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1. Inleiding 
 
In ons land kunnen heel veel kinderen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor 
hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Volgens de laatst 
bekende gegevens van het Sociaal Cultureel Planbureau leefden in 2017 zo'n 272.000 minderjarigen 
(0 tot 18 jaar) in armoede. Zij vormen 8,1% van de totale bevolking tot 18 jaar. Deze kinderen kunnen 
om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal 
zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Sociale uitsluiting door armoede is schrijnend. Kinderen uit 
gezinnen met minimale financiële middelen hebben het vaak al niet gemakkelijk in hun persoonlijke 
leefomgeving en gezinssituatie. Als zij op school of bij de sportvereniging dan ook nog eens niet mee 
kunnen doen wordt het voor hen nog moeilijker om aan te blijven haken bij hun leeftijdsgenootjes.  
 
Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van deze 
kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Op die 
manier zorgen wij ervoor dat ze al van jongs af aan mee kunnen draaien in de maatschappij. Niet 
investeren in de meest kwetsbare groep kinderen heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor deze 
kinderen, maar ook voor de maatschappij als geheel.  
 
Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met 
minimale financiële middelen. Leergeld biedt daarom kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 
jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om meegaan op een schoolexcursie of schoolreisje, lid worden van een muziekvereniging of de 
scouting, maar ook om een fiets om naar school te kunnen gaan of een computer of laptop om 
huiswerk te kunnen maken. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun kennis, hun sociale en 
emotionele vaardigheden en hun talenten zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen 
volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt 
bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur 'leergeld' voor gaat betalen.  
De langetermijnambitie van Leergeld is dan ook dat alle kinderen kunnen meedoen.  
Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. 
 
Stichting Leergeld Amersfoort is een van de ruim 100 lokale stichtingen die zich inzetten voor deze 
kwetsbare groep kinderen. Leergeld Amersfoort bestaat al ruim tien jaar. Het is een treurig gegeven 
dat in de huidige tijd en samenleving nog steeds sprake is van armoede onder kinderen. Tegelijkertijd 
zijn wij er trots op dat wij ook in 2019 voor meer kinderen iets hebben kunnen betekenen. In dit 
jaarverslag blikt het bestuur van Stichting Leergeld Amersfoort terug op het jaar 2019. 
 
Namens bestuur, coördinatoren en intermediairs, 
Egbert Boerma, voorzitter 
 
 
Amersfoort, maart 2020 
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2. Leergeld Nederland  
 
Op landelijk niveau werkt de 'Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland', kortweg 'Leergeld 
Nederland' aan een primair netwerk van lokale stichtingen. Het is een grote uitdaging om voldoende 
middelen te verkrijgen, om vrijwilligers te werven, besturen te formeren en zorg te dragen voor het 
trainen van de vrijwilligers. De koepelorganisatie is enerzijds dienstig aan bestaande lokale 
stichtingen en neemt anderzijds initiatieven voor nieuwe stichtingen in het land. Zij is visie- en 
beleidsvormend voor Leergeld als geheel. En omdat alle Leergelden vanuit dezelfde Leergeldformule 
werken is dat aanvullend op de doelstelling en strategie van de lokale stichtingen.  
 
Onderdeel van het werk van Leergeld Nederland is communicatie over het werk van Leergeld in 
Nederland. Leergeld Nederland heeft intensief contact met het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en is er regelmatig publiciteit in landelijke media zoals kranten, radio en online. 
Daarnaast verwerft Leergeld Nederland op landelijk niveau middelen, enerzijds ter instandhouding 
van de centrale organisatie en anderzijds ten behoeve van lokale stichtingen. 
 
In Nederland zijn in 2019 1081 lokale stichtingen actief waarvan er 98 gebruikmaken van het landelijk 
registratiesysteem. In totaal werden bij deze 98 stichtingen 77.720 kinderen geholpen. Dit is een 
stijging van 15% in vergelijking met 2018. (1 Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag van LgN 2019) 

 
Leergeld Nederland heeft de afgelopen periode ook samenwerking gezocht met andere partners en 
is gestart met het project Sam& voor alle kinderen. Sam& is een samenwerkingsverband tussen 
Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. 
Samen bieden deze organisatie één portal waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen 
voor de voorzieningen die de organisaties bieden. 
 
3. De Leergeldformule  
 
Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdgenootjes past Leergeld een bijzondere 
werkwijze toe: de Leergeldformule. De Leergeldformule vormt een wezenlijk onderdeel van onze 
manier van werken en bestaat uit de volgende 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 andere, 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 waarop voor het betreffende kind 
een beroep kan worden gedaan 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 na ongeveer twee jaar.  

http://www2.leergeld.nl/dit-is-leergeld/de-leergeld-formule/
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De Leergeldformule kan schematisch als volgt worden weergegeven:  

 

 
 
De Leergeldformule werkt! Leergeld bereikt hiermee ook gezinnen in armoede die veelal 
onbereikbaar lijken voor de overheidsinstanties.  

