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Voorwoord
In het 2e volle jaar van onze stichting was het opnieuw een groot voorrecht om van
betekenis te mogen en kunnen zijn voor kinderen die door hun specifieke situatie een extra
duwtje in de rug goed konden gebruiken. De ook in 2021 nog volop aanhoudende Covid
situatie maakte dat extra noodzakelijk.
Er is het afgelopen jaar veel extra energie gestoken in het leggen van contacten met
instanties, scholen, verenigingen en andere plekken waar signalen over het ‘niet in
voldoende mate mee kunnen doen’ van kinderen werd opgemerkt.
Heel begrijpelijke schaamte en daarmee drempelvrees om zelf contact te zoeken met
organisaties zoals Leergeld Randmeren, maakt dat wij vindingrijk, creatief en alert moeten
zijn om deze gezinnen en kinderen toch te bereiken. Met nieuwe acties zoals de boekenactie
in samenwerking met de bibliotheken, een speelgoed tegoedbon voor 5 december, een
mooie zomeractie voor de gezinnen en een eerste proef met de ‘zomerschool’ hebben we
ons bereik proberen uit te breiden. In 2022 zullen we, na evaluatie, daarop verder borduren.
We zijn dan ook heel blij te kunnen melden dat we in 2021 ruim 60% meer kinderen hebben
kunnen helpen dan in het 1e volle jaar van ons bestaan. Dit mede dankzij de grote inzet van
onze intermediairs en coördinatoren. Voor hen is het telkens weer zoeken naar een goede
balans tussen de regels die wij moeten hanteren en de specifieke situaties en behoeftes die
zij in de praktijk aantreffen. Uiteindelijk is het onze missie om er echt en tastbaar te zijn voor
de kinderen die onze steun nodig hebben. Daar is onze focus op gericht.
Bestuurlijk blijven we investeren in het permanent verbeteren van onze organisatie om
daarmee onze doelen en focus zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Als Stichting Leergeld
Randmeren zijn we er trots op dat we kunnen werken op basis van het brede
samenwerkingsverband van de participerende gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten en
Zeewolde. We leren op die manier permanent bij omdat, om allerlei redenen, de situaties per
gemeente verschillend zijn.
Leergeld kan niets zonder bijdragen in de vorm van inzet, financiële steun en materiële
ondersteuning. Namens het voltallige bestuur daarom veel dank aan de gemeenten. Ook
veel dank aan alle bedrijven die ons gesteund hebben, aan andere (semi-)
overheidsinstellingen, serviceclubs, fondsen en natuurlijk alle anonieme schenkers.
Als bestuur zullen we met onverminderde inzet en slagkracht in 2022 proberen 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 Stichting Leergeld Randmeren
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Inleiding
'DOEN WAT NODIG IS'
Kinderarmoede is in ons land een actueel thema. Je
hoeft de nieuwsberichten maar te volgen of de kranten
maar open te slaan. Er zijn veel schrijnende situaties,
zowel in Nederland, in het buitenland en in onze
gemeenten. In dit jaarverslag schetsen wij daarvan een
beeld.

'EEN OP DE TIEN
KINDEREN IN
NEDERLAND LEEFT IN
ARMOEDE'

Stichting Leergeld Randmeren is in de gemeenten
Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde actief om alle
kinderen in deze vier gemeenten mee te laten tellen. Met
praktische ondersteuning proberen wij bij te dragen aan
kansengelijkheid voor kinderen. Deze start bij het ZIEN
en het GEZIEN worden van de kinderen. Door samen te
werken met scholen, welzijnsorganisaties, verenigingen
en andere maatschappelijke initiatieven proberen wij als
Leergeld zoveel mogelijk kinderen te bereiken. In het
afgelopen jaar is deze samenwerking opgezocht en
verstevigd

