal gebruikgemaakt moet worden van deze regeling. In 2015
heeft evaluatie van de 50-50-regeling plaatsgevonden en is in overleg met de schoolbesturen
gekozen om als proef in 2016 een nieuwe regeling te hanteren. De nieuwe regeling houdt in
dat per kind een bedrag van € 1,25 ter beschikking wordt gesteld aan Leergeld Amersfoort.
Leergeld Amersfoort zet dit geld vervolgens in om kinderen in het basisonderwijs in staat te
stellen mee te kunnen doen met activiteiten die samenhangen met school zoals
8

schoolreisjes, excursies en kampen. Het is gebleken dat een dergelijke regeling goed werkt,
zodat wij deze afspraak ook in 2017 hebben kunnen voortzetten. Slechts een enkele school
weigert de vergoeding te betalen. Voor die scholen wordt overwogen om in 2018 weer de
50-50-regeling te gaan hanteren.
Met de scholen voor VO is de 50-50-regeling vruchtbaar gebleken: de school draagt 50% van
de kosten en Leergeld zorgt voor de andere 50%. Daarmee werken scholen en Leergeld
samen aan een goede oplossing en kunnen leerlingen meedoen en meetellen. Met deze
scholen heeft Leergeld Amersfoort ook nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot het
leveren van laptops (zie 4.3).
Ook met MBO Amersfoort is in 2013 een dergelijke regeling van kracht geworden. Daarnaast
faciliteren wij, middels een overeenkomst, het MBO met betrekking tot de extra middelen
die zij ontvangen vanuit de landelijke overheid inzake het ondersteunen van studenten die in
aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanwege bijzondere kosten.
Scholenactie
Jaarlijks verzoekt Leergeld Amersfoort de scholen in Amersfoort om bij het versturen van de
factuur voor de ouderbijdrage aandacht te vragen voor Leergeld Amersfoort en een
vrijwillige extra bijdrage te doen aan Leergeld Amersfoort ter ondersteuning van kinderen uit
onze doelgroep. Ook in 2017 hebben de scholen hier weer gehoor aan gegeven met als
resultaat dat Leergeld Amersfoort een bedrag van € 1.561,00 mocht ontvangen.

Kerken
De kerken in Nederland spelen traditioneel een belangrijke rol in de signalering van en
ondersteuning bij armoede. De kerken in Amersfoort ondersteunen Leergeld Amersfoort op
fantastische wijze. Denk hierbij aan diverse collecten in de kerken, de bijdragen van de
diaconie Protestantse gemeenschap en de Parochiële Caritas van OLVvA etc. wat Leergeld
Amersfoort in 2017 een bedrag van ongeveer € 7.500,00 opleverde.
Particuliere donateurs en periodieke schenkingen.
Ook in 2017 ontving Leergeld Amersfoort van diverse particulieren schenkingen. Soms in het
kader van een bijzondere gebeurtenis zoals een jubileum of verjaardag maar inmiddels heeft
Leergeld ook een aantal particulieren die zich door middel van een periodieke schenking
voor vijf jaar aan Leergeld Amersfoort hebben verbonden. Deze langere verbintenis is voor
9

Leergeld Amersfoort erg fijn gelet op de zekerheid die dit geeft en voor de schenkers prettig
omdat de schenking hierdoor fiscaal aftrekbaar is.
4.3 Hulpverlening in 2017
Zoals hiervoor al werd gemeld, heeft de crisis
grote impact op de omvang van de armoede in
Nederland. Leergeld Amersfoort ziet dit
dagelijks terug in het aantal aanvragen en het
bedrag dat aangewend wordt in het kader van
onze doelstelling. In 2017 kon een bedrag van
€ 234.210,00 worden uitgekeerd aan de
doelgroep in het kader van hulpvragen. Dit is
een toename van 11% in vergelijking tot 2016,
dat is een minder grote stijging dan het jaar
ervoor: na een aantal jaren opstarten en sterke
groei begint er een stabilisatie op te treden.

