Jaarverslag
2020

www.leergeldrandmeren.nl

Voorwoord
In alle opzichten doen we hierbij verslag van het bijzondere 1e volle jaar van de stichting
Leergeld Randmeren. Een stichting in opbouw met een heldere doelstelling: ‘Alle kinderen
mogen meedoen’. Het is geen vanzelfsprekendheid dat alle kinderen die kans ook
daadwerkelijk krijgen in de soms harde praktijk van alledag. De uitdaging om daar iets aan
te doen en van betekenis te zijn was er al voor de Coronacrisis zich aandiende. Een crisis die
meer dan ooit duidelijk heeft gemaakt dat ondersteuning van kansarme kinderen hard nodig
is.
Het is dan ook een voorrecht om deel te mogen uitmaken van een zeer gemotiveerde groep
mensen die, onder lastige omstandigheden door allerlei fysieke corona beperkingen, heel
veel inzet heeft getoond om kinderen tastbaar te helpen. De resultaten van onze
inspanningen, te lezen in dit jaarverslag, maken mij oprecht blij, want elk ‘uniek kind’ met
betere kansen op ‘mee te kunnen doen’ is winst voor onze samenleving.
Het is ook fijn om te mogen vaststellen dat de samenwerking, in het verband van onze
stichting, tussen de vier participerende gemeenten daadwerkelijk gestalte heeft gekregen.
Als bestuurders, coördinatoren en intermediairs staan de kinderen centraal en kijken we
graag over de gemeentegrenzen.
Een welgemeend ‘dank je wel’ is op z’n plaats aan allen die zich het afgelopen jaar op
enigerlei wijze hebben ingespannen om, onder moeilijke omstandigheden, resultaat te
boeken. Chapeau!
Leergeld kan niets zonder bijdragen in de vorm van donaties, materiële zaken en inzet.
Namens het bestuur veel dank aan de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde.
Dank aan alle bedrijven die ons gesteund hebben, aan andere (semi)overheidsinstellingen,
fondsen, serviceclubs en natuurlijk alle anonieme schenkers.
Als bestuur zijn we voornemens om met onverminderde inzet en slagkracht in 2021 nog
meer kinderen binnen ons werkgebied te bereiken en een echte kans te geven om ‘mee te
mogen en kunnen doen’.
Els van den Noort – Marselis
voorzitter
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Inleiding
In het laatste kwartaal van 2019 is de Stichting Leergeld
Randmeren (Leergeld) daadwerkelijk van start gegaan
met zijn activiteiten, die voortvloeien uit het streven van
de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde
om alle kinderen in deze vier gemeenten mee te laten
tellen. Uit onderzoek door Stimulanz in 2017 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 ging het toen om ruim 2400 kinderen.

'IN DE VIER GEMEENTEN GAAT HET OM
RUIM 2400 KINDEREN'

Leergeld is een onderdeel van de Vereniging
Leergeld Nederland (LN) en maakt gebruik
van de door LN ontwikkelde methodiek en
ondersteuning waardoor deze kinderen beter
bereikbaar en ‘gevonden’ worden.
2020 is het eerste volle jaar van Leergeld.
Over onze activiteiten en resultaten in 2020
leest u meer in dit jaarverslag.

Doelstelling
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Het motto van Leergeld Nederland 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’.
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Bestuur

Per 31 december 2020 bestaat het bestuur van
de stichting uit de navolgende personen:
Els van den Noort-Marselis, voorzitter
Japke Nynke de Haas–de Vries, secretaris
Marjon van Elderen, penningmeester
Piet Pijlman, Relatiebeheer en
Fondsenwerving
Rudi Tink, Bedrijfsvoering en 2e
penningmeester

In 2020 hebben wij te maken gehad
met enkele mutaties in het bestuur.
In de eerste plaats hebben wij
helaas afscheid moeten nemen van
onze voorzitter Jan van Eijsden, die
om reden van zijn gezondheid
moest stoppen. Het bestuurslid Els
van den Noort heeft zijn functie
overgenomen.
Daarnaast hebben wij gelukkig in de
loop van het jaar twee nieuwe
bestuursleden mogen begroeten.
Piet Pijlman, die zich bezig gaat
houden met Relatiebeheer en
Fondsenverwerving en Marjon van
Elderen die per 1 januari 2021 de rol
van penningmeester op zich neemt.
Rudi Tink gaat zich meer richten op
de bedrijfsvoering en blijft 2e
penningmeester. Het bestuur is dus
weer op volle oorlogssterkte.