 
4. Leergeld Amersfoort  
 
4.1 Ontwikkelingen 
De afgelopen periode kenmerkt zich door betere economische omstandigheden. Dit heeft ertoe 
geleid dat de armoede onder kinderen iets is afgenomen. Wel dienen wij te beseffen dat 
internationale omstandigheden, zoals de Brexit en de diverse handelsconflicten zeker van invloed 
zullen zijn op verdere economische ontwikkelingen. 
 
Omdat het economisch steeds beter ging in Nederland zijn er in de loop van 2016/2017 vanuit de 
overheid meer middelen beschikbaar gekomen t.b.v. de armoedebestrijding van kinderen (zgn. 
Klijnsmagelden). Onderdeel van het plan van de staatssecretaris is dat de gelden in natura ter 
beschikking worden gesteld aan de doelgroep door samenwerking te zoeken met organisaties die 
actief zijn op het gebied van armoedebestrijding bij kinderen zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur en 
Leergeld. Voor de gemeente Amersfoort is jaarlijks in totaal ongeveer € 600.000,00 beschikbaar. 
Leergeld Amersfoort heeft intensief overleg met de gemeente Amersfoort gehad om een deel van 
deze middelen via onze organisatie in te zetten voor de doelgroep.  
 
Dit heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad van Amersfoort in oktober 2017 heeft besloten om de 
subsidie aan Leergeld Amersfoort met ingang van 2018 structureel te verhogen van € 175.000,00 
naar € 235.000,00. Daarnaast ontvangen alle kinderen uit onze doelgroep die de overstap maken 
naar het VO een kledingpas. Tevens hebben de kinderen uit onze doelgroep de mogelijkheid een 
vorm van 'huiswerkbegeleiding' te krijgen.  
Ook is er besloten om meer kinderen in aanmerking te laten komen voor ondersteuning vanuit 
Leergeld Amersfoort. In plaats van de grens te stellen op 120% van wettelijk sociaal minimum (WSM) 
is deze verhoogd naar 150%. Eind 2019 hadden wij 1063 gezinnen in ons bestand met in totaal 1938 
kinderen. In totaal zijn voor deze kinderen 4460 aanvragen verzorgd, een gemiddelde van 2,3 
aanvraag per kind. In vergelijking met 2018 laat ook 2019 op alle fronten een duidelijke groei zien, 
waarbij het opvallend is dat met name het aantal aanvragen sterk is toegenomen. 
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In onderstaande tabellen is een overzicht opgenomen over de afgelopen jaren. Opgemerkt dient te 
worden dat een vergelijking met eerdere jaarverslagen van Leergeld Amersfoort nauwelijks te maken 
is, doordat er geen goede aansluiting is tussen het boekhoudprogramma en het landelijk 
registratiesysteem. De hier gehanteerde cijfers zijn gebaseerd op gelijke indicatoren, zodat 
onderstaand overzicht een goede inkijk biedt van het aantal gezinnen/kinderen dat Leergeld 
Amersfoort de afgelopen jaren heeft ondersteund. Doordat er met ingang van 2021 gewerkt gaat 
worden met een nieuw landelijk registratiesysteem verwachten wij dat de problemen tegen die tijd 
verholpen zijn en er een betere aansluiting is gerealiseerd tussen de verschillende systemen. 
 
       
      

 

 
4.2 Overzicht maximaal inkomen 
In verband met de wijziging naar de grens van 150% van het WSM komen gezinnen in aanmerking 
voor ondersteuning vanuit Leergeld Amersfoort bij een maximaal inkomen van: 
1 oudergezin € 1.461,41 
2 oudergezin € 2.087,73 
 
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er nog sprake 
van een grens van 120% WSM.  
De bedragen zijn dan: 
1 oudergezin € 1.169,12 
2 oudergezin € 1.670,18 
 
4.2.1 Beschikbare budgetten vanuit Leergeld Amersfoort 
Leergeld Amersfoort hanteert de volgende bedragen met betrekking tot vergoedingen waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen op het basisonderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs 
(VO): 

• V                                                             € 200 per jaar. 

• V                                            € 350     j   . 

• V                  w       x      € 50 (VO) en € 15 (PO) per jaar per kind vergoed. 

• Voor schooltas en w       x      € 50 (VO) en € 15 (PO) per jaar per kind vergoed. 

• Voor sportkleding/-spullen w       x      € 50     j                    . 

• V                  w       x      € 50     j                    . 

• Vanaf 6 jaar kan er een tweedehands fiets worden aangevraagd.  
o H     x                € 100 per fiets. 
o Er moet minimaal twee jaar met de fiets worden gedaan. 

• Vanaf 12 jaar krijgt het kind een              w         .w. . € 275. 

• De maximale laptopvergoeding is een      € 250          en alleen voor kinderen op het VO. 

• Voor                                      w       x      € 200                      . 

jaar gezinnen kinderen aanvragen

aanvragen 

/ kind

2014 543 991 2.062 2,08

2015 684 1.240 2.540 2,05

2016 817 1.462 3.377 2,31

2017 844 1.527 3.073 2,01

2018 1004 1.830 3.742 2,04

2019 1063 1.938 4.460 2,30
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• Incidenteel worden de kosten van TSO vergoed. 

