Jaarverslag
2019

1. Inleiding
De oprichting op 12 april 2019 van de Stichting Leergeld Randmeren (Leergeld) vloeit voort uit het
streven van de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde om alle kinderen in deze vier
gemeenten mee te laten tellen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar
uit gezinnen met een inkomen van 120% van het sociaal minimum moeilijk bereikbaar zijn om mee te
doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. In de vier gemeenten gaat het om ca. 2.500 kinderen.
Leergeld is een onderdeel van de Vereniging Leergeld Nederland (LN) en maakt gebruik van de door
LN ontwikkelende methodiek en ondersteuning waardoor deze kinderen beter bereikbaar zijn en
‘gevonden’ worden.
Na de oprichting in april 2019 is het bestuur aan de slag gegaan met het opzetten van de organisatie.
Uiteindelijk is Leergeld op 1 oktober 2019 van start gegaan. Over deze en andere activiteiten leest u
meer in dit jaarverslag.
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2. Doelstelling
Het motto van Leergeld is

‘Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen’.
Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de ontwikkeling van kinderen die zonder extra steun
aan de zijlijn van de samenleving dreigen te komen.
Leergeld heeft als doelstelling het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met
minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te
kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor krijgen ook deze kinderen de
kans hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en later als volwassenen
volwaardig te participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt
voorkomen dat de maatschappij er later duur ‘leergeld’ voor gaat betalen. De hartenkreet van Leergeld
Randmeren is: ‘Alle

kinderen op 1’.

3. Bestuur
Per 31 december 2019 bestaat het bestuur van de stichting
uit de navolgende personen:


Jan van Eijsden, voorzitter



Japke Nynke de Haas–de Vries, secretaris



Rudi Tink, penningmeester



Els van den Noort–Marselis, HRM



Vacature, PR en ICT

Op 12 april 2019 is Stichting Leergeld Randmeren notarieel
opgericht. Daarna is met voortvarendheid gewerkt aan de
werving van coördinatoren en intermediairs voor de vier
gemeenten en gezamenlijk is een intensief trainingstraject
doorlopen. Op 1 oktober 2019 kon worden gestart met de
kernactiviteiten van Leergeld Randmeren.
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4.

De mensen binnen onze organisatie

De stichting Leergeld Randmeren had aan het einde van 2019 vier bestuursleden, vier coördinatoren
(voor elke gemeente één) en acht intermediairs. Verder wordt het bestuur ondersteund door een
vrijwilliger met uitgebreide ICT kennis en ervaring.
Voor alle geledingen geldt dat de organisatie bestaat uit allemaal vrijwilligers. Met het aantal aanvragen
in 2019 kon dat uitstekend. We zijn ook immers pas op 1 oktober daadwerkelijk van start gegaan. De
toekomst moet uitwijzen of dit stand houdt als er een grote toeloop komt, zoals we in veel plaatsen zien.
Dan zal ook naarstig gezocht moeten worden naar meer intermediairs en mogelijk ook meer
coördinatoren en bestuurders.

De taakverdeling
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de aansturing en ondersteuning van de
coördinatoren. Verder vormt het bestuur met de coördinatoren het gezicht van de Leergeld naar buiten
toe, De taken van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten.
De coördinatoren vormen als het ware de ruggengraat van de organisatie. Zij sturen de intermediairs
aan, wijzen hen aan voor de huisbezoeken en keuren uiteindelijk de aanvragen goed. Zij zetten dit door
naar de penningmeester die een finale check doet en betaalt.
Tenslotte de intermediairs. Zij bezoeken alle gezinnen thuis, inventariseren de hulpvraag en doen als
het ware de intake voor de aanvraag. Deze huisbezoeken zijn een specifiek kenmerk van de werkwijze
van Leergeld.
De bestuursleden, coördinatoren en intermediairs hebben in augustus en september een intensieve
training vanuit Leergeld Nederland gehad, alvorens Leergeld Randmeren per 1 oktober officieel als lid
van Leergeld Nederland werd toegelaten én gecertificeerd werd.
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5. Armoede
Armoede komt in onze gemeenten meer voor dan we denken. Veelal linken we armoede aan de
grote steden. Echter ook in onze vier gemeenten zijn er veel kinderen die dreigen in sociale
isolatie te komen.
In onderstaande tabel staat een inschatting van het aantal kinderen in de vier gemeenten, waarvan
de ouders/verzorgers moeten rondkomen van een inkomen van maximaal 120% van het sociaal
minimum.