Samen met aanverwante partners zoals het
Jeugdfonds Sport en Cultuur, Kinderhulp en de
Stichting Jarige Job spannen wij ons in om
kinderen van ouders met beperkte financiële
middelen te ondersteunen. Dat kan op veel
manieren. Met een laptop of met muzieklessen, met
een tweedehands fiets of gymkleding, met een
sportkamp of zwemlessen of anderszins. Kinderen
kunnen zo echt mee doen en staan niet aan de
kantlijn. Bijdragen aan de ontwikkeling van het kind,
is het kloppend hart van de stichting. Een glimp van
deze compassie en de inzet van vrijwilligers en
betrokken instanties is te lezen 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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Armoede

Armoede komt ook in Putten, Ermelo, Harderwijk en Zeewolde voor. In onderstaande
tabellen 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 en het aantal huishoudens in dezelfde inkomensklasse.
Hierbij passen twee opmerkingen:
1. Helaas is er geen recenter cijfermateriaal dan 2019. Het betrof toen een meting op
het moment dat er sprake was van een economische hausse.
2. 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 eerder weer te kijken naar de cijfers van
2017, waar het ging om 2.400 kinderen.

AANTAL
KINDEREN <18
JAAR MET EEN
INKOMEN VAN
120% VAN
SOCIAAL
MINIMUM

ERMELO

HARDERWIJK

ZEEWOLDE

PUTTEN

TOTAAL

297
(5,9%)

855
(9%)

353
(6,7%)

298
(5,5%)

1.803

Bron: Minimascan Stimulanz 2019

AANTAL
HUISHOUDENS
MET KINDEREN
< 18 JAAR MET
EEN INKOMEN
VAN 120% VAN
SOCIAAL
MINIMUM

ERMELO

HARDERWIJK

ZEEWOLDE

PUTTEN

TOTAAL

180

486

219

180

1.065

Bron: Minimascan Stimulanz 2019

Armoede heeft een groot negatief effect op welbevinden, welzijn, leerprestaties en
toekomstmogelijkheden van kinderen. Onderzoeken tonen aan dat armoede –
onbedoeld – stigmatiserend werkt, zowel van binnenuit als van buitenaf. Dit te
doorbreken is een taak van de gehele maatschappij.
Gelukkig ondersteunen veel organisaties en individuele burgers deze 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
uitgesproken. Daarin hebben we in 2021 grote stappen gezet. Inmiddels 411 unieke
kinderen, dat is echter nog steeds niet meer dan ongeveer 20% van de totale populatie.
Daarin willen wij de komende jaren nog verder doorgroeien.

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: Financieël 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.
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

05

Bestuur

Per 31 december 2021 bestaat het bestuur van
de stichting uit de volgende 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 2021 zijn er geen wisselingen
geweest in het bestuur. Het bestuur
werkt onbezoldigd en ontvangt een
vergoeding voor onkosten. Het
bestuur kwam in het afgelopen jaar
negen keer bij elkaar.
In 2021 is in samenwerking met
coördinatoren gewerkt aan een
verdere doorontwikkeling van de
stichting
en
heldere
kaders
opgesteld voor de afhandeling en
toekenning van aanvragen. Naast
het toekennen van aanvragen is er
ook de behoefte om een structurele
bijdrage
te
leveren
aan
kansengelijkheid van kinderen door
het initiëren en het verkennen van
projecten, zoals de Zomerschool,
Huiswerkklas in Zeewolde of de
Schooltas.

De mensen in
onze organisatie
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De stichting Leergeld Randmeren had aan het einde van 2021 vijf bestuursleden, vier
coördinatoren (voor elke gemeente één) en 10 intermediairs. Verder wordt het bestuur
ondersteund door een vrijwilliger met uitgebreide ICT kennis.
Voor alle geledingen geldt dat de organisatie uit vrijwilligers bestaat.
De groei van de organisatie brengt een voortdurende zoektocht naar nieuwe vrijwilligers
met zich mee. Van belang is hier de affiniteit met onze doelgroep. Wij doen hier een
beroep op onze netwerken via sites voor vrijwilligers en plaatsen advertenties.

