STICHTING LEERGELD LELYSTAD

JAARVERSLAG 2013

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 doelstelling van de Stichting 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 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.

Het Bestuur bestond in 2013 uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

Wim de Weerd
Cor van den Adel*
Wibo Stoopman
Anneke Leeuwe-Tak
Bart Jan Binnerts

*De heer Van den Adel is op 2 oktober 2013 overleden.
Het Bestuur heeft in 2013 6 maal vergaderd.

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit mevrouw Akke Wiersma,
directeur van De Kubus, Centrum voor Kunst en Cultuur, de heer Bas Jan
van Bochove, o.a. voormalig lid van de Tweede Kamer, de heer Eep
Bronkhorst, directeur van de Lelystadse Woonstichting Centrada en de
heer John Bos, Raad van Bestuur "Woonzorg Lelystad".

De organisatie bestaat voorts uit de heer John Halff en mevrouw Nelly
Struiwig, die ruim zeven intermediairs aanstuurden.
ACTIVITEITEN
De activiteiten van de Stichting laten zich als volgt samenvatten:
Soort
verstrekking
Computers/laptops
Fietsen
Sport
Excursies/reisjes
Cultuur
Leerboeken
Aantal
verstrekkingen
In geld

Aantal 2011

Aantal 2012

Aantal 2013

26
23
27
39
115

15
38
39
43
6
3
144

26
43
58
41
3
3
174

€ 12.239

€ 11.100

€ 14.031

Zowel de uitgaven als het aantal kinderen dat geholpen kon worden zijn in
2013 toegenomen.
In totaal zijn in 2013 415 aanvragen behandeld: 231 zijn toegewezen, 58
aanvragen zijn afgewezen.
De vergoedingen voor excursies en schoolreisjes zijn in 2012
gemaximeerd op € 100,00; in 2013 is dit bedrag verhoogd naar € 150,00.
Scholen zadelen ouders vaak op met onverantwoord hoge kosten voor
reisjes/excursies. Leergeld Nederland heeft in 2013 landelijk aandacht
gevraagd voor deze problematiek. Kinderen die vanwege de hoge kosten
niet mee kunnen op deze reizen kunnen zich daardoor buitengesloten
voelen.

De fietsen werden voor
Werk/Werkbedrijf Lelystad.

€ 50,00 aangekocht bij Concern voor
Ook de overige verstrekkingen worden

rechtstreeks betaald ten behoeve van het kind aan de betreffende
instantie, zodat zeker is dat het geld wordt besteed voor het doel waarvoor
het verstrekt is.
Gezinnen die een aanvraag indienen bij Leergeld worden allereerst
verwezen naar de Gemeente, die zo mogelijk een bedrag verstrekt voor
sport- en/of culturele activiteiten. Zo nodig worden de ouders daarbij door
ons begeleid. Het bestuur heeft overleg gevoerd met de Gemeente om het
werk van de stichting en de bestaande gemeentelijke regelingen beter op
elkaar af te stemmen. De Gemeente heeft daartoe in 2013 een bijdrage
van € 5.000,= verleend.
Regelmatig worden uit de praktijk zaken aan het Bestuur voorgelegd,
waarvoor een principe-uitspraak wordt gevraagd. Het ondersteunen blijft
maatwerk.
FINANCIEEL OVERZICHT

Het financiële overzicht voor 2013 met ter
vergelijking de jaren 2012 en 2011 ziet er als volgt
uit:

Uitgaven in euro’s
Kosten
kantoor
en
algemeen
Contributie Leergeld
Nederland
Cursus
Leergeld
Nederland
Coördinatoren en
intermediairs
Daadwerkelijke hulp
Huur
kantoor,
voorzieningen
Totaal uitgaven
Ontvangsten
euro’s
Rente bank

2011

2012

2013

622

310

566

500

110

350

2.850

3.365

2.957

12.239
pm

11.100
pm

14.032
pm

€ 16.211

€ 14.885

€ 17.905

251

pm

pm

in

Vergoeding
kosten
cursus
Ontvangen bijdragen
Centrada: huur kantoor
Totaal ontvangsten
Saldo
overschot/tekort

11.050

16.113

22.392

pm

pm

pm

€ 11.301
€ - 4.910

€ 16.113
€ 1.228

€ 22.392
€ 4.487

De ontvangsten zagen er in 2013 als volgt uit:
Ontvangen van:
Gemeente Lelystad
Centrada
Rotary Lelystad
Odd Fellows
De Groene Sluis
Overige giften
Totaal

in euro’s:
5.000
5.000
4.000
800
800
6.792
€ 22.392

De stand van de financiële middelen bedroeg eind 2013 € 11.721.
HET JAAR 2014
Het Bestuur blijft onverminderd actief om het ontvangsten-niveau te
verhogen. Er zijn meer dan 1.000 kinderen in Lelystad die in aanmerking
zouden kunnen komen voor financiële ondersteuning!
De verwachting is dat in de komende jaren een steeds groter beroep op de
Stichting zal worden gedaan. Voor 2014 wordt uitgegaan van een stijging
van het aantal verstrekkingen naar 220.
De begroting voor 2014 ziet er als volgt uit:
Kosten in euro’s
Kantoorkosten
Leergeld Nederland
Coördinatoren en vrijwilligers
Daadwerkelijke hulp
Onvoorzien
Totaal
Te verwachten inkomsten in euro’s
Gemeente
Centrada
De Groene Sluis

600
350
3.000
17.000
€ 22.000
20.000
5.000
5.000
1.000

Odd Fellows

1.000

Rotary Lelystad
Reeds toegezegd
Minimaal te verwerven bijdragen

?
€ 18.000
€ 22.000

Het ziet er naar uit dat in 2014 de inkomsten nog voldoende zullen zijn om
de te verwachten aanvragers te kunnen helpen.
Het Bestuur beraadt zich op het doen ontwikkelen van een evenement
waaruit jaarlijkse een interessante donatie is te verwachten.

Lelystad, mei 2014

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