• In schrijnende gevallen wordt getracht om via andere fondsen zoals het fonds Kinderhulp 
ondersteuning te bieden. 
(De bonnen van de school- en sportspullen mogen niet ouder zijn dan twee maanden, de spullen worden dus eerst door de ouder(s) 
gekocht). 

 
4.3 Organisatie Leergeld Amersfoort 
 
Sinds 2018 heeft het bestuur van Leergeld Amersfoort een organisatiewijziging ondergaan. Gezien de 
toenemende vraag en daarmee samenhangende hogere budgetten heeft de organisatie een 
professionaliseringslag gemaakt. Het bestuur is kleiner van samenstelling geworden en dat heeft de 
slagkracht vergroot. Er zijn in 2018 en 2019 extra coördinatoren aangesteld. Een van de 
coördinatoren is verantwoordelijk voor de externe contacten en het project Huiswerkbegeleiding. De 
twee andere coördinatoren verzorgen de dagelijkse aanvragen en zijn dus ook in staat werk van 
elkaar over te nemen. Daarmee hebben wij onze kwetsbaarheid verminderd en de werklast 
evenwichtiger verdeeld. Hoewel de coördinatoren vrijwilligers zijn, krijgen zij voor hun 
werkzaamheden een vergoeding, die hoger ligt dan de maximale belastingvrije 
vrijwilligersvergoeding. Wij behandelen deze vergoedingen voor de fiscus als loon, er worden 
loonbelasting en sociale premies afgedragen. De overige vrijwilligers en bestuursleden ontvangen 
geen vergoeding voor hun inzet. 
 
Naast het bestuur werken wij met commissies/werkgroepen die onder leiding van een bestuurslid 
verantwoordelijk zijn voor specifieke aandachtsgebieden. Belangrijk is dat wij de kennis- en 
informatie-uitwisseling waarborgen wat ten goede komt aan onze hulpverlening. De toename in het 
aantal aanvragen en de verhoging van het totale budget vraagt dat wij ook in de toekomst aandacht 
moeten blijven vragen voor verdere professionalisering van onze organisatie. Leergeld Amersfoort is 
van mening dat er zoveel mogelijk geld beschikbaar moet zijn voor het ondersteunen van kinderen. 
Om die reden probeert zij haar overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Bovendien is het onze 
inzet om t.b.v. onze overhead specifieke subsidies bij de gemeente Amersfoort en Leergeld 
Nederland te verwerven. 
 
4.4 Samenwerking externe partners 
 
Gemeente Amersfoort 
In 2019 is de positieve samenwerkingsrelatie met de gemeente Amersfoort voortgezet. In 2019 
ontving Leergeld Amersfoort een subsidie van de gemeente Amersfoort van € 235.000,00. In totaal is 
€ 201.000 00                                                 € 34.000 00                   .  
Met de gemeente is de afspraak gemaakt dat, op het moment dat Leergeld Amersfoort 
liquiditeitsproblemen ondervindt doordat er te veel aanvragen worden gedaan, zij aanvullende 
middelen beschikbaar stelt. Daarnaast is er een doelsubsidie beschikbaar gesteld voor het project 
Huiswerkbegeleiding     € 180.000 00  w         '  € 15.000 00                projectbegeleiding 
vanuit Leergeld Amersfoort. 
 
Naast de financiële samenwerking heeft in 2018 regelmatig overleg plaatsgevonden met de 
ambtenaren die werkzaam zijn op het gebied van de armoedebestrijding. Deze overleggen worden 
door Leergeld Amersfoort als heel waardevol ervaren en dragen bij aan signalering van problemen 
binnen de doelgroep en aan een betere hulpverlening. Om die reden participeert Leergeld Amersfoort 
ook in het 'Particulier Initiatief'. Dit is een overlegorgaan waarin de gemeente en diverse particuliere 
organisaties participeren die 'diensten' leveren op het gebied van armoedebestrijding. Door samen te 
werken wordt de doelgroep beter bereikt, terwijl de hulpverlening op adequate wijze kan 
plaatsvinden. De coördinator 'externe relaties' vertegenwoordigt Leergeld Amersfoort in dit overleg. 
De gemeente Amersfoort heeft, in overleg met de leden van het particulier initiatief, een website 
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(portal) www.geldcheck033.nl ontwikkeld waardoor het voor potentiële cliënten makkelijker wordt 
om te zien voor welke ondersteuning zij in aanmerking komen en welke organisaties hen kunnen 
ondersteunen. Deze site is sinds het najaar van 2019 beschikbaar en zal de komende periode verder 
worden ontwikkeld. 
 
In 2019 heeft verantwoording aan de gemeente Amersfoort van de in 2018 ontvangen subsidie 
plaatsgevonden via het jaarverslag en de jaarrekening. 
 
Pact Sam Sam 
In 2019 hebben de leden van de stuurgroep aangegeven met hun werkzaamheden te stoppen. Op 
basis van een korte vragenlijst onder de deelnemende organisaties wordt op dit moment bekeken of 
en op welke wijze een dergelijk initiatief wel of niet moet en kan worden voortgezet. Tot die tijd zijn 
er geen workshops en netwerkbijeenkomsten. 