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. Het
bestuur ziet ook toe dat er geen belangenverstrengelingen zijn met vrijwilligers en
andere nevenfuncties
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.
De intermediairs 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.

DE MENSEN, HET KLOPPEND HART VAN
LEERGELD RANDMEREN
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Verantwoording
Leergeld Randmeren is sinds 1 oktober 2019
operationeel. Dit is het tweede volle jaar dat wij
actief zijn. In dit verslag legt Leergeld Randmeren
verantwoording af over de middelen die wij in
2021 hebben aangewend voor verstrekkingen en
geeft inzicht in de materiële resultaten die in dit
jaar zijn behaald. Het totaal aantal unieke kinderen
met een toewijzing bedroeg dit jaar 411. Een
mooie groei van ruim 60 procent ten opzichte van
2020. Daarbij moet ook nog in ogenschouw
worden genomen dat wij in 2021, evenals in 2020
te maken hebben gehad met de effecten van de
corona pandemie. In 2022 hopen wij door te
groeien naar 500 unieke kinderen.
In het onderdeel 2021 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 2021.

SUBSIDIES EN GIFTEN
Ook in 2021 heeft Leergeld dankbaar gebruik gemaakt van de subsidies van de
gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde. Daarnaast hebben we opnieuw een
prachtige bijdrage mogen ontvangen van het ministerie van SZW in het kader van het
project alle Kinderen Doen Mee en een bijdrage van het Kansfonds. Verder zijn wij
ondersteund door het Burger Weeshuis en heeft de Lionsclub Harderwijk - Irminloo onze
boekenactie met de Kerst gesponsord. Ten slotte waren er een aantal hele mooie giften
van bedrijven, stichtingen en particulieren, alsmede de ondersteuning van Kinderhulp.
Allemaal hartverwarmend en onmisbaar voor het uitvoeren van onze missie. Deze
bijdragen hebben ertoe geleid dat Leergeld in 2021 een stevige groei heeft kunnen
doormaken.

2021 IN CIJFERS
Zoals eerder vermeld, hebben we ten opzichte van 2020 een forse groei doorgemaakt.
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.

AANVRAGEN SAM&
Van de bovengenoemde aanvragen zijn er
75 via het portaal SAM& bij ons gekomen
(Ermelo 11, Harderwijk 44, Putten 13 en
Zeewolde 7)".
SAM& heeft als doel om de toegankelijkheid
en de eenduidigheid voor aanvragen voor
ouders en organisaties te vereenvoudigen.
Het is een positief resultaat dat 75 gezinnen
via dit portaal ondersteuning hebben
gekregen.

BELANGRIJKSTE UITGAVEN
Evenals in 2020 is in 2021 de grootste behoefte geweest
aan:
Laptops /devices
Door de Corona Crisis heeft het digitale onderwijs in 2020
een grote vlucht genomen. Dat heeft zich, zij het in iets
mindere mate in 2021 doorgezet. Uiteindelijk hebben wij in
2021 aan 60 kinderen een laptop kunnen verstrekken. Op
basis van de eerste weken in 2021 zal deze behoefte fors
blijven.
Fietsen
Wij hebben in 2021 193 kinderen gelukkig kunnen maken
met een tweedehands fiets of in enkele gevallen een
eenvoudige nieuwe fiets. Daarbij opgemerkt dat
tweedehands fietsen niet altijd eenvoudig te verkrijgen zijn,
maar door een goede samenwerking met de fietsenmakers
is dit ons toch veelal gelukt.

