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Stichting Leergeld Amersfoort  
Ronhaarstraat 55  
3815 MB Amersfoort  

 
 

Behandeld door SHo
Kenmerk 453718
Datum 15 april 2022

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

ACCOUNTANTSVERSLAG

De doelstelling van Stichting Leergeld Amersfoort wordt in artikel 2a van de statuten als volgt omschreven:

Het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, in principe in de
leeftijd van vier tot achttien jaar, uit minima gezinnen, voor wie 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 in het sociaal maatschappelijk leven op en rond school.

1.1                Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van
€ 320.002 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 70.906, gecontroleerd.

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 38 van dit rapport.
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1 Voorwoord 
 
Het jaar 2021 is, vanwege de Covid-19 pandemie, opnieuw voor iedereen een bijzonder jaar geweest. Ook nu 
zijn wij weer geconfronteerd met periodes van, gedeeltelijke, lockdowns. Veel bedrijven sloten hun deuren, 
mensen moesten zo veel mogelijk thuis werken en leerlingen kregen veel thuisonderwijs.   
 
Binnen deze moeilijke omstandigheden moesten de coördinatoren en intermediairs hun weg zoeken om 
gezinnen en kinderen te bereiken om hen de juiste ondersteuning te bieden. Het hoeft geen betoog dat dit 
een heel lastige opgave is geweest. Uit de cijfers blijkt dan ook dat wij ook in 2021 minder kinderen hebben 
kunnen helpen dan wij voor ogen hadden. Verschillende activiteiten zoals schoolreisjes en kampactiviteiten 
gingen opnieuw niet door en net als wij hadden onze ketenpartners moeite om hun cliënten te bereiken. 
Hierdoor bleven hulpvragen achter.  
 
In ons land kunnen 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 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakten in 2020 zo'n 221.000 kinderen tot 18 jaar deel uit 
van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dat is het laagste aantal in 25 jaar. Het 
komt neer op 6,9% van alle kinderen, gemiddeld 2 per schoolklas. Bij ruim 95.000 kinderen (3,1%) moest het 
gezin al vier jaar of langer rondkomen van een laag inkomen. 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 lange termijn ambitie 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 111 lokale stichtingen in 74,78% van alle gemeenten, die zich 
inzetten voor deze kwetsbare groep kinderen. Leergeld Amersfoort bestaat sinds 29 maart 2006. 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 2021 voor veel kinderen iets hebben kunnen betekenen. In dit 
jaarverslag blikt het bestuur van Stichting Leergeld Amersfoort terug op het jaar 2021.  
Het bestuur dankt in het bijzonder de coördinatoren en intermediairs voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
Ook in deze moeilijke omstandigheden stonden zij klaar om daar w aar nodig hulp te bieden aan onze 
doelgroep. 
 
Namens bestuur, coördinatoren en intermediairs, 
Arnoud Messelink, voorzitter 
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2 Inleiding 
 
In 2020 heeft Leergeld Nederland (LgN) een nieuwe versie van het administratiesysteem Lisy in gebruik 
genomen. Dit moet ertoe leiden dat de registratie in combinatie met het boekhoudprogramma Twinfield 
eenvoudiger kan plaatsvinden en de onderlinge verschillen tot een minimum beperkt worden. Middels deze 
administratiesystemen moet het ook eenvoudiger worden om diverse rapportages te genereren op basis 
waarvan verantwoording kan worden afgelegd over de bestedingen van de middelen en het aantal 
ondersteunde unieke kinderen. Dit jaarverslag is enerzijds een terugblik op de ondersteuning door Stichting 
Leergeld Amersfoort over de totale periode in het bestaan en is anderzijds een inzicht over het jaar 2021 
waarin de gevolgen van het coronavirusvirus tot uitdrukking komen. 
 
3 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 LgN is communicatie over het werk van Leergeld in Nederland. LgN 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 LgN op landelijk niveau middelen, 
enerzijds ter instandhouding van de centrale organisatie en anderzijds ten behoeve van lokale stichtingen. 
 
In 2021 zijn in Nederland 111 lokale stichtingen actief. Deze stichtingen hebben in 2021 128.946 (unieke) 
kinderen geholpen. In 2020 waren het er 131.203, een vermindering dus van zo’n 2%.  
Om het bereik te vergroten zoekt LgN samenwerking met andere partners. Zo is er het project Sam& voor alle 
kinderen. Het is een samenwerkingsverband tussen LgN, Jeugdfonds Sport &Cultuur, Nationaal Fonds 
Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Samen bieden deze organisaties één portal waar ouders en intermediairs 
een aanvraag kunnen doen. 
 