€ 250 000

uitkeringen 'meedoen'
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€ 100 000
€ 50 000
€-
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cultuur

2017

welzijn

Wij maken een onderverdeling van deze uitkeringen in vier categorieën:
- onderwijs
- sport
- cultuur en
- welzijn.
Onder de categorie onderwijs vallen o.a.
ouderbijdragen, schoolbenodigdheden,
schoolreizen en excursies. In de categorie sport
betreft het vooral contributie en sportkleding.
Opgemerkt moet worden dat door de
constructieve samenwerking met het
Jeugdfonds Sport & Cultuur in Amersfoort de
meeste aanvragen op het gebied van sport en
cultuur kunnen worden doorverwezen naar en
afgehandeld worden door deze fondsen.

uitkeringen 'meedoen'

€ 234 210

€ 211 045

€ 148 342

€ 99 348
€ 56 158

2013

2014
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2016

2017

Onder welzijn wordt voornamelijk verstaan de verstrekking van fietsen en computers.
Nu het nagenoeg onmogelijk is geworden om op school te blijven
welzijn welzijn
meedoen zonder de beschikking te hebben over een goed
jaar
fiets computer
functionerende computer is het aantal aanvragen voor computers
2013
147
16
de laatste jaren enorm toegenomen. Tot 2015 werd vaak gewerkt
2014
181
43
met gebruikte computers. De ervaring heeft geleerd dat dit niet of
2015
269
147
moeizaam werkt. Vanaf 2015 is ervoor gekozen te gaan werken met
2016
261
166
nieuwe laptops. Wij stellen laptops beschikbaar die voldoen aan de
2017
356
76
eisen die in het onderwijs worden gesteld en die bovendien tegen
Tabel 1 De aantallen gehonoeen stootje kunnen. MediaMarkt Amersfoort heeft Leergeld
reerde aanvragen m.b.t. fietsen
en computers.
Amersfoort in dit project ondersteund en de laptops met korting
geleverd en gezorgd voor een beschermende cover. In tegenstelling
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tot voorgaande jaren worden de laptops nu rechtstreeks geleverd aan de scholen voor VO,
die deze dan weer ter beschikking stellen aan leerlingen van onze doelgroep. Op deze
manier sluiten wij beter aan bij de werkwijze van de individuele school inzake verstrekking
van dergelijke apparaten.
Met Fietsvoordeelshop.nl heeft Leergeld Amersfoort in 2017 afspraken gemaakt voor het
leveren van nieuwe fietsen voor kinderen die de overstap naar het VO maken. In 2017 zijn er
in totaal 171 nieuwe fietsen geleverd. Naast deze nieuwe fietsen worden voor kinderen uit
een andere leeftijdsgroep tweedehands fietsen geleverd door de Fietswerkplaats in
Amersfoort.
Naast de financiële bijdragen heeft Leergeld Amersfoort ook in 2017 weer haar rol
vormgegeven als doorverwijzer naar bestaande voorliggende voorzieningen van de
gemeente, naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stadsring51 en het project
Schuldhulpmaatje.
Deze verwijsfunctie is een wezenlijk onderdeel van het werk van de intermediairs en wordt
als zodanig ook gewaardeerd door de klanten en door de instellingen waarnaar verwezen
wordt.
Aantallen
Naast de bedragen is ook van belang te weten hoeveel kinderen in de doelgroep Leergeld
Amersfoort bereikt in elke genoemde categorie. Deze gegevens staan in tabel 2. In tabel 3
Het aantal gezinnen en het aantal kinderen dat bij de stichting staat ingeschreven.
jaar onderwijs sport cultuur welzijn
2013
800 140
11
165
2014
1488 268
24
226
2015
1788 366
36
416
2016
2380 447
52
431
2017
2109 483
54
432
Tabel 2 Aantallen gehonoreerde aanvragen
per categorie.

5.

totaal
1116
2006
2606
3310
3078

jaar gezinnen kinderen toegewezen
2013
351
644
1116
2014
549
1025
2006
2015
714
1301
2606
2016
820
1486
3310
2017
852
1563
3078
Tabel 3 Aantallen ingeschreven gezinnen
en kinderen. Daarnaast het aantal
gehonoreerde aanvragen.