De mensen in
onze organisatie
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De stichting Leergeld Randmeren had aan het einde van 2020 vijf bestuursleden, vier
coördinatoren (voor elke gemeente één) en negen intermediairs. Verder wordt het
bestuur ondersteund door een vrijwilliger met uitgebreide ICT kennis en een vrijwilliger
die zich richt op de social media.
Voor alle geledingen geldt dat de organisatie bestaat uit allemaal vrijwilligers.
In 2020 hebben wij helaas ook afscheid moeten nemen van de coördinator Harderwijk.
Deze plek is inmiddels weer opgevuld. Verder hebben wij het aantal intermediairs met 3
uitgebreid naar 9. Of dat in de toekomst voldoende is gezien de sterke stijging van het
aantal aanvragen, valt nog te bezien. Mogelijk moet dan gezocht worden naar meer
vrijwilligers.

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 het bestuurslid bedrijfsvoering die een finale
check doet en betaalt. De penningmeester heeft een controlerende functie..
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. Wel wordt opgemerkt dat in de corona tijd
huisbezoeken niet altijd mogelijk waren, maar dan vonden de intakes op een andere
manier plaats.
Leergeld Randmeren is een gecertificeerde stichting vanuit LG Nederland en heeft de
ANBI status.
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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.
Hierbij past de opmerking dat in het onderzoek van Stimulanz in 2019 de cijfers er wat
minder ongunstig uitzagen, maar mede op basis van de indicatoren van het CBS,
Integrale Inkomens en Vermogensstatistiek 17, SCP en mede rekening houdend met het
effect van de corona crisis is het alleszins realistisch de cijfers van 2017 te hanteren

AANTAL
KINDEREN <18
JAAR MET EEN
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 ook uitgesproken.
Daarin hebben we in 2020 grote stappen gezet.
Door middel van de zogenaamde Leergeld Formule levert Leergeld een bijdrage aan de
verbetering van de situatie van kinderen.

Werkwijze
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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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Verantwoording
Leergeld Randmeren is sinds 1 oktober 2019
operationeel. Dit is dus het eerste volle jaar dat wij
actief zijn. In dit verslag legt Leergeld Randmeren
verantwoording af over de middelen die wij
hebben ontvangen en voor de materiële resultaten
die in dit jaar zijn behaald. Het totaal aantal unieke
kinderen met een toewijzing bedroeg 253. Een
prachtig resultaat voor het eerste jaar, zeker als
we in ogenschouw nemen de effecten van de
corona pandemie. In 2021 hopen wij door te
kunnen groeien naar een aantal van 400 unieke
kinderen.
In het onderdeel 2020 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 2020.

SUBSIDIES EN GIFTEN
Ook in 2020 heeft Leergeld dankbaar gebruik gemaakt van de subsidie van de
gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde. Daarnaast hebben we een
prachtige subsidie mogen ontvangen van het ministerie van SZW in het kader van het
project alle Kinderen Doen Mee, een bijdrage van het Kansfonds, een bijdrage van de
Rotary in Zeewolde en van een sponsordiner, georganiseerd door Broekhuis
Automobielbedrijven. Ten slotte waren er een aantal hele mooie giften van particulieren,
alsmede de ondersteuning van Kinderhulp. Allemaal hartverwarmend en onmisbaar
voor het uitvoeren van onze missie. Deze bijdragen hebben ertoe geleid dat Leergeld in
2020 een stevige groei heeft kunnen doormaken.

2020 IN CIJFERS
Even vooraf. Een vergelijking met het voorgaande jaar is niet realistisch. Wij zijn pas
daadwerkelijk gestart per 1 oktober 2019 en we waren toen relatief onbekend.
Onderstaande cijfers komen uit de Lisy administratie en de financiële administratie.

a. Totaal aantal bereikte unieke gezinnen en unieke kinderen alsmede aantal
toegewezen aanvragen en toegewezen bedrag, uitgesplitst naar gemeente.