3.1 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.  
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De Leergeldformule kan schematisch als volgt worden weergegeven:  

 
 

4 Leergeld Amersfoort 
 
Vanwege de Covid-19 pandemie zijn er, net als in voorgaande jaren, in 2021 veel minder huisbezoeken 
uitgevoerd om verspreiding van het virus te voorkomen en de intermediairs te beschermen. Nieuwe cliënten 
werd gevraagd om schriftelijke informatie aan te leveren. Vervolgens werd er telefonisch contact gelegd. 
Coördinatoren werkten of vanuit huis of via een werkschema waarbij altijd maar één coördinator op kantoor 
aan het werk was. In 2021 hebben wij afscheid genomen van één van onze coördinatoren die ruim 10 jaar het 
contact heeft onderhouden met organisaties en cliënten. Voor LgA betekende dit dat e.e.a. opnieuw moest 
worden ingeregeld. Ook zijn er extra maatregelen genomen om de bereikbaarheid te verbeteren en is het 
team van coördinatoren uitgebreid.   
 
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 het wettelijk sociaal minimum (WSM) is 
deze verhoogd naar 150%.  
 
Leergeld Amersfoort werkt inmiddels met vier coördinatoren. Drie daarvan verzorgen de dagelijkse gang van 
zaken en verwerken de aanvragen. Eén coördinator is het 'gezicht' naar buiten en onderhoudt de contacten 
met overige organisaties. Hoewel de coördinatoren ieder min of meer ieder een eigen taak hebben, is het zo 
geregeld dat zij ook elkaars werkzaamheden kunnen overnemen. Door deze aanpak is onze kwetsbaarheid 
duidelijk verminderd en is het verzorgen van ondersteuning altijd verzekerd, mits de financiële ruimte 
aanwezig is. 

 

 estaande  voorliggende 
voorzieningen   

 

gemeenten,        ,  ationaal 
 onds  inderhulp, s holen 

a hterliggende 
voorziening  

 
 inan ieel vangnet  eergeld 

kind   gezin 

 eergeld is intermediair tussen kind en voorziening 

 estaande   voorliggende 
voorzieningen  
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Het bestuur staat op enige afstand van de dagelijkse werkzaamheden. Het is verantwoordelijk voor de 
aansturing van de organisatie en stelt de kaders van het beleid vast. Wij werken met verschillende commissies 
waarvan een van de bestuursleden voorzitter is. Niet onvermeld moet blijven dat wij in 2021 afscheid hebben 
genomen van onze voorzitter Egbert Boerma. Vanaf de start in 2006 heeft hij zich onvermoeibaar ingezet voor 
de kinderen die het zo hard nodig hebben. Stichting Leergeld Amersfoort is hem veel dank verschuldigd. 
 
Leergeld Amersfoort is van mening dat er zo veel mogelijk geld beschikbaar moet zijn voor het ondersteunen 
van kinderen. Om die reden probeert de stichting de overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Bovendien 
is het onze inzet om t.b.v. onze overhead specifieke subsidies bij de gemeente Amersfoort en LgN te 
verwerven. 
 
4.1 Vergoedingen 
Aanvragen kunnen worden gedaan indien er sprake is een inkomensniveau van ten hoogste 150% van het 
wettelijk sociaal minimum. In 2021 werden de volgende grenzen aangehouden: 
 

 Bijstandsnorm  
excl. vakantiegeld 

Vergoedingsgrens 150% Bijstandsnorm 
excl. vakantiegeld 

1-oudergezin € 1.021,67 € 1.532,50 

2-oudergezin € 1.459,52 € 2.189,28 

 
Aanvragen kunnen gedaan worden op het gebied van: 

Educatie  
 Primair Onderwijs schoolkosten in de ruimste zin, waaronder schoolreis en schoolkamp 
 Voortgezet Onderwijs schoolkamp en andere kosten, cultuurreis, et cetera. 

niet: vrijwillige ouderbijdrage – de school dient deze kwijt te schelden. 
 MBO geen vergoeding van kosten vanwege de regeling vanuit het ministerie,  

wel intakegesprek en terugkoppeling naar MBO. 
 

Sociale vaardigheden  
 Voor kinderen van 4 tot 18 jaar, van wie de ouder(s) een inkomen tot maximaal 120% van het 

bijstandsinkomen hebben. 
  • Sport (contributie, kleding, attributen)  

• Kunstzinnige vorming 
 

Materiële zaken  
  • Tweedehands fiets (vanaf 8 jaar) 

• Nieuwe fiets (vanaf VO) 

• Notebook/laptop (via scholen) (VO) 

• Vakkleding en -materialen (maximale bijdrage € 100,00) (VO) 
 
Voor educatie kan men meerdere aanvragen doen. Voor sociale vaardigheden geldt één activiteit per kind per 
jaar als het kind nog niet aan een (andere) activiteit deelneemt. Een bijdrage aan of vergoeding van een 
langdurige buitenschoolse activiteit wordt voor maximaal 1 jaar toegezegd. Na één jaar dient tijdig een 
vervolgaanvraag te worden ingediend. Inschrijfgelden en/of proeflessen worden niet vergoed.  
E.e.a. conform de regels van Jeugdfonds Sport & Cultuur en LgN. 
Indien een kind op het primair onderwijs zit, is de vergoeding per kalenderjaar maximaal € 200,00 per kind. 
Indien een kind op het voortgezet onderwijs zit, is de vergoeding per kalenderjaar maximaal € 350,00 per 
kind. 
Dit is inclusief een notebook en de maximale vergoeding van een schoolreis of -excursie (€ 200,00). 
Sportschoenen worden eens per jaar vergoed tot een maximum van € 50,00 en dat geldt ook voor 
sportkleding.  
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Voor een fiets geldt: 

• voor de leeftijd 8-12 jaar: één aanvraag per 3 jaar.  