Ontvangen bedragen

In 2013 is Leergeld Amersfoort erin geslaagd afspraken te maken met de gemeente
Amersfoort gericht op het op duurzame wijze kunnen blijven ondersteunen van onze
doelgroep. Zoals hiervoor reeds is vermeld, heeft Leergeld Amersfoort in 2017 een
substantiële subsidie van de gemeente Amersfoort ontvangen van € 175.000,00.
De overige baten betreffen voornamelijk eigen fondswerving: donaties en giften van
particulieren en bedrijven. Een belangrijk project in dit kader is dat van de 'gevulde
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schooltassen'. Zo kon in 2017 aan 87 kinderen die voor het eerst naar de middelbare school
gingen een rugzak met elementaire schoolspullen worden uitgereikt.

baten Leergeld Amersfoort
€ 89 034
€ 105 756
€ 44 284
€ 32 553

€ 34 605

€ 61 000

€ 60 000

2013

2014

€ 100 000

€ 120 000

2015

2016

gemeente

6.

€ 175 000

2017

overige

Kosten

Het doel van Leergeld Amersfoort is een zo groot mogelijk deel van de verworven middelen
te laten toekomen aan de doelgroep. Daarom wordt zo efficiënt mogelijk gewerkt en
worden kosten tot een minimum beperkt. De kosten bestaan voornamelijk uit
vrijwilligersvergoedingen, kosten van drukwerk en telefoonkosten die noodzakelijk zijn in het
kader van de communicatie met en het bereiken van onze doelgroep. Het Centraal Bureau
Fondsenwerving heeft voor goededoelenorganisaties een richtlijn vastgesteld die inhoudt
dat maximaal 25% van de baten over een jaar mag worden besteed aan kosten. In 2017 is
een bedrag van € 264.034,00 aan baten ontvangen terwijl de totale kosten € 26.089,00
bedroegen, ofwel 10% van de baten. Voor meer financiële gegevens verwijzen wij naar de
bijlage over de financiële jaarafsluiting.
7.

Communicatie

In 2017 hebben wij een nieuwe website gelanceerd. Deze site is primair bedoeld voor
potentiële donateurs en fondsen. Echter ook potentiële cliënten kunnen direct een
conceptaanvraag doen. Met de site moet het mogelijk worden direct in actie te komen en/of
geld te doneren. Sinds 2017 werken wij samen met het Amersfoortse bureau Concreet geeft
Vorm. Zij hebben onze website gebouwd en ondersteunen ons bij de vormgeving. In de
persoon van Ellen Molenaar hebben wij iemand gevonden die een belangrijk deel van de
content voor de website, foto's en berichten verzorgt. Drukkerij De Gans ondersteunt
Leergeld sinds enkele jaren in het gereduceerd aanbieden van drukwerk.
8.

Samenstelling van Stichting Leergeld Amersfoort

Bestuur
Leergeld Amersfoort heeft een bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de activiteiten die
de stichting onderneemt, zowel op het gebied van het verwerven van de nodige financiële
middelen als de besteding daarvan ten behoeve van de doelgroep.
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Samenstelling Bestuur
Voorzitter
de heer Egbert Boerma
Secretaris
de heer Jan Schurings (tot 01-01-2018)
Penningmeester
mevrouw Heidy Sonneville (tot 01-01-2018)
Leden
de heer Mennolt Beelen
mevrouw Saskia van Berkel (tot 01-08-2017)
mevrouw Wenda Buining
de heer Peter Coenen
de heer Wil Ellenbroek
de heer Stef ten Dam
mevrouw Ineke Hoekstra (m.i.v. 01-08-2017)
Naast de rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester is er binnen het bestuur een
taakverdeling gericht op de volgende aspecten:
- contacten met het onderwijs;
- pr, communicatie en fondsenwerving;
- samenwerking met externe partijen;
- beoordelingscommissie aanvragen;
- kennis van sociale wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van armoedebeleid.
Coördinator
Het bestuur wordt ondersteund door een coördinator die zorgdraagt voor de dagelijkse gang
van zaken. De coördinator van Stichting Leergeld Amersfoort is mevrouw Carin de Backker.
Tot haar takenpakket behoren:
- organiseren van het proces van de behandeling van aanvragen;
- het mede werven/begeleiden/coachen van de vrijwilligers;
- uit de markt ervaringen, knelpunten en trends destilleren ten einde in overleg met het
bestuur adequaat te reageren dan wel te handelen;
- eindverantwoordelijkheid voor operationele werkzaamheden (exclusief het verkrijgen
van middelen).
Intermediairs
De intermediairs zijn de toverformule van Stichting Leergeld. Intermediairs zijn vrijwilligers,
die ervaring hebben opgedaan met begeleiding van de doelgroep of op andere wijze
affiniteit met de doelgroep hebben. Zij gaan op huisbezoek waar in alle rust en veiligheid de
aanvraag wordt besproken en eventueel wordt verwezen naar de voorliggende
voorzieningen. Zij zijn daar 'gelijkwaardige' gesprekspartners waardoor laagdrempeligheid
wordt gestimuleerd.
Tevens zijn zij de bron van informatie, waarop Leergeld als organisatie o.a. haar beleid
bepaalt.
De intermediairs van Stichting Leergeld Amersfoort zijn:
• Jan Bijvanck
• Paul Brok
• Dorine Geertsema
• Job Heneweer
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Marijke Hoekstra
Lieke van der Kemp-van Wersch
Rennie Lamsma
Pauline van Leeuwen
Els van Meegen
Johan Swijnenburg