PROJECTEN EN OVERIGE ACTIES
Buiten het reguliere voorzieningenpakket vanuit Leergeld hebben wij ook, mede
vanwege de corona pandemie, een aantal grote acties gehouden en enkele projecten
opgezet.
Acties
1. In de zomervakantie hebben wij een groot aantal kinderen (ruim 400) in de vier
gemeenten een activiteit kunnen aanbieden, waar deze kinderen normaal niet aan
toekomen.
2. Met Sinterklaas hebben wij aan een grote groep kinderen een mooi
Sinterklaascadeau kunnen verzorgen (600).
3. Op initiatief van en aangeboden door Kinderhulp hebben in december 57 jongeren
van 17 en 18 jaar uit ons bestand een Fashion cheque van € 150 gekregen.
Projecten
1. Aan 250 kinderen hebben wij in samenwerking met Cultuurkust een cultuur doosje
kunnen geven met culturele attributen. Het betrof hier kinderen in alle vier
gemeenten
2. In nauwe samenwerking met de Bibliotheek Noordwest Veluwe en mede
gesponsord door de Lionsclub Harderwijk-Irminloo hebben in de week voor Kerst
alle 4-12 jarigen (420) bij onze stichting een verrassingspakket gekregen met een
mooi leesboek.
3. In de zomer hebben wij een Zomerschool georganiseerd. In het eerste jaar hebben
er 28 kinderen aan deelgenomen. Gelijktijdig hebben wij er met het VCO/Proo en de
gemeente voor gezorgd dat 18 AZC kinderen van de Vlieger deze zomer extra lessen
konden krijgen. Wij beogen dit project in 2022 voort te zetten in nauw overleg met
het primair onderwijs in de vier gemeenten en in samenwerking met de Bibliotheek
Noordwest Veluwe en de Flevomeer Bibliotheek
4. Helaas hebben wij moeten constateren dat, ondanks de goede samenwerking met
Cultuurkust en ondanks een goede organisatie, het project Muziekcarroussel niet
aansloot bij de doelgroep. Er waren nagenoeg geen aanmeldingen. In 2022 zullen wij
met Cultuurkust verder kijken om op het gebied van muziek een passend aanbod te
doen. Want naast leren, sporten, spelen is ook muziek een wezenlijk onderdeel van
de vorming van een kind.
De totale kosten van al deze activiteiten bedroegen € 32.000. Voor een verdere
specificatie verwijzen wij u naar de financiële jaarrekening, hieronder geven we de
verdeling weer van de uitgaven over de verschillende categorieën, mét en zonder acties.

Met betrekking tot de projecten nog een enkele opmerking. Voor de specifieke projecten
zijn wij sterk afhankelijk van sponsoren, fondsen en schenkingen. In 2021 hebben we
mooie bijdragen hiervoor kunnen inzetten. In 2022 zullen wij bedrijven, instellingen en
particulieren actiever benaderen om ons werk te kunnen blijven voortzetten. Voor
particulieren is schenken fiscaal interessant daar wij een ANBI-status hebben. Voor
bedrijven willen wij toe naar een soort “Ambassadeurschap” waarbij men zich met een
bepaald bedrag aan ons bindt.
Financiën
In 2021 bedroeg onze inkomsten €199.367. Daarvan bestond €103.000 uit subsidie van de
vier betrokken gemeenten. Daarnaast waren de grootste inkomstenposten €33.000 van
het Ministerie van SZW, €38.875 aan schenkingen van particuliere en bedrijven, €10.000
van het Kansfonds en €6.950 van Kinderhulp. Voor een volledig overzicht wordt verwezen
naar de Jaarrekening 2021

Continuiteit
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Het bestuur heeft besloten dat het positieve financiële resultaat toevalt aan de
bestemmingsreserves van de deelnemende gemeenten. Met het oog op de verwachte
verdere groei vinden wij dit verantwoord.
Bij de jaarrekening 2020 hebben wij een continuïteitsreserve ingesteld. De reden was 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 en 411 in 2021. Daarop is een fors deel van de
subsidies van het ministerie van SZW gestoeld. Deze subsidie heeft 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. In 2022 is al begroot dat wij een deel van de
eigen reserve moeten inzetten.
Het bestuur is blij dat we de continuïteitsreserve hebben kunnen handhaven op het niveau
van 1 januari 2021.
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