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VOORWOORD

Ondanks de al enige jaren goed draaiende economie groeit in Lelystad zo’n 15% van de kinderen
op in een gezin met een inkomen van 1,25 maal bijstandsniveau. Dat is de doelgroep van
Leergeld Lelystad.
Deze kinderen lopen het risico sociaal buitengesloten te raken. Zij kunnen om financiële
redenen niet of onvoldoende deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaalmaatschappelijk leven. Hierdoor hebben deze kinderen het moeilijk om zich goed te ontplooien
en staan ze vaak letterlijk aan de zijlijn.
Investeren in deze kwetsbare kinderen en ervoor zorgen dat ze al van jongs af aan mee kunnen
doen, is van groot belang voor hun ontwikkeling en, vooral op de langere termijn, voor onze
samenleving als geheel.
Leergeld Lelystad ondersteunt deze kinderen al sinds 2009. De hulp bestaat vooral uit het
verstrekken van fietsen om naar school te fietsen, van laptops om huiswerk te kunnen maken,
van een startpakket voor de middelbare school en nu en dan ouderbijdragen. Verder worden
vele schoolreisjes en schoolexcursies betaald. Leergeld geeft nooit geld aan de ouders maar
helpt in natura of betaalt aan de school zelf.
Sinds de oprichting van het Lelystadse Jeugd Sport- en Cultuurfonds, waarmee goed wordt
samengewerkt, verleent Leergeld Lelystad geen hulp meer op gebied van sport en cultuur.
In dit jaarverslag blikt Stichting Leergeld Lelystad kort terug op het jaar 2018 en spreken wij
onze verwachting uit voor 2019.
Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen die zich op welke wijze dan ook voor
Leergeld Lelystad en voor onze doelgroep heeft ingezet hartelijk te bedanken!
Namens het bestuur, de coördinatoren en de intermediairs,

Bart Jan Binnerts, voorzitter
April 2019
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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’!
SAMENWERKINGEN
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.
De gemeente heeft ons hiervoor naast de al jaren gebruikelijke subsidie extra gelden voor
bestrijding van kinderarmoede ter beschikking gesteld.
Er is ook een goede samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Lelystad. Leergeld
verwijst mensen door voor hulp bij cultuur- en sportactiviteiten en vice versa.

Daarnaast werken wij al sinds de oprichting samen
met Concern voor Werk N.V., die ons tegen een
geringe vergoeding voorziet van prima fietsen.

BESTUUR en ORGANISATIE
De Stichting Leergeld Lelystad is opgericht 13 januari 2009 en is bij de Kamer van Koophandel
geregistreerd onder nummer 32145167. De Stichting heeft een zogenaamde ANBI status, een
verklaring van de belastingdienst dat zij een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Daardoor
kan de Stichting belastingvrij schenkingen ontvangen en zijn schenkingen aan de Stichting
onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Stichting Leergeld Lelystad is lid van Leergeld Nederland, een landelijke organisatie waarbij
zo’n 106 lokale stichtingen zijn aangesloten die in 270 van de 380 gemeenten steun verlenen
aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Landelijk zijn ruim 103.000 kinderen
door Leergeld geholpen.
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Het bestuur van de stichting bestond in 2018 uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

Bart Jan Binnerts
Fria Louwes
Henk Barendregt
Heidy Smit

Het Bestuur heeft in 2018 6 maal vergaderd.

Het Comité van Aanbeveling was in 2018 als volgt samengesteld:
Mevrouw A. Wiersma
De heer B.J. van Bochove
De heer J. Bos

Directeur van De Kubus, Centrum voor Kunst en Cultuur
Voorzitter raad van commissarissen Centrada
Raad van bestuur Woonzorg Flevoland

Per januari 2019 is aan het Comité van Aanbeveling toegevoegd mw. M. Visser, directeurbestuurder Centrada.
De organisatie bestaat voorts uit twee coördinatoren, de heer John Halff en mevrouw Nelly
Struiwig. Zij sturen gezamenlijk vijf 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
Secretaris
Lid
Lid
Lid

Dhr.B.J. Binnerts
Mw. F. Louwes
Mw. H. Smit
Dhr. H. Barendregt
vacant

Datum benoemd /
herkozen
Januari 2009
Maart 2014
September 2015
December 2016

Datum aftredend /
herkiesbaar
Juli 2018 → juli 2023*
Juli 2019
Juli 2020
Juli 2021

Bestuursleden van het eerst uur, de heren W. De Weerd en W. Stoopman zijn per 1 januari
2018 afgetreden.
*De bestuurstermijn van voorzitter B.J. Binnerts is in juli 2018 met vijf jaar verlengd.
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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. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning
van Leergeld is het normbedrag van het (besteedbaar) inkomen gesteld op bijstandsniveau +
20%. De aanvraag wordt goedgekeurd als aan alle criteria wordt voldaan.
Het bedrag wordt rechtstreeks aan de betreffende instantie, bijvoorbeeld de school, de
computerleverancier of Concern voor Werk voor de fietsen betaald. Het geld wordt dus niet
aan ouders/aanvragers betaald. Dit garandeert dat de bijdrage daadwerkelijk ten goede komt
aan het kind. Leergeld Lelystad heeft een maximum van € 300,- gesteld als bijdrage aan alle
kosten per kind per jaar.
Voor excursies/schoolreisjes is er een vergoeding van hoogstens € 300,- (eenmaal in de
schoolloopbaan mag dit maximaal € 400,- zijn). Deze maximum bijdrage houdt in dat het
bedrag niet overschreden mag worden.
Herhalingsaanvragen/contacten vinden naderhand voornamelijk plaats via e-mail of telefoon.
Regelmatig worden uit de praktijk zaken aan het bestuur voorgelegd, waarvoor een principeuitspraak wordt gevraagd. Het ondersteunen blijft maatwerk.
Het bestuur heeft geregeld overleg gehad met de gemeente Lelystad en het Jeugdfonds Sport
& Cultuur Lelystad. In verband met toename van de activiteiten/ondersteuning heeft de
gemeente, naast de structurele bijdrage van € 5000,-, in 2018 een extra bedrag van € 45.000,gesubsidieerd.
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ACTIVITEITEN 2018
Enkele getallen: In 2018 is met 266 gezinnen/verzorgers contact geweest; een intermediair
heeft een bezoek gebracht of er is anderszins (telefonisch, schriftelijk) contact geweest. Er zijn
777 bijdragen verstrekt aan 460 kinderen. Het totale bedrag dat hiermee gemoeid was
bedroeg ruim € 64.000. Ten opzichte van 2017 is dit een stijging van ruim 200% in aantal
verstrekkingen en ruim € 14.000 in geld.
Onderstaand een uitsplitsing van de verstrekkingen:
Soort verstrekking