•
•
•
•
•
•

Comité van Aanbeveling
Stichting Leergeld Amersfoort weet zich in haar werk gesteund door een Comité van
Aanbeveling dat bestaat uit prominente en bekende Amersfoorters. Het comité bestaat uit
de volgende personen:
• De heer drs. L. Bolsius, burgemeester van Amersfoort
• Mevrouw A.A. van Vliet-Kuiper, oud-burgemeester van Amersfoort
• De heer prof. A.L.L.M. Asselbergs, emeritus hoogleraar
• De heer Th. J. Meijer, ondernemer, oud-judoka en Olympisch medaillewinnaar
• De heer J. Stomphorst, presentator NOS Studio Sport
9.

Financiële verantwoording

De financiën zijn in het verslagjaar door de accountant gecontroleerd en in orde bevonden,
zodat het bestuur en in het bijzonder penningmeester mevrouw Heidy Sonneville decharge
kon worden verleend. De Jaarrekening 2017 wordt als bijlage aan dit jaarverslag gehecht.
10. Beleidsplan
Leergeld Amersfoort heeft een beleidsplan "Verbreden en Verbinden" opgesteld voor de
periode 2017-2020. Het beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast.
Daarnaast wordt jaarlijks een werkplan opgesteld waarin de in dat jaar te ondernemen
acties worden geconcretiseerd.
11. Toekomstige ontwikkelingen
Stichting Leergeld Amersfoort begeeft zich in een dynamische samenleving waarin zij nauw
betrokken is bij de ondersteuning van kinderen die in armoede leven. In 2017 zijn er meer
middelen beschikbaar gesteld door de landelijke overheid aan de gemeenten. De
gemeenteraad van Amersfoort ziet in dat Leergeld een belangrijke rol speelt in de
ondersteuning van deze doelgroep. Dat heeft ertoe geleid dat de subsidie aan Leergeld
substantieel wordt verhoogd voor de komende jaren. Ook wordt onze organisatie steeds
vaker betrokken bij inhoudelijke discussies op beleidsmatig niveau.
Een belangrijke verandering zal vanaf 2018 de ophoging zijn van de norm waarbij cliënten in
aanmerking komen voor ondersteuning. De gemeente Amersfoort heeft in november 2017
besloten de norm op te hogen naar 150% van het WSM. Dit zal tot gevolg hebben dat onze
doelgroep zal stijgen naar 4745 kinderen. 4

4

Bron CBS, O&S en Analyse & Proces. Doorgerekend van 2014.

14

Gelet op al deze ontwikkelingen is het bestuur van mening dat een wijziging van onze
organisatiestructuur noodzakelijk is, zodat wij ook in de toekomst voldoende berekend zijn
op de vraagstukken die op ons afkomen. Ook is het van groot belang dat wij de
kwetsbaarheid van onze organisatie verminderen. Bovendien maakt de toename van de
budgetten en de daarmee samenhangende dienstverlening het noodzakelijk om de
administratieve processen en de daarbij horende verantwoordelijkheden strakker te
beschrijven. Ons doel is om bij de start van het schooljaar 2018-2019 e.e.a. geëffectueerd te
hebben.
Daarnaast blijft het ons doel om het bereik van onze doelgroep te vergroten en te zoeken
naar sponsoren die ons voor langere tijd willen blijven ondersteunen, zodat wij ook voor
langere tijd structureel voorzieningen kunnen blijven aanbieden, want

Nu meedoen is straks meetellen!
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