Aantal kinderen
<18 jaar met en
inkomen van
120% van sociaal
minimum

Ermelo

Harderwijk

Zeewolde

Putten

Totaal

402
(7,7%)

1092
(10,5%)

469
(8,8%)

459
(8,6%)

2.422

Bron: Minimascan Stimulanz 2017
Dat betekent dat in ons werkgebied veel kinderen in situaties van armoede leven, armoede die
een groot negatief effect kan hebben op hun welbevinden en welzijn, maar ook zijn weerslag
heeft op leerprestaties en toekomstmogelijkheden. Onderzoeken tonen aan dat armoede –
onbedoeld – stigmatiserend werkt, zowel van binnenuit als van buitenaf. Dit te doorbreken is een
taak van de gehele maatschappij.
Veel organisaties en individuele burgers ondersteunen gezinnen die in armoede leven. Leergeld
beoogt daarin een gezichtsbepalende rol te spelen door de kinderen in beeld te brengen die tot
nu veelal onzichtbaar zijn voor gemeenten en ketenpartners. Deze verwachting hebben de vier
gemeenten bij de start van Leergeld Randmeren ook uitgesproken.
Door middel van de zgn. Leergeld Formule levert Leergeld Randmeren een bijdrage aan de
verbetering van de situatie van kinderen.
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Werkwijze van Leergeld: De leergeld Formule
Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes, past Leergeld een bijzondere
werkwijze toe: ‘de Leergeld formule’. De Leergeld formule vormt een wezenlijk onderdeel van onze
manier van werken en bestaat uit een aantal 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
inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.
Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden
zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van anderen, 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 waar voor het betreffende
kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn,
kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura of 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.
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6. Verantwoording
Leergeld is sinds 1 oktober 2019 operationeel. De resultaten zijn dus nog maar heel pril. In dit verslag
legt Leergeld verantwoording af van de middelen die wij hebben ontvangen en voor de materiële
resultaten die in onze beginfase zijn behaald. Het totaal aantal unieke kinderen met een toewijzing
bedroeg 28. Wij verwachten in 2020 een groei naar ca. 400.
In het onderdeel 2019 in cijfers geven wij inzicht in het aantal gezinnen en kinderen dat Leergeld heeft
bereikt met de daarbij behorende uitgaven, de onderverdeling naar de vier gemeenten en een
onderverdeling naar categorie. Het totaal aan inkomsten en uitgaven verantwoorden wij in de financiële
jaarrekening 2019.

Subsidies en giften
In het startjaar 2019 heeft Leergeld R dankbaar gebruik gemaakt van de subsidie van de gemeenten
Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde. Daarnaast hebben we een bijdrage van de Rabobank
Foundation mogen ontvangen. Tevens van de Rotary in Harderwijk en een prachtige particuliere gift.
Ook Kinderhulp Nederland heeft ons al regelmatig geholpen. Ten slotte heeft eind december ook het
Kansfonds onze subsidieaanvraag gehonoreerd per januari 2020. Deze bijdragen hebben ertoe geleid
dat Leergeld een goede financiële start heeft kunnen maken.
a. Totaal aantal bereikte unieke gezinnen en unieke kinderen alsmede aantal toegewezen aanvragen
en toegewezen bedrag, uitgesplitst naar gemeente.
Unieke
gezinnen

Unieke
kinderen

Toegewezen
aanvragen

Ermelo*

2

3

3

€950,00

Harderwijk

6

10

21

€1.589,60

Putten

4

6

6

€2045,00

Zeewolde

5

9

15

€1648,82

Totaal

17

28

45

€6233,42

Bedrag

*Ermelo scoort lager omdat daar ook van Het Kindpakket gebruik wordt gemaakt en eerst een goede afstemming
moest worden gevonden
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b. Totaal aantal bereikte unieke gezinnen en unieke kinderen alsmede aantal toegewezen
aanvragen en toegewezen bedrag, uitgesplitst naar categorie.

Categorie

Unieke
gezinnen

Unieke
kinderen

Toegewezen
aanvragen

Cultuur*

0

0

0

Onderwijs

10

19

30

Sport*

0

0

0

Welzijn

7

9

15

€2708,77

Totaal

17

28

45

€6233,42

Bedrag

€3.524,65

*Sport en Cultuur veelal nog rechtstreeks via het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Inmiddels wordt gewerkt aan de
doorverwijzing naar elkaar.

Voor de toelichting per categorie per gemeente zijn de bedragen nog te laag om daar een trend
in te ontdekken. In de financiële jaarrekening per kostenplaats is een financieel overzicht te
vinden.

Dankbetuiging
Leergeld Randmeren kan niets zonder de bijdragen in de vorm van
donaties, materiële zaken en inzet. Dat geldt voor onze vrijwilligers
die het laatste halfjaar met grote inzet hebben gewerkt aan een
goede organisatie. Dat geldt ook voor hen die in 2019 in financiële
zin hebben bijgedragen. Dat alles vormt een steuntje in de rug van
het bestuur en de vrijwilligers.
Wij bedanken daarom iedereen, bedrijven, instellingen, fondsen,
overheden en particulieren voor hun hulp en ondersteuning.
Zonder anderen tekort te willen doen, dank aan de gemeenten
Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde. Dank aan de Rabobank
Foundation, Het Kansfonds, Leergeld Nederland, Kinderhulp
Nederland, Jarige Job, Rotary Harderwijk en de anonieme
schenkers.
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