 
Nationaal Fonds Kinderhulp 
Het Nationaal Fonds Kinderhulp richt zich op kinderen en jongeren tot 23 jaar met als doel hen 
dezelfde kansen te geven als leeftijdgenoten ook als de financiële positie van de ouders dit niet 
toelaat. Er zijn duidelijke parallellen tussen het Nationaal Fonds Kinderhulp en Leergeld Amersfoort. 
Het Nationaal Fonds Kinderhulp en Leergeld Amersfoort zijn sinds 2013 met elkaar in contact om 
samen te werken met als doel onze doelgroep zo goed en effectief mogelijk te helpen. In 2019 zijn er 
45 aanvrag     j                                                              € 14.099 00. 
 
Office 1 
Ieder jaar zorgt Leergeld Amersfoort ervoor dat kinderen uit de doelgroep die de overstap naar het 
voortgezet onderwijs maken, worden voorzien van een stevige rugtas met de benodigde 
schoolmaterialen. Dit project Schooltas wordt mede verzorgd door de heer Harry Settels van Office 1. 
Binnen het project is er een uitvraag gedaan naar bedrijven met het verzoek om 'structureel' voor 
meerdere jaren een aantal tassen te sponsoren. Wij zijn verheugd te kunnen constateren dat er  
bedrijven zijn geweest die voor in totaal een bedrag van € 8.755,00 een bijdrage hebben geleverd. 
 

 
 
Project 'Alle Kinderen Doen Mee' 
In december 2018 is een SZW-subsidie voorlopig toegekend voor een te realiseren groei in het aantal 
te bereiken kinderen. 'Voorlopig' omdat na afloop van het project (per jaar) wordt getoetst of de 
toekenning definitief wordt of niet. Pas begin 2020 werd bekend dat de in 2019 in het resultaat 
                         ZW (€ 47.950 00 + € 27.000 00 = € 74.950 00)                 ullen 
worden toegekend. I                         w j                    x                 € 11.050 00 
zullen ontvangen, zodat de to                   ZW         € 86.000 00. Voor 2020 komt voor dit 
project een bedrag van € 54.000 00            . 

http://www.geldcheck033.nl/
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Financiële hulp uit andere bron 
Wij kunnen rekenen op een behoorlijke subsidie van de gemeente Amersfoort en ook de subsidie van 
SZW is heel welkom. Toch is dat niet voldoende om alle kinderen te kunnen helpen. Inkomsten uit 
andere bronnen zijn onontbeerlijk. In 2019 hebben wij          € 406.502 26                       
€ 103.572,10 aan andere bijdragen ontvangen. Particuliere initiatieven zoals Leergeld kunnen niet 
zonder de bijdragen van particulieren, bedrijven, stichtingen, fondsen en andere organisaties. 
Hieronder noemen wij daar een aantal van.  
 
Amersfoortse scholen 
Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs is de toename van de armoede in 
gezinnen goed merkbaar. Met de scholen van beide onderwijssoorten is het contact geïntensiveerd. 
Veel aanvragen lopen via de scholen en verreweg het meeste geld dat werd toegekend had direct te 
maken met de kosten die via de scholen worden gemaakt. Deelname aan excursies en schoolreisjes, 
kosten voor vervoer van en naar school, kosten voor beroepsgerichte artikelen (stages) en 
sportkleding vormden de kern van de uitgaven. 

 

 
 
In 2015 heeft evaluatie van de 50-50-regeling plaatsgevonden en is in overleg met de schoolbesturen 
gekozen om in 2016 een nieuwe regeling te hanteren. Wij constateerden namelijk dat het voor 
scholen basisonderwijs in de wijken Kruiskamp, Schothorst en Soesterkwartier moeilijk is om mee te 
blijven doen aan de 50-50-regeling nu bij deze scholen op grote schaal gebruikgemaakt moet worden 
van deze regeling. In overleg met de schoolbesturen is ervoor gekozen om in 2016 een nieuwe 
regeling te hanteren. De nieuwe regeling houdt in dat de schoolbesturen per kind een bedrag van 
€ 1,25 ter beschikking stellen aan Leergeld Amersfoort. Leergeld Amersfoort zet dit geld vervolgens 
in om kinderen in het basisonderwijs in staat te stellen mee te kunnen doen met activiteiten die 
samenhangen met school zoals schoolreisjes, excursies en kampen. Het is gebleken dat een 
dergelijke regeling goed werkt. De gezamenlijke schoolbesturen hebben in 2019 € 19.877,50 
bijgedragen. 
 
Met de scholen voor VO is de 50-50-regeling vruchtbaar gebleken: de school draagt 50% van de 
kosten en Leergeld zorgt voor de andere 50%. Daarmee werken scholen en Leergeld samen aan een 
goede oplossing en kunnen leerlingen meedoen en meetellen. Met deze scholen heeft Leergeld 
Amersfoort ook nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot het leveren van laptops (zie 4.6).  
 
