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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van stichting Leergeld Lelystad.
In 2016 is het aantal aanvragen dat wij honoreerden weer aanzienlijk gestegen.
Daardoor konden honderden kinderen en jongeren meedoen op het gebied van
sport, onderwijs en cultuur. Leergeld Lelystad wil met haar bijdragen voorkomen
dat kinderen en jongeren in een sociaal isolement raken, als hun ouders of
verzorgers te weinig fnanciile middelen hebben.
Ons werk werd ook in 2016 weer op enthousiaste wijze uitgevoerd door de
coördinatoren en intermediairs. Wij zijn hen zeer dankbaar voor hun
werkzaamheden.
Ook in 2016 zijn wij ruimhartig gesteund door particulieren en instellingen. Ook
hen bedanken wij voor hun bijdragen.
Onze verwachting voor 2017 is dat onze hulp zich zal concentreren op het
gebied van onderwijs en aanverwante activiteiten, waarbij wij door een hogere
gemeentelijke subsidie meer kunnen doen. Zo zullen wij meer computers en
schoolreisjes kunnen betalen.
De bijdragen aan onze doelgroep voor sport en cultuur zullen vanaf 2017 vooral
door het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds worden verzorgd.
Met vertrouwen kijken we naar de komende jaren, waarin we dienstbaar zullen
blijven aan de Lelystadse jeugd.
Namens het bestuur,
Bart Jan Binnerts, voorzitter
Mei 2017
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DOELSTELLING
De doelstelling van de Stichting Leergeld Lelystad luidt:
Het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande
kinderen/jongeren, in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar. Het betreft
kinderen uit gezinnen met een inkomen op het niveau van bijstand of net
daarboven, voor wie de overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel
niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen
normaal te laten participeren binnen het onderwijs en/of
op sociaal
maatschappelijk gebied. Daarom wil Leergeld Lelystad op een duurzame manier
investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen die zonder extra steun
aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Want: ‘nu meedoen is
straks meetellen’!
Leergeld Lelystad werkt nauw samen met de gemeente Lelystad en verwijst
aanvragers eventueel eerst door naar voorliggende voorzieningen die de gemeente
biedt. Deze goede samenwerking met de gemeente heeft tot een gezamenlijke
aanpak van de doelgroep geleid.
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BESTUUR en ORGANISATIE
De Stichting Leergeld Lelystad is opgericht 13 januari 2009. De inschrijving in de
Kamer van Koophandel staat geregistreerd onder dossiernummer 32145167. De
Stichting heeft een zogenaamde ANBI status, een verklaring van de belastingdienst
dat zij een Algemeen Nut Beogende Instelling is.
Stichting Leergeld Lelystad is lid van Stichting Leergeld Nederland, een landelijke
organisatie waarbij zo’n 70 lokale stichtingen zijn aangesloten die steun verlenen
aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Het bestuur van de stichting in 2016
Voorzitter

Wim de Weerd tot september 2016
Vervolgens: Bart Jan Binnerts
Fria Louwes
Wibo Stoopman
Heidy Smit
Henk Barendregt
Wim de Weerd

Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

Het Bestuur heeft in 2016 7 maal vergaderd.

Het Comité van Aanbeveling is als volgt samengesteld:
Mevrouw A. Wiersma
Cultuur
De heer B.J. van Bochove
De heer E. Bronkhorst
De heer J. Bos

Directeur van De Kubus, Centrum voor Kunst en
Voorzitter raad van commissarissen Centrada
oud-directeur Woonstichting Centrada
Raad van bestuur Woonzorg Lelystad

De organisatie bestaat voorts uit twee coördinatoren, de heer John Half en
mevrouw Nelly Struiwig. Zij sturen gezamenlijk zeven intermediairs aan en
begeleiden het proces van de behandeling van aanvragen. Het bestuur en de
coördinatoren zijn nauw betrokken bij alle aspecten van beleid en uitvoering. In
samenspraak met de coördinatoren worden de beleidslijnen uitgezet die door de
coördinatoren en intermediairs worden uitgevoerd.

Rooster van aftreden bestuur Leergeld Lelystad
Functie

Naam

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid
Lid
Lid

Dhr.B.J. Binnerts
Dhr. W. Stoopman
Mw. F. Louwes
Mw. H. Smit
Dhr. H. Barendregt
Dhr. W. de Weerd

Datum benoemd /
herkozen
Januari 2009
Januari 2009
Maart 2014
September 2015
December 2016
Januari 2009
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Datum aftredend /
herkiesbaar
Juli 2018
Januari 2017
Juli 2019
Juli 2020
Juli 2021
Juli 2017
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WERKWIJZE
Door middel van informatiemateriaal dat verkrijgbaar is via o.a. maatschappelijk
werk, de schuldhulpverlening en de gemeentelijke sociale dienst worden gezinnen
geattendeerd op Leergeld.
Gezinnen die een aanvraag indienen bij Leergeld worden thuis bezocht door één
van onze goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een
persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en wordt gekeken of er
gebruik gemaakt kan worden van andere bestaande voorzieningen, waar zo
mogelijk eerst een beroep op kan worden gedaan. Zo nodig kan aan ouders
ondersteuning worden geboden bij het aanvragen van een dergelijke voorziening.
Vervolgens vindt een inkomenstoets plaats. Men komt in aanmerking voor hulp als
men een inkomen kan aantonen tot maximaal 100% van het bijstandsniveau. De
aanvraag wordt goedgekeurd als aan alle criteria wordt voldaan.
Het bedrag wordt rechtstreeks aan de betrefende instantie, bijvoorbeeld club,
vereniging of school betaald. Het geld wordt dus
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Verstrekkingen naar soort in 2014, 2015 en 2016