• voor leerlingen die naar de middelbare school gaan: zij ontvangen een nieuwe fiets. Zij kunnen daarna 
geen nieuwe aanvraag meer doen. Fietsen worden geleverd door een door Stichting Leergeld Amersfoort aan 
te wijzen leverancier. Voor reparaties adviseren wij Accent Amersfoort, waar men alleen de materiaalkosten 
betaalt. Indien gebruikgemaakt wordt van een andere voorziening en de aanvrager krijgt hierdoor slechts een 
deel van de kosten vergoed, dan vergoedt Stichting Leergeld Amersfoort slechts de aanvulling. 
 
Overblijfkosten en kosten voor naschoolse opvang worden niet vergoed door Stichting Leergeld Amersfoort. 
Stichting Leergeld Amersfoort stelt een bijdrage beschikbaar voor aanschaf van notebooks/laptops. Daarvoor 
is een afzonderlijke regeling getroffen met alle scholen voor VO in Amersfoort. Deze notebooks/laptops 
worden via de betreffende school aangeschaft conform de daar geldende regeling. Stichting Leergeld 
Amersfoort vergoedt de kosten aan de school. Onderhoud en reparatie vinden plaats via de school en worden 
niet vergoed door Stichting Leergeld Amersfoort. Dat geldt ook voor cartridges, printers, accessoires en 
internetaansluitingen. Indien de school geen eigen regeling kent, dan is er een regeling met de MediaMarkt in 
Amersfoort, waarbij Stichting Leergeld Amersfoort de kosten vergoedt en de school eigenaar van de laptop 
wordt. 
Alle (materiële) zaken die aan een cliënt worden verstrekt, worden verstrekt onder vrijwaring van welke 
vervolgkosten en aansprakelijkheid ook. Bij verstrekking van een notebook wordt een gebruiksovereenkomst 
gesloten. 
Met de scholen voor VO is een zogenaamde 50-50-regeling getroffen voor alle te vergoeden kosten. Deze 
behelst de afspraak dat van elke aanvraag die wordt gehonoreerd door Stichting Leergeld Amersfoort, de 
school 50% kwijtscheldt en dat Stichting Leergeld Amersfoort de resterende 50% vergoedt aan de school 
(waardoor de betreffende leerling kan meedoen aan de activiteit). 
 
4.2 Bestuur en vrijwilligers 
 
Bestuur: 
Voorzitter Egbert Boerma (tot 01-10-2021) 
 Arnoud Messelink (v.a. 01-10-2021) 
Secretaris Wil Ellenbroek 
Penningmeester Hans Ruiter 
PR & Communicatie Ronald Slutmuller 
Onderwijs/coördinaat Ineke Hoekstra  

 
Coördinatoren 
Elma van Aller 
Sylvia Sletering 
Henk Pijper 
Greetje Hoeks 
 

 
Intermediairs 
o.l.v. Geke Niemeijer
Marja van de Glind 
Hans van Doornik 
Maren Eeman 

Dorine Gerritsma 
Job Heneweer 
Marijke Hoekstra 

Suzanne Kortland 
Rennie Lamsma 
Pauline van Leeuwen 

Els van Meegen  
Nelleke Visscher 
Mariska v.d. Scheer 

Kyra van der Velde 
 
ICT-ondersteuning 
Harry Dubois 

 
 

 
Commissie onderwijs 
Ineke Hoekstra  
Henk Pijper 
Elma van Aller 
 

Commissie PR& Communicatie 
Ronald Sutmuller  
Ellen Molenaar   
Hugo Fretz (sponsoring) 
Lotte Krijkamp

Raad van Advies 
Connie Maathuis 
Wenda Buining 
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Comité van aanbeveling 
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 
 
4.3 Organigram 

 
4.4 Beleidsplan 
Onder de titel 'MEER BEREIK(T)’ heeft het bestuur in samenwerking met onze coördinatoren en overige 
vrijwilligers een nieuw beleidsplan geschreven voor de periode 2020-2023. De titel geeft precies weer waar 
wij met onze stichting naar toe willen. De afgelopen jaren heeft onze organisatie een behoorlijke groei 
doorgemaakt. Dit geldt zowel voor het aantal door ons geholpen kinderen als voor onze eigen interne 
organisatie. Met dit beleidsplan geeft Stichting Leergeld Amersfoort richting aan de ontwikkelingen in de 
komende jaren, hoewel het op dit moment best lastig is te weten hoe de toekomst eruit zal gaan zien.  
Ons doel blijft zo veel mogelijk kinderen uit onze doelgroep te bereiken en daar waar nodig te ondersteunen. 
Evenals voorgaande jaren hopen wij dat wij met deze beleidsuitgangspunten weer veel sponsoren te kunnen 
binden aan Stichting Leergeld Amersfoort zodat wij ook in de toekomst zo veel mogelijk kinderen kunnen 
laten meedoen. 
 