Ook met MBO Amersfoort is in 2013 een dergelijke regeling van kracht geworden. Daarnaast 
faciliteren wij, middels een overeenkomst, het MBO met betrekking tot de extra middelen die zij 
ontvangen vanuit de landelijke overheid inzake het ondersteunen van studenten die in aanmerking 
komen voor een financiële bijdrage vanwege bijzondere kosten. 
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Scholenactie 
Jaarlijks verzoekt Leergeld Amersfoort de scholen in Amersfoort om bij het versturen van de factuur 
voor de ouderbijdrage aandacht te vragen voor Leergeld Amersfoort en een vrijwillige extra bijdrage 
te doen aan Leergeld Amersfoort ter ondersteuning van kinderen uit onze doelgroep. Ook in 2019 
hebben de scholen hier weer gehoor aan gegeven met als resultaat dat Leergeld Amersfoort een 
bedrag van € 1.961,30 mocht ontvangen. 
 
Kerken 
De kerken in Nederland spelen traditioneel een belangrijke rol in de signalering van en ondersteuning 
bij armoede. De kerken in Amersfoort ondersteunen Leergeld Amersfoort op fantastische wijze. Denk 
hierbij aan diverse collecten in de kerken, de bijdragen van de diaconie Protestantse gemeenschap 
en de Parochiële Caritas van OLVvA. Met deze laatste organisatie hebben wij tevens afgesproken dat 
Leergeld Amersfoort voor kinderen in de leeftijd van 6-8 jaar de fietsaanvraag zal verzorgen. In 2019 
zijn er in totaal voor deze doelgroep 51 fietsen verstrekt.  
 
Particuliere donateurs en periodieke schenkingen. 
Ook in 2017 ontving Leergeld Amersfoort van diverse particulieren schenkingen. Soms in het kader 
van een bijzondere gebeurtenis zoals een jubileum of verjaardag maar inmiddels heeft Leergeld ook 
een aantal particulieren die zich door middel van een periodieke schenking voor vijf jaar aan Leergeld 
Amersfoort hebben verbonden. Deze langere verbintenis is voor Leergeld Amersfoort erg fijn gelet 
op de zekerheid die dit geeft en voor de schenkers prettig omdat de schenking hierdoor fiscaal 
aftrekbaar is. 
 
Benefietavond 
Het vermelden waard is de benefietavond die onze burgemeester, de heer L. Bolsius, speciaal voor 
Leergeld Amersfoort heeft georganiseerd in theater De Lieve Vrouw. Deze avond is door de 
aanwezigen enthousiast ontvangen en leverde   j   € 20.000 00   . 
 
KidsmArt 
Ook willen wij in dit jaarverslag extra stil staan bij het programma KidsmArt. In 2019 heeft Leergeld 
Amersfoort de handen ineengeslagen met Stichting Art Gala Amersfoort en Scholen in de Kunst om 
kinderen van 8 tot 18 jaar uit achterstandsgezinnen een kans te geven hun creatieve talenten te 
ontwikkelen. Kinderen uit onze doelgroep krijgen via dit programma de mogelijkheid deel te nemen 
aan activiteiten van Scholen in de Kunst. Veel ondernemers uit de stad zijn bij dit initiatief betrokken. 
Dankzij hun bijdragen kunnen de kinderen participeren in verschillende culturele activiteiten. 
 
 

 
 
Verborgen sponsoring 
Diverse lokale bedrijven sponsoren ons door korting te geven op geleverde goederen en diensten.  
Alle, ook de 'verborgen' sponsoren, krijgen de gelegenheid op onze website hun logo te laten zien als 
erkende ondersteuner van Leergeld Amersfoort.  
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4.5 Hulpverlening in 2019 
 
Zoals hiervoor al werd gemeld is er ook binnen de gemeente Amersfoort sprake van een behoorlijke 
armoede. Leergeld Amersfoort ziet dit dagelijks terug in het aantal aanvragen en het bedrag dat 
aangewend wordt in het kader van onze doelstelling. In 2019 kon een bedrag van € 428.420,63 
worden uitgekeerd aan de doelgroep in het kader van hulpvragen. Dit is een toename van 21% in 
vergelijking tot 2018. 
 

 
 
Wij maken een onderverdeling van deze uitkeringen in vijf categorieën: 
- onderwijs     
- sport 
- cultuur  
- welzijn 
- huiswerkbegeleiding 
 
Onder de categorie onderwijs vallen o.a. ouderbijdragen, schoolbenodigdheden, schoolreizen en 
excursies. In de categorie sport betreft het vooral contributie en sportkleding. Opgemerkt moet 
worden dat door de constructieve samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur in Amersfoort 
de meeste aanvragen op het gebied van sport en cultuur kunnen worden doorverwezen naar en 
afgehandeld worden door dit fonds.  
 