*In Ermelo is naast Leergeld Randmeren ook het Kindpakket Ermelo actief, in Putten is Welzijn Putten actief.

b. Totaal aantal bereikte unieke gezinnen en unieke kinderen alsmede aantal
toegewezen aanvragen en toegewezen bedrag, uitgesplitst naar categorie.

*De getallen in deze kolommen kunnen niet eenvoudig worden opgeteld omdat kinderen vaak voorzieningen
krijgen uit meerdere categorieën. Naast deze uitgaven neemt ook het Jeugdfonds Sport en Cultuur veel voor haar
rekening.

Buiten het reguliere voorzieningenpakket vanuit
Leergeld hebben wij ook twee grote acties
gehouden.
1. Rondom de eerste Corona crisis in de maanden
april mei hebben we aan 442 kinderen in de vier
gemeenten een speelgoedpakket kunnen geven.
De inzet was vooral om kinderen die gedwongen
thuis kwamen te zitten en van wie de ouder(s)
geen financiële ruimte hebben, ook een vorm
van afleiding te geven.
2. Rond de Sinterklaasviering hebben hebben we
aan 398 kinderen een heerlijke chocoladeletter
verstrekt.
Bij beide acties is samengewerkt met de
Voedselbank en plaatselijke welzijnsorganisaties.
De totale kosten van beide acties bedroegen
€ 9.368.

BELANGRIJKSTE UITGAVEN
In 2020 is er een grote behoefte geweest aan:
Laptops /devices
Door de Corona Crisis heeft het digitale onderwijs een
grote vlucht genomen. Er is daardoor ook een grote vraag
naar laptops geweest. Uiteindelijk hebben wij in 2020 aan
86 kinderen een laptop kunnen verstrekken. Op basis van
de eerste weken in 2021 zal deze behoefte fors blijven.
Fietsen
Wij hebben in 2021 126 kinderen gelukkig kunnen maken
met een tweedehandsfiets. Vanaf 1 oktober hebben wij
onze normbedragen aangescherpt en staan wij een eigen
bijdrage toe.
Het is voor iedereen te hopen dat de kinderen in 2021 ook
weer naar school mogen en kunnen sporten. Dan
verwachten we ook meer aanvragen op het gebied van
onderwijs, sport en cultuur.

Instellen
continuiteitsreserve
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Het bestuur heeft besloten tot het instellen van een continuïteitsreserve.
De reden is dat de aard van de subsidiestromen van het ministerie van SZW is gebaseerd
op groeicijfers, te weten het aantal extra unieke kinderen ten opzicht van het voorgaande
jaar. Omdat de stichting pas operationeel werd op 1 oktober 2019, zijn wij gestegen van 28
kinderen in 2019 naar 253 kinderen in 2020. Daarop is een fors deel van de subsidies van
het ministerie van SZW gestoeld, t.w. € 67.500. Daarnaast is er een tegemoetkoming
geweest voor de extra laptops van € 26.999 (werkelijke uitgaven € 42.435). Beide
subsidies hebben een incidenteel karakter.
In de komende jaren zal de jaarlijkse extra stijging van het aantal kinderen afvlakken en
dus ook de subsidies van het ministerie van SZW sterk verminderen. Dit terwijl de
verwachting is dat het gemiddeld aantal kinderen dat wij ondersteunen en de kosten van
de voorzieningen verder zullen toenemen. Zeker als we kijken naar de te verwachten
effecten van de corona pandemie. Wij achten de kans dan ook zeer reëel dat een deel van
het eigen vermogen dan zal moeten worden ingezet, willen we kinderen kunnen blijven
helpen.
Het bestuur denkt op deze wijze beter de continuïteit van de activiteiten te kunnen
waarborgen, ook indachtig het feit dat bijdragen uit het bedrijfsleven en van particulieren
als gevolg van de corona crisis onder druk komen te staan. Dit alles is vertaald en
toegelicht in de financiële jaarrekening.
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