5 Samenwerking overige partners 
 
5.1 Gemeente Amersfoort 
In 2021 is de positieve samenwerkingsrelatie met de gemeente Amersfoort voortgezet. In 2021 ontving 
Leergeld Amersfoort ook weer een subsidie van de gemeente Amersfoort van € 235.000,00, waarvan 
€ 201.000,00 voor besteding aan onze doelgroep en € 34.000,00 ter bekostiging van onze overhead. 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 van € 180.000,00 
waarvan zo'n € 15.000,00 beschikbaar is voor projectbegeleiding vanuit Leergeld Amersfoort. 
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Naast de financiële samenwerking heeft in 2021 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 overleg 'Samen tegen 
Armoede'. 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 (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.  
In de publicatie 'Kinderen met een laag inkomen naar gemeente' 2020 geeft het CBS aan hoeveel kinderen in 
2019 in de gemeente Amersfoort armoede leven: 
 

 Nederland 
aantal 

kinderen 

Percentage van het 
totaal aantal 

kinderen 

Amersfoort 
Aantal kinderen 

Percentage van het 
totaal aantal 

kinderen in A'foort 

Laag inkomen 251.100 7,8 2.300 6,7 

120% sociaal minimum 323.200 10 2.900 8,5 

150% sociaal minimum 470.900 14,6 4.200 12,4 

 
Leergeld Amersfoort heeft in 2021 1665 unieke kinderen kunnen 'helpen' dat is 39,6%. In 2020 was dat 42,5% 
van de doelgroep. Ons doel blijft om dit bereik te vergroten naar tenminste 50%. 
 
5.2 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. Stichting Leergeld Amersfoort heeft in 2021 voor een 
bedrag van € 5.307,00 bij het nationaal fonds 'gedeclareerd'. Ter vergelijking in 2020 was dit een bedrag van 
€ 14.458,00. Ook hier is zi ht aar dat de pandemie een behoorlijke invloed heeft gehad over het aantal 
verzoeken. 
 
5.3 Office1 
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 Office1. Binnen het project is er een uitvraag 
gedaan naar bedrijven met het verzoek om 'structureel' voor meerdere jaren een aantal tassen te sponsoren. 
In 2021 hebben bedrijven en particulieren aan dit project € 3.945,00 bijgedragen. 
 
5.4 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 2021 hebben wij naast de € 366.418,00 gemeentelijke 
subsidie (incl. huiswerkbegeleiding) nog € 116.229,00 aan overige opbrengsten ontvangen. Particuliere 
initiatieven zoals Leergeld kunnen niet zonder de bijdragen van particulieren, bedrijven, stichtingen, fondsen 
en andere organisaties.  
 
5.5 Amersfoortse scholen 
Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs is 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, hoewel verminderd i.v.m. COVID-19 pandemie, kosten 
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voor vervoer van en naar school, kosten voor beroepsgerichte artikelen (stages) en sportkleding vormden de 
kern van de uitgaven. 
De schoolbesturen in het primair onderwijs (het PO) stellen per kind een bedrag van € 1,25 ter beschikking 
aan Leergeld Amersfoort. Deze regeling is in de plaats gekomen van de oorspronkelijk 50-50-regeling. 
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. 
Gebleken is dat een dergelijke regeling goed werkt.  
De gezamenlijke schoolbesturen hebben in 2021 € 18.427,50 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 Amersfoort 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.  
 
Ook met MBO Amersfoort is in 2013 een dergelijke regeling van kracht geworden. Daarnaast faciliteren wij 
het MBO middels een overeenkomst 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. 
 
5.6 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. Ondanks dat wij ook in 2021 het 
verzoek hebben gedaan, zijn er helaas geen middelen ontvangen. 
 
5.7 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 totaal zijn er in totaal voor deze 
doelgroep 35 fietsen verstrekt.  
 
5.8 Partner contracten 
Leergeld Amersfoort werkt sinds kort met een partnercontract. Inmiddels is al een aantal bedrijven, zoals 
Bloomville B.V., De Vreeden installatietechniek en Newasco, met ons een samenwerking aangegaan. Met een 
aantal anderen zijn wij in gesprek. Daarnaast mochten wij een aantal flinke donaties ontvangen van de 
stichting Startbaanrun en Ludejo. Ook ontvingen wij enkele donaties (totaal 45.000,00) van anonieme 
bronnen. 
 
5.9 Particuliere donateurs en periodieke schenkingen 
Ook in 2021 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. 
 
5.10  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.  

S.C. Hollestelle MSc RA

20-4-2022 Pagina 15 / 42



 

11 

6 Financiën 
 
T.b.v. de overzichtelijkheid hebben wij in dit jaarverslag alleen een samenvattend overzicht opgenomen van 
de baten en lasten over 2021 (‘Periode’ in onderstaand s hema).  
 
Een volledige verantwoording van de financiën vindt plaats in de jaarrekening en het daaraan gekoppelde 
inhoudelijk en financieel jaarverslag die onderwerp zijn van de accountantscontrole. 
 

 
 
N.B. Creditbedragen (baten) zijn opgenomen met een min-teken. 
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7 Gezinnen 
 

Over de jaren lijkt er een gestage groei van het 
aantal ondersteunde gezinnen waar te nemen. 
Echter een aantal van deze gezinnen (565) heeft in 
2021 feitelijk geen aanvraag ingediend. Het aantal 
werkelijk ondersteunde gezinnen bedroeg in 2021 
972. Duidelijk is dat de sociaal zwakkere wijken 
naar voren komen in dit overzicht. Ook in een 
redelijk nieuwe wij als Vathorst zijn overigens ook 
redelijk veel gezinnen die ondersteuning kunnen 
vragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Uit de wijken Liendert, 
Vathorst, Kruiskamp, 
Schothorst, 
Soesterkwartier, 
Randenbroek en 
Schuilenburg zijn ook in 
2021 de wijken waar de 
meeste gezinnen wonen 
die in aanmerking komen 
voor ondersteuning vanuit 
Leergeld Amersfoort. 
 
  

Gezinnen 2017 2018 2019 2020 2021

Niet Ingevuld 143 97 66 34 10

Berg 6 14 18 23 57

Binnenstad 4 10 16 15 32

Hoogland 9 10 11 12 25

Hooglanderveen 4 3 5 3 13

Kattenbroek 22 33 42 36 56

Koppel 33 48 48 48 68

Kruiskamp 80 89 101 97 140

Leusderkwartier 32 34 37 34 52

Liendert 140 184 195 170 252

Nieuwland 33 45 46 52 69

Randenbroek 56 64 76 68 101

Rustenburg 16 19 20 14 27

Schothorst 64 82 88 88 131

Schuilenburg 51 54 69 53 109

Soesterkwartier 43 63 76 82 140

Vathorst 77 111 106 119 161

Valleipoort 0 0 0 0 6

Vermeerkwartier 11 31 40 39 45

Zielhorst 22 26 33 31 43

TOTAAL 847 1017 1092 1017 1537

Aantal uniek geholpen gezinnen 972

Geen aanvraag in jaar 565
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8 Kinderen 
 

De algehele trend in bijna alle wijken is een 
licht dalende. Dit heeft alles te maken met de 
effecten van de Covid-19 pandemie. Met 
name de wijken Vathorst, Nieuwland, 
Kattenbroek en Liendert laten een daling zien 
in het aantal geholpen kinderen, terwijl  
Hoogland, Schuilenburg en Berg een stijging 
laten zien. 
 
Het totaal aantal geholpen kinderen wijkt hier 
iets af van de rapportage Unieke kinderen, 
waar 1603 kinderen gerapporteerd worden. 
Dit heeft mogelijk te maken met het moment 
waarop kinderen exact gaan meetellen in de 
administratie, het moment van de aanvraag 
of het moment van betaalbaarstelling. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zoals ook al in hoofdstuk 7  'gezinnen' is 
aangegeven lijkt het erop dat, als gevolg van de 
pandemie, de financiële nood bij gezinnen minder 
was, dan wel dat wij hen minder hebben kunnen 
bereiken. 
Dat lijkt logisch omdat er nauwelijks meer gesport 
kon worden of aan culturele activiteiten kon 
worden deelgenomen. Ook schoolreisjes, 
schoolkampen en excursies werden geschrapt.  
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Niet Ingevuld 148 222 312 324 293 193 131 95 44 7

Berg 0 0 1 9 9 11 28 33 39 52

Binnenstad 2 4 6 8 12 5 17 21 23 25

Hoogland 0 9 10 14 10 19 20 27 22 29

Hooglanderveen 2 2 5 7 7 7 6 6 3 7

Kattenbroek 0 6 16 30 27 41 61 81 73 58

Koppel 5 27 39 61 61 65 82 87 80 74

Kruiskamp 25 43 80 110 132 151 156 180 159 153

Leusderkwartier 6 10 23 39 55 56 57 60 53 47

Liendert 34 107 178 191 230 276 356 384 321 296

Nieuwland 13 27 48 62 63 69 78 79 84 65

Randenbroek 16 29 59 87 100 108 130 146 139 142

Rustenburg 0 2 11 6 19 33 47 45 33 39

Schothorst 6 28 51 73 90 126 157 175 150 131

Schuilenburg 11 48 67 92 125 106 113 132 101 128

Soesterkwartier 11 19 38 52 63 75 100 124 137 139

Valleipoort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Vathorst 24 35 55 101 119 140 205 195 206 156

Vermeerkwartier 3 10 14 22 32 26 50 69 65 55

Zielhorst 4 5 12 13 39 42 56 65 55 55

TOTAAL 310 633 1025 1301 1486 1549 1850 2004 1787 1665
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9 Nieuwe aanmeldingen 

Het aantal aanmeldingen van nieuwe gezinnen laat de afgelopen jaren een dalende trend zien. Ook hier zal de 
pandemie haar invloed hebben gehad. De 
verwachting is dat het aantal aanmeldingen 
weer zal toenemen als de maatschappij 
weer naar normaal gaat. Hiervoor is het wel 
noodzakelijk dat de bekendheid van LgA 
gaat toenemen. Hiervoor zijn al 
verschillende initiatieven ontplooid. Zo is 
onze website zodanig vormgegeven dat 
cliënten heel eenvoudig een aanvraag 
kunnen doen. Ook publicitair zijn meerdere 
acties ondernomen.. 