Onder welzijn wordt voornamelijk verstaan de verstrekking van fietsen en computers (zie tabel 
hieronder). Nu het nagenoeg onmogelijk is geworden om de middelbare school te volgen zonder de 
beschikking te hebben over een goed functionerende computer is het totaal aantal aanvragen voor 
computers de laatste jaren enorm toegenomen. 
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onderwijs sport cultuur welzijn hwb

Jaar Fietsen PC 

2016 271 195 

2017 354 83 
2018 551 170 

2019 503 224 

Tabel 2 Aantal geleverde fietsen en pc's 
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Tot 2015 werd vaak gewerkt met gebruikte computers. De ervaring heeft geleerd dat dit niet of 
moeizaam werkt. Vanaf 2015 is ervoor gekozen te gaan werken met nieuwe laptops.  
Met scholen voor VO zijn afspraken gemaakt waarbij zij zorgdragen voor laptops, die dan (deels) 
worden vergoed door Leergeld Amersfoort. Op deze manier sluiten wij beter aan bij de werkwijze 
van de individuele school inzake verstrekking van dergelijke apparaten dan in het verleden toen 
Leergeld Amersfoort zelf laptops verstrekte. 
 

 
 

 
Met Fietsvoordeelshop.nl heeft Leergeld Amersfoort in 2017 afspraken gemaakt voor het leveren van 
nieuwe fietsen voor kinderen die de overstap naar het VO maken. Naast deze nieuwe fietsen worden 
voor kinderen uit de leeftijdsgroep 8-12 jaar tweedehands fietsen geleverd door de Fietswerkplaats 
in Amersfoort. In overleg met de PCI van OLVvA is besloten dat met ingang van 2019 ook 
tweedehands fietsen beschikbaar worden gesteld voor de leeftijd van 6-8 jaar indien dat nodig is. De 
PCI stelt hiervoor me             2019                € 6.000,00 beschikbaar. Dit fietsproject is 
verreweg de grootste kostenpost in 'meedoen'     2019 w                     € 105.865 00     
fietsen verstrekt aan kinderen uit onze doelgroep. 
 
Eind 2018 is Leergeld Amersfoort, in samenwerking met Indebuurt033, gestart met de uitvoering van 
het project Huiswerkbegeleiding. Het doel is om kinderen uit onze doelgroep, groep 7 en 8 PO en het 
VO, die een extra zetje nodig hebben om een achterstand in te halen een vorm van bijles of 
huiswerkbegeleiding te kunnen geven ter ondersteuning van hun leerproces.  
Wij werken hier samen met scholen, professionele instituten en vrijwilligersorganisaties.  
Ouders ontvangen vouchers die recht geven op specifieke ondersteuning. De gemeenteraad heeft 
voor de huidige projectperiode                € 200.000 00     j        hikbaar gesteld incl. 
overheadkosten (€ 100.000 00                € 100.000 00            ). Voor 2019 is voor Leergeld 
Amersfoort e                      € 180.000,00 beschikbaar. In totaal is er in 2019 voor een bedrag 
van € 85.503 00        . H          jn 282 vouchers uitgereikt. Een kind heeft recht op maximaal 
vier vouchers. Het is niet altijd noodzakelijk om alle vouchers te gebruiken. Na een voorzichtige start 
in 2018 lijkt het project steeds meer bekendheid te krijgen en ontvangen we ook positieve signalen 
ten aanzien van de resultaten van de kinderen. In 2020 wordt het project Huiswerkbegeleiding door 
de gemeenteraad geëvalueerd. 
  
Naast de financiële bijdragen aan ouders heeft Leergeld Amersfoort ook in 2019 weer haar rol 
vormgegeven als doorverwijzer naar bestaande voorliggende voorzieningen van de gemeente, naar 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stadsring51 en het project Schuldhulpmaatje.  
Deze verwijsfunctie is een wezenlijk onderdeel van het werk van de intermediairs en wordt als 
zodanig ook gewaardeerd door de klanten en door de instellingen waarnaar wordt verwezen. 
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4.6 Aantallen 
Naast de bedragen is ook van belang te weten hoeveel kinderen in de doelgroep Leergeld 
Amersfoort bereikt in elke genoemde categorie. Deze gegevens staan in tabel 3.  
 

jaar onderwijs sport cultuur welzijn hwb totaal 

2016 2405 451 51 470   3377 

2017 2101 481 54 437   3073 

2018 2246 700 74 722 31 3773 

2019 2448 922 80 728 282 4460 
Tabel 3 Overzicht aanvragen per categorie 

In 2019 zijn in totaal 543 huisbezoeken afgelegd door onze intermediairs waarvan 318 tweede 
bezoeken, waarbij de situatie binnen het gezin opnieuw 'beoordeeld' wordt. In 2018 werden 452 
huisbezoeken afgelegd. Er zijn in 2019 1063 unieke gezinnen en 1983 unieke kinderen geholpen. Het 
totaalaantal aanvragen bedroeg 4460. Dat is een toename van 18% in vergelijking met 2018. 
 
5. Ontvangen bedragen 
 
In 2013 is Leergeld Amersfoort erin geslaagd afspraken te maken met de gemeente Amersfoort 
gericht op het op duurzame wijze kunnen blijven ondersteunen van onze doelgroep.  
Zoals hiervoor reeds is vermeld heeft Leergeld Amersfoort in 2019 een structurele subsidie van de 
gemeente Amersfoort ontvangen van € 201.000,00 t.b.v. 'meedoen'        € 34.000 00  . . .    
organisatiekosten van Leergeld Amersfoort. Deze bedragen zijn exclusief de voor het project 
Huiswerkbegeleiding                        € 85.502,26. 
 

 
De overige baten betreffen voornamelijk eigen fondswerving: donaties en giften van particulieren en 
bedrijven. Een belangrijk project in dit kader is dat van de 'gevulde schooltassen'. Zo kon in 2019 aan 
103 kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gingen een rugzak met elementaire 
schoolspullen worden uitgereikt. 

 
6. Kosten 

 
Het doel van Leergeld Amersfoort is een zo groot mogelijk deel van de verworven middelen te laten 
toekomen aan de doelgroep. Daarom wordt zo efficiënt mogelijk gewerkt en worden kosten tot een 
minimum beperkt. De kosten bestaan voornamelijk uit vrijwilligersvergoedingen, kosten van 
drukwerk en telefoonkosten die noodzakelijk zijn in het kader van de communicatie met en het 
bereiken van onze doelgroep. 
 

€ 120,000 € 175,000 
€ 290,649 € 320,502 € 105,756 

€ 89,050 

€ 105,168 
€ 189,722 
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Baten Leergeld Amersfoort
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Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft voor goededoelenorganisaties een richtlijn vastgesteld 
die inhoudt dat maximaal 25% van de baten over een jaar mag worden besteed aan kosten.  
In 2019 is een bedrag van € 424.572,13 aan baten ontvangen voor 'meedoen' terwijl de daarmee 
samenhangende kosten € 35.283,82 bedroegen, ofwel 8,31 % van de genoemde baten.  
Voor het project Huiswerkbegeleiding dat in een opstartfase verkeerde in 2019 en een gestage groei 
laat zien van het aantal aanvragen,                    € 85.502 26                € 15.499 46  
ofwel 18,1% van de baten.  
 
6.1 Samenvatting baten en lasten  
Uit onderstaande grafiek is onder andere af te leiden dat voor het kunnen doen van de uitkeringen 
'meedoen' zowel de gemeentelijke bijdrage als alle andere fondswerving nodig is. Voor meer 
financiële gegevens verwijzen wij naar het financieel jaarverslag.  
 

 
 
7. Communicatie 
 
Sinds 2017 beschikken wij over een nieuwe website. Deze site is primair bedoeld voor potentiële 
donateurs en fondsen. Echter ook potentiële cliënten kunnen direct een conceptaanvraag doen. Met 
de site is het mogelijk direct in actie te komen en/of geld te doneren. Sinds 2017 werken wij samen 
met het Amersfoortse bureau Concreet geeft Vorm dat onze website heeft gebouwd en ons 
ondersteunt bij de vormgeving van onze middelen. Drukkerij De Gans ondersteunt Leergeld sinds een 
aantal jaren in het gereduceerd aanbieden van drukwerk. 
 
Leergeld Amersfoort heeft in 2019 elk kwartaal een nieuwsbrief verzonden aan een vast 
relatiebestand. Tevens worden met grote regelmaat berichten geplaatst op social media, zoals 
Facebook, Twitter en LinkedIn. 
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8. Samenstelling van Stichting Leergeld Amersfoort 
 
Bestuur 
Leergeld Amersfoort heeft een bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de activiteiten die de 
stichting onderneemt, zowel op het gebied van het verwerven van de nodige financiële middelen als 
de besteding daarvan ten behoeve van de doelgroep. 
 
Samenstelling Bestuur 
Voorzitter Egbert Boerma  
Secretaris Wil Ellenbroek 
Penningmeester Hans Ruiter 
PR & Communicatie Wenda Buining 
Onderwijs Ineke Hoekstra  
     
Coördinatoren 
Het bestuur wordt ondersteund door twee coördinatoren, mevrouw Carin de Backker en de heer 
Henk Pijper, die zorgdragen voor de dagelijkse gang van zaken. Begin 2020 is mevrouw Elma van Aller 
gestart als derde coördinator. 
 
Tot het takenpakket van de coördinatoren behoren: 
- organiseren van het proces van de behandeling van aanvragen;  
- het mede werven/begeleiden/coachen van de vrijwilligers; 
- uit de markt ervaringen, knelpunten en trends destilleren ten einde in overleg met het bestuur 

adequaat te reageren dan wel te handelen; 
- eindverantwoordelijkheid voor operationele werkzaamheden (exclusief het verkrijgen van 

middelen); 
- project Huiswerkbegeleiding; 
- onderhouden van externe contacten. 
 
Commissie Onderwijs 

• Ineke Hoekstra 

• Carin de Backer 

• Henk Pijper 

• Geke Niemeijer 
 
Commissie PR & Communicatie 

• Wenda Buining 

• Ellen Molenaar 

• Veronika Vree 
 
Raad van Advies 
Gezien de aanpassingen binnen het bestuur heeft Leergeld Amersfoort ervoor gekozen om een Raad 
van Advies in te richten die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies kan dienen. Deze raad is 
met ingang van 1 januari 2019 actief. 