Aantal
2016

Computers/laptops
Fietsen
Sportclubs/scouting
Excursies/schoolreisjes
Cultuur
Sportkleding
Schoolmateriaal/brugklaspakket
Bijdrage praktijkopleiding
Bijdrage ouderbijdrage
Totaal verstrekkingen
In geld

Aantal
2017

Aantal
2018

25
78
172
126
2
-

104
138
5
108
0
1
3

403
€29.023

359
€50.066,99

117
177
1
398
0
0
37
17
30
777
€64.188

Zowel de uitgaven als het aantal kinderen dat geholpen kon worden laten in 2018 dus opnieuw
een stijging zien.
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FINANCIEEL OVERZICHT
Het financiële overzicht van de verstrekkingen over de 2016, 2017 en 2018 ziet er als volgt uit:

Uitgaven en inkomsten 2018:

Uitgaven in euro’s
Bankkosten
Intermediairs
Coördinatoren
Representatie
Postbus
Contributie Leergeld Nederland
Drukwerk
Advertentiekosten
Totaal algemene lasten
Totaal verstrekkingen
Totaal uitgaven

2018
130,00
540,00
2.000,00
441,00
241.00
644,00
543,00
00,00
4.539,00
64.188,00
€68.727,00

Ontvangsten in euro’s
Donaties
Acties
Rente spaarrekening
Totaal ontvangen
Totaal uitgaven

76.800,00
0,00
4,00
76.804,00
68.727,00

Saldo

€8.077,00

Ook in 2018 zijn bijdragen/donaties ontvangen en is ondersteuning verleend aan Stichting
Leergeld. Wij bedanken onze donateurs en iedereen die een financiële of andere bijdrage
heeft geleverd ten behoeve van onze stichting.
De stand van de vrij te besteden financiële middelen bedroeg eind 2018 € 37.277
Daarmee is 2018 een jaar geworden waarin 460 kinderen door bemiddeling van Stichting
Leergeld mee konden doen aan schoolreisjes of die schoolmaterialen, een fiets of computer
kregen.
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HET JAAR 2018


Ook dit jaar vond begin januari de jaarlijkse bijeenkomst met vrijwilligers, raad van
toezicht en sponsoren plaats.



Staatssecretaris Klijnsma heeft in samenwerking met de Vereniging Nederlandse
Gemeenten structurele subsidie toegekend aan Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur,
Stichting Jarige Job en Nationaal fonds Kinderhulp.



Leergeld heeft zich ook in 2018 toegelegd op nog meer activiteiten en hulpmiddelen die
nodig zijn voor basis-, voortgezet- en MBO-onderwijs. Naast de vertrouwde fietsen
kunnen ook wat meer duurdere hulpmiddelen zoals laptops, rekenmachines en
zogenaamde ‘brugklaspakketten’ (= startpakket voor middelbare school) verstrekt
worden.



Leergeld Lelystad ondersteunt het initiatief van de Stadmakerij voor een maatschappelijke pagina in de Flevopost. Hierin zal regelmatig over goede doelen uit Lelystad,
waaronder Leergeld, worden gepubliceerd.



Eind december zorgde Leergeld Lelystad ervoor dat, in samenwerking met de Rikistichting, 100 gezinnen een familiepakket uitgereikt kregen.



Tevens zijn we in 2018 gestart met het bijdragen in de verplichte ouderbijdrage aan
school.

VERWACHTINGEN + BEGROTING 2019
De verwachting is dat in 2019 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 2019 onverminderd actief om het ontvangstenniveau te verhogen.
Er worden op dit moment een nieuwe coördinator en intermediairs/cliëntenbezoekers
aangetrokken. Mede door deze uitbreiding verwachten we meer gezinnen te kunnen bereiken
en te kunnen ondersteunen.
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De begroting voor 2019 ziet er als volgt uit:

Te verwachten kosten
Kantoorkosten
Leergeld Nederland
Coördinatoren en vrijwilligers
Kosten ondersteuning aan gezinnen*
Onvoorzien
Totaal

In euro’s
2.000
650
3.050
77.000
1.800
84.500

Te verwachten inkomsten
Gemeente Lelystad
Centrada
(bijdrage i.k.v. armoedebestrijding)
De Groene Sluis
Diversen/particulieren/acties
Totaal
Nog te verwerven inkomsten
Totaal

60.000
5.000
1.500
6.000
72.500
72.500

*specificatie uitgaven ondersteuning:
Computers
Fietsen
Sportclubs-scouting
schoolreisjes
Schoolmateriaal
Ouderbijdragen school
Opleiding
Diversen
Totaal uitgaven ondersteuning
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12.000
0
24.000
8.000
1.000
2.000
0
77.000
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