 

 
10 Samenstelling gezinnen 
 
Bijna 2/3 van de gezinnen die een aanvraag doen zijn éénouder gezinnen. Het aantal gezinnen met meer dan 
5 kinderen is beperkt. 
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11 Verstrekte Fietsen per jaar 

Door logistieke problemen die mede door de 
pandemie zijn veroorzaakte, duurde het 
langer voordat een uitgereikte fietscheque 
ingewisseld kon worden, daardoor is het 
lastig om een duidelijk beeld te schetsen van 
het aantal geleverde fietsen. Het aantal 
tweedehands fietsen lijkt redelijk stabiel en 
ligt tussen de 150 en 200 stuks. Deze fietsen 
hebben een gebruiksduur van 2 -3 jaar. Dit 
heeft deels te maken met de 
groeiontwikkeling van de kinderen, maar ook 
is de kwetsbaarheid van deze fietsen groter. 
 

De fietsen die verstrekt worden aan leerlingen die naar het Voorgezet Onderwijs zijn nieuw. Het is een 
eenmalige  vertrekking wat dus betekent dat kinderen hier hun hele VO-periode mee moeten doen. In de 
praktijk betekent dit dat kinderen die in de periode 2017 – 2020 een nieuwe fiets hebben gekregen, geen 
aanvraag kunnen doen. Dit zal ertoe leiden dat het aantal nieuwe fietsen zich enigszins zal stabiliseren rond 
aantal kinderen dat naar het VO gaat.  

 
12 Schooltassen 
 
Eind juni ontvingen 140 kinderen een nieuwe goedgevulde schooltas! Deze kinderen maakten deze zomer de 
overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Met ons jaarlijks terugkerend Project Schooltas 
zorgen Stichting Leergeld Amersfoort, Office1  en Bloomville ervoor dat de nieuwe brugklassers met een 
mooie en goedgevulde schooltas op de eerste schooldag verschijnen. Een stevige rugtas, mappen, pennen, 
sti ten, passer, s haar, rekenma hine… het zit er allemaal in. De gevulde tassen worden geleverd door O  i e1, 
leverancier van kantoorartikelen en overige kantoorbenodigdheden uit Amersfoort en samen met de 
medewerkers van Bloomville gevuld 
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13 Huiswerkbegeleiding en bijles 
 
Het aantal kinderen waarvoor een aanvraag voor huiswerkbegeleiding of bijles is ontvangen neemt, na een 
kleine dip in 2020, nog steeds toe. Het aantal verstrekte vouchers neemt ook toe. Ook dit heeft mede als 

oorzaak dat door de schoolsluiting er sprake is van een 
toename van leerachterstanden. Inmiddels heeft de 
landelijke overheid, naast extra middelen voor de 
scholen, ook extra geld beschikbaar gesteld voor 
gemeenten. Een deel van dat geld zal ingezet worden 
voor dit project in de komende maanden. 

 
 
 
 
 
 
 
In deze tabel staat een verdeling per wijk. Evenals In het vorige jaar zijn het de leerlingen uit de wijk Liendert 
waarvoor de meeste aanvragen worden gedaan. Voor PO gaat het vaak om ondersteuning bij taalachterstand, 
begrijpend lezen en rekenen. 

 
In 2019 zagen we een verdeling van de aanvragen in 60% VO en 40% PO. Kijken we naar de verdeling in 2021 
tot nu toe dan zien we dat er meer aanvragen vanuit het PO worden ontvangen. Deze aanvragen hebben vaak 
betrekking op aanvragen Remedial Teaching (RT) die relatief kostbaar zijn. 
De bekendheid onder scholen voor PO neemt duidelijk toe.  
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14 Ontwikkeling vergoedingen 
 
Het aantal kinderen dat geholpen werd nam ieder jaar toe tot het moment van de pandemie. Het overzicht 
laat zien dat per kind het meest tussen € 50 en € 100 o  tussen € 200 en € 500 aan  ijdragen verstrekt werd. 
Dit heeft te maken met de verstrekking in hetzel de jaar van een  omputer en een  iets welke meer dan € 200 
aan bijdrage vraagt 

 
15 Aanvragen per maand 
 
Uit het aantal aanvragen per maand is duidelijk waarneembaar dat de aanvang van het schooljaar en de start 
van het sportseizoen ervoor zorgen dat de maanden september t/m december de drukste maanden zijn van 
het jaar zijn voor wat betreft aanvragen. 
 

 
Er zijn twee kleine pieken zichtbaar in maart 
en juni. Die van maart zou toegeschreven 
kunnen worden aan het servicebericht dat in 
die periode naar alle cliënten is gestuurd. 
Begin juni kwam er een eind aan de 
lockdown waardoor er weer mogelijk was. 
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16 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.  De gemeenteraad van Amersfoort ziet in dat Leergeld een 
belangrijke rol speelt in de ondersteuning van deze doelgroep. Niettemin realiseren wij ons ook dat het zeker 
niet uit te sluiten is dat in de komende jaren, vanwege de gevolgen van de COVID-19 pandemie en 
geopolitieke ontwikkeling het niet altijd vanzelfsprekend is dat Leergeld over voldoende middelen blijft 
beschikken. Daarnaast zl, de landelijk overheid evenals de gemeenten gedwongen worden om hun uitgaven 
tegen het licht te houden. Dit zou ook gevolgen kunnen hebben voor de subsidie aan Stichting Leergeld 
Amersfoort.  
Daarnaast zullen wij af moeten wachten in hoeverre de pandemie negatieve gevolgen heeft voor de 
sponsoring van bedrijven en particulieren. Aan de andere kant verwachten wij dat meer gezinnen en kinderen 
een beroep zullen moeten doen op instanties als Stichting Leergeld Amersfoort omdat zij minder goed uit de 
crisis komen. Het bestuur is zich daar terdege van bewust en zal alles in het werk stellen om aan die vraag te 
kunnen voldoen.  
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 want ons motto is en blijft: 
 

Nu meedoen is straks meetellen! 
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17 Bijlage - Overzicht aantal betaalde aanvragen 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

5000 - Ouderbijdrage 143 320 646 795 1130 1192 1455 1532 1324 1034

5010 - Schoolreizen 29 89 202 288 453 343 354 393 106 130

5011 - Schoolkamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5012 - Excursies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5020 - Schoolboeken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5021 - Overige schoolbenodigdheden 9 27 40 77 79 127 166 269 383 370

5030 - Les eigen taal/cultuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5031 - Huiswerkbegeleiding en bijles 1 0 0 0 0 0 1 283 366 437

5032 - Testkosten 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

5033 - Zwemles 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

5040 - Reiskosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5041 - Overblijfkosten 7 21 139 155 258 73 18 18 9 1

5050 - Kinderopvang 4 1 2 1 1 4 1 0 0 0

5061 - Examenkosten 0 0 0 0 0 1 1 4 3 0

5070 - Overige onderwijskosten 3 16 72 66 76 124 91 102 138 78

5100 - Contributie/lesgeld - Sport 6 6 4 8 2 2 4 4 9 0

5110 - Kleding/attributen - Sport 12 23 46 66 97 138 253 443 536 510

5120 - Sportevenement 1 0 0 8 6 7 6 12 3 1

5130 - Overige sportkosten 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0

5200 - Contributie/lesgeld - Cultuur 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0

5210 - Kleding/attributen - Cultuur 0 0 0 0 2 1 4 2 3 0

5220 - Instumenten huur/koop 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

5230 - Cultuurevenement 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

5240 - Overige cultuurkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

5300 - Contributie/lesgeld - Welzijn 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

5310 - Kleding/attributen - Welzijn 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

5340 - Welzijnsevenement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5350 - Fiets 26 57 147 180 212 319 526 501 477 320

5360 - Computer, etc. 0 0 0 0 2 9 130 225 232 183

5390 - Overige welzijnskosten 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7

9999 - Verwijsbrief Voedsel-, kleding-, speelgoedbank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 243 561 1303 1648 2321 2341 3012 3790 3590 3073
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
voor resultaatbestemming

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Overige vorderingen  (1) 2.045 41.711
Liquide middelen  (2) 317.957 291.577

 320.002 333.288

 320.002 333.288

     
Stichting Leergeld Amersfoort
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Algemene reserve 2.000 2.000
Continuïteitsreserve 11.000 11.000
Bestemmingsreserve 'meedoen' 122.177 51.272

135.177 64.272

Kortlopende schulden  (4)

Crediteuren 353 -
Belastingen en premies sociale
verzekeringen - 728
Overlopende passiva 184.472 268.288

184.825 269.016

 320.002 333.288
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie 2021

€

Budget 2021

€

Realisatie 2020

€

Baten

Baten  (5) 494.341 550.880 503.606

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (6) 350.371 553.428 417.728

Lonen en salarissen  (7) 12.493 23.670 23.670
Sociale lasten  (8) 2.551 4.734 4.578
Overige lasten  (9) 57.083 55.646 48.537

72.127 84.050 76.785

Som der lasten 422.498 637.478 494.513

Financiële lasten -937 -350 -565

Resultaat 70.906 -86.948 8.528

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve 'meedoen' 70.906 -86.948 8.528
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2021

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 71.843
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 39.666
Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen) -84.191

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 27.318

Rentelasten -937

Kasstroom uit operationele activiteiten 26.381

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie Bestemmingsreserve 'meedoen' -1

Mutatie geldmiddelen 26.380
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor
zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze
voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In dat
geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale
waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden met
bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid. 

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover niet anders vermeld staan de liquide middelen
ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt van de
nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de
kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in het verslagjaar
worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van
op reële waarde gewaardeerde: 
- vastgoedbeleggingen; 
- onder vlottende activa opgenomen effecten.

Baten

Opbrengsten uit verkoop van goederen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten op
economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de goederen zijn overgedragen aan de koper
en het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald. De kostprijs van deze verkopen wordt aan
dezelfde periode toegerekend.

Subsidies 

Subsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde
uitgaven komen.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit
niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
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Personeelsbeloningen

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs
respectievelijk de kosten van ontwikkeling.

Financiële lasten

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

1. Overige vorderingen

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 795 711
Nog te ontvangen bedragen - 41.000

795 41.711

2. Liquide middelen

ABN Amro Betaalrekening 257.957 191.540
ABN Amro Vermogensspaarrekening 60.000 100.037

317.957 291.577
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PASSIVA

3. Reserves en fondsen

2021

€

2020

€Algemene reserve

Stand per 1 januari 2.000 2.000

Stand per 31 december 2.000 2.000

Het bestuur heeft een algemene reserve gevormd voor het opvangen van tegenvallers.

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 11.000 11.000

Stand per 31 december 11.000 11.000

Het bestuur heeft een continuïteitsreserve gevormd ter waarborging van de continuïteit van de stichting. Het verantwoorde
bedrag is minimaal nodig om de lopende kosten na beeïndiging van de stichting te kunnen betalen. 

Bestemmingsreserve 'meedoen'

Stand per 1 januari 51.272 42.744
Resultaatbestemming boekjaar 70.906 8.528
Mutatie Bestemmingsreserve 'meedoen' -1 -

Stand per 31 december 122.177 51.272

De bestemmingsreserve betreft het vermogen van de organisatie dat beschikbaar is voor toekenning aan projecten.

4. Kortlopende schulden

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing - 728

Overlopende passiva

Verplichting vouchers huiswerkbegeleiding 32.000 17.000
Terug te betalen susbsidie huiswerkbegeleiding 48.582 117.748
Accountantskosten 7.018 3.812
Terug te betalen subsidie gemeente Amersfoort 62.620 62.620
Terug te betalen subsidie SZW 34.000 62.516
Vooruitontvangen subsidie - 450
Vooruitontvangen SZW subsidie organisatiekosten - 4.000
Overige overlopende passiva 252 142

184.472 268.288
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

De stichting is een meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 31 mei 2023 terzake van huur  (€  4.359 per
jaar). De totale verplichting bedraagt € 8.718, waarvan € 4.359 een looptijd van langer dan 1 jaar heeft en € 0 een looptijd
langer dan 5 jaar heeft.
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie 2021

€

Budget 2021

€

Realisatie 2020

€
5. Baten

Giften en baten uit eigen fondsenwerving 97.802 50.880 55.235
Subsidiebaten gemeente Amersfoort 366.418 415.000 352.380
Overige opbrengsten 26.121 31.000 35.195
SZW Subsidie Alle Kinderen Doen Mee 4.000 54.000 -
Aanvullende toekenning SZW voorgaande jaren - - 41.000
ZFW Subsidie Organisatiekosten 2020 - - 19.796

494.341 550.880 503.606

6. Besteed aan de doelstellingen

Onderwijs 97.789 397.184 129.582

Sport 26.935 - 32.444

Cultuur 550 - 197

 

Welzijn 117.887 - 160.610

Huiswerkbegeleiding 107.210 156.244 94.895

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten ten gunste van de
doelstellingen is:
2021: 97% 
2020: 89%

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:
2021: 83 % 
2020: 84 %

7. Lonen en salarissen

Bruto lonen 12.493 23.670 23.670

8. Sociale lasten

Sociale lasten 2.551 4.734 4.578

Personeelsleden

Bij de stichting was in 2021 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2020: 1).
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Realisatie 2021

€

Budget 2021

€

Realisatie 2020

€
9. Overige lasten

Bestuurskosten 597 1.250 119
Overige kosten Beheer en Administratie 56.486 54.396 48.418

57.083 55.646 48.537

Bestuurskosten

Representatiekosten 510 250 119
Overige bestuurskosten 87 1.000 -

597 1.250 119

Overige kosten Beheer en Administratie

Porti kosten 1.011 1.750 2.220
Telefoon- en faxkosten 359 700 626
Verzekeringen 165 180 163
Automatiseringskosten - 1.100 -
Contributie LGN 2.045 2.000 2.092
Kosten intermediairs 2.142 6.000 1.641
Accountantskosten 7.018 4.000 3.812
Abonnementen-contributies 272 300 266
Kosten coördinator 27.618 27.618 27.618
Communicatie en pr 9.388 2.500 2.956
Huur 4.526 2.200 4.395
Advies - - 514
Overige organisatiekosten 1.942 6.048 2.115

56.486 54.396 48.418
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7                OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

De gevolgen van het Coronavirus hebben naar verwachting in 2022 geen merkbaar nadelig effect op de opbrengst en de
kasstromen van de Stichting. De toezegging voor op te roepen gelden vanuit de Gemeente Amersfoort is voor een
langere periode en niet gebonden aan voorwaarden waarbij als gevolg van het Corona virus een intrekking van de
toezegging kan plaatsvinden.

Ondertekening bestuur

Amersfoort, 15 april 2022

A. Messelink W.H. Ellenbroek 

R. Sutmuller J.