• Connie Maathuis 

• Mennolt Beelen 
 
Intermediairs 
De intermediairs zijn de toverformule van Stichting Leergeld. Intermediairs zijn vrijwilligers, die 
ervaring hebben opgedaan met begeleiding van de doelgroep of op andere wijze affiniteit met de 
doelgroep hebben. Zij gaan op huisbezoek waar in alle rust en veiligheid de aanvraag wordt 
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besproken en eventueel wordt verwezen naar de voorliggende voorzieningen.  
Zij zijn daar 'gelijkwaardige' gesprekspartners waardoor laagdrempeligheid wordt gestimuleerd. 
Tevens zijn zij de bron van informatie waarop Leergeld als organisatie o.a. haar beleid bepaalt.  
 
De intermediairs van Stichting Leergeld Amersfoort zijn:  

• Jan Bijvank 

• Paul Brok 

• Hans van Doornik  

• Maren Eeman-Herbst 

• Dorine Geertsema 

• Job Heneweer 

• Marijke Hoekstra 

• Lieke van der Kemp-van Wersch 

• Rennie Lamsma 

• Pauline van Leeuwen 

• Els van Meegen 

• Nelleke Visser 
 
Leergeld Amersfoort wordt daarnaast ondersteund door Giovanni Timosievski, financiële 
administratie, en Harry Dubois die zijn kennis op het gebied van ICT inzet. 
 
Comité van Aanbeveling 
Stichting Leergeld Amersfoort weet zich in haar werk gesteund door een Comité van Aanbeveling dat 
bestaat uit prominente en bekende Amersfoorters. Het comité bestaat uit de volgende personen: 

• De heer drs. L. Bolsius, burgemeester van Amersfoort 

• Mevrouw A.A. van Vliet-Kuiper, oud-burgemeester van Amersfoort 

• De heer prof. A.L.L.M. Asselbergs, emeritus-hoogleraar 

• De heer Th. J. Meijer, ondernemer, oud-judoka en Olympisch medaillewinnaar 

• De heer J. Stomphorst, presentator NOS Studio Sport 
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Organigram 
 

 
 
 
9. Beleidsplan 
 
Het beleidsplan van Leergeld Amersfoort 'Verbreden en Verbinden' opgesteld voor de periode 2017-
2020 loopt ten einde. Naar verwachting zal in een van de komende maanden het beleidsplan 'Meer 
Bereik(t)' voor de periode 2020-2023 verschijnen. Het beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en 
waar nodig aangepast. Daarnaast wordt jaarlijks een werkplan opgesteld waarin de in dat jaar te 
ondernemen acties worden geconcretiseerd.  
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10. Toekomstige ontwikkelingen 
 
Stichting Leergeld Amersfoort begeeft zich in een dynamische samenleving waarin zij nauw 
betrokken is bij de ondersteuning van kinderen die in armoede leven. In 2017 zijn door de landelijke 
overheid aan de gemeenten meer middelen beschikbaar gesteld. De gemeenteraad van Amersfoort 
ziet in dat Leergeld een belangrijke rol speelt in de ondersteuning van deze doelgroep. Dat heeft 
ertoe geleid dat de subsidie aan Leergeld substantieel is verhoogd. Niettemin realiseren wij ons ook 
dat economische omstandigheden gemeenten dwingen om periodiek ook de subsidies tegen het 
licht te houden. Dat betekent dat naar verwachting in 2020/2021 nieuwe keuzes gemaakt dienen te 
worden. Het is daarbij van belang dat Leergeld Amersfoort zichtbaar blijft en laat zien dat zij een 
belangrijke speler is en blijft voor het bestrijden van armoede onder kinderen, ook in de toekomst. 
Opvallend daarbij is dat wij in januari 2020 een forse toename hebben gezien in het aantal 
aanvragen. In totaal zijn er die maand ruim 400 aanvragen verwerkt waarvan een deel duidelijk komt 
door de start van het project Geldcheck033. Ter vergelijking: in januari 2019 waren dit minder dan 
300. 
 
Gelet op al deze ontwikkelingen hebben wij onze organisatiestructuur aangepast. Ook beschikken wij 
inmiddels over een eigen kantoorruimte waar de coördinatoren werken. De kwetsbaarheid van onze 
organisatie is hiermee duidelijk verminderd. Gezien de toename van het aantal aanvragen zal de 
werklast naar verwachting ook het komend jaar toenemen. Dit vraagt veel van de coördinatoren en 
de intermediairs. Uitbreiding van deze laatste groep heeft dan ook onze aandacht. Wij zullen 
daarnaast kritisch moeten blijven kijken naar toekomstige ontwikkelingen en de druk die hierbij op 
onze organisatie komt te liggen. 
 
Het blijft ons doel om het bereik van onze doelgroep te vergroten en te zoeken naar sponsoren die 
ons voor langere tijd willen ondersteunen, zodat wij ook in de toekomst structureel voorzieningen 
kunnen blijven aanbieden, want ons motto is en blijft: 
 
 

Nu meedoen is straks meetellen! 
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