Verstrekkingen in 2016:

Zowel de uitgaven als het aantal kinderen dat geholpen kon worden laten in 2016
opnieuw een stijging zien.
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FINANCIEEL OVERZICHT
Het fnanciile overzicht van de verstrekkingen over de 2014, 2015 en 2016 ziet er
als volgt uit:
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Uitgaven en inkomsten 2016:
Uitgaven in euro’s

2016

Bankkosten
Intermediairs
Coördinatoren
Representatie
Postbus
Contributie Leergeld Nederland
Beaujolais Primeur actie
Totaal algemene lasten
Totaal verstrekkingen

118,50
189,45
1.500,00
55,50
223,85
377,00
890,77
3.355,07
29.023,93

Totaal uitgaven

32.379,00

Ontvangsten in euro’s
Donaties
Rente spaarrekening
Totaal ontvangsten

45.435,72
10,44
45.446,16

Totaal uitgaven

32.379,00

Saldo

13.067,16

Ook in 2016 zijn bijdragen/donaties ontvangen en is ondersteuning verleend aan
Stichting Leergeld.
Wij bedanken: Gemeente Lelystad, Centrada, De Groene Sluis, mw. Scheltema, De
Zilverlinde, St. Verenigingen, fam. De Weerd, fam. Kuys, Waterwijk, Personeel
Centrada, Riki Stichting, Stichting Armoedefonds, Notarissen Hak & Rein Vos,
Barendregt, Meeuwsen Ten Hoopen en diverse sponsoren tijdens de Beaujolais
Primeur actie.
De stand van de fnanciile middelen bedroeg eind 2016 € 17.841.
Daarmee is 2016 een jaar geworden waarin ruim 400 kinderen door bemiddeling
van Stichting Leergeld mee konden doen aan schoolreisjes, in sportclubs, of die een
fets of computer kregen.
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HET JAAR 2016



Begin januari vond de jaarlijkse bijeenkomst met vrijwilligers, raad van toezicht
en sponsoren plaats.



In 2016 is de mogelijkheid gecreierd dat particulieren een structurele
schenking aan Leergeld kunnen doen. Omdat Leergeld de ANBI status heeft is
de schenking aftrekbaar voor de belasting.



Serviceclub Inner Wheel heeft diverse acties gehouden waarvan de opbrengst
voor een deel ten goede kwam aan Leergeld. In juni heeft voorzitter Klara Eling
een cheque van € 5000 aan Leergeld overhandigd.



Er is een mooie PowerPoint presentatie gemaakt welke kan ondersteunen bij
promotionele activiteiten.



In plaats van de jaarlijkse Haringparty is dit jaar een veilingavond
georganiseerd welke in het teken stond van de Beaujolais Primeur.



Er is contact met de gemeente Dronten in verband met een eventueel
samenwerkingsverband voor een stichting Leergeld aldaar. Dhr. De Weerd zet
zich hiervoor in.



In 2016 is het Jeugd Cultuur Fonds van start gegaan. Er zijn gesprekken
gaande, ook met het in 2017 gestarte Jeugd Sport Fonds, om te komen tot een
goede samenwerking.
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VERWACHTINGEN VOOR 2017
De verwachting is dat in 2017 het aantal aanvragen opnieuw zal toenemen en is
dus een stijging van het aantal verstrekkingen te verwachten. O.a. door toename
van (status houdende) asielzoekers worden meer aanvragen verwacht. Voor de
realisatie van deze hulp aan kinderen zijn wij afhankelijk van sponsoring,
schenkingen en donaties. Het Bestuur blijft derhalve ook in 2017 onverminderd
actief om het ontvangstenniveau te verhogen.

De begroting voor 2017 (opgesteld december 2016) ziet er als volgt uit:
Te verwachten kosten
Kantoorkosten
Leergeld Nederland
Coördinatoren en vrijwilligers
Kostenondersteuning aan gezinnen*
Onvoorzien
Totaal
Te verwachten inkomsten
Gemeente Lelystad
Centrada
(bijdrage i.k.v. armoedebestrijding)
Stichting S
De Groene Sluis
Diversen/particulieren/acties
Totaal
Nog te verwerven inkomsten
Totaal
*verwachte uitgaven:
Fietsen
Cultuur
Excursies/schoolreisjes
Computers
Sport
Bijzondere bedragen
Totaal
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In euro’s
650
400
2.500
43.655
1.000
48.205
10.000
5.000
2.000
2.000
18.000
37.000
11.205
48.205
6.500
155
15.000
12.000
7.500
2.500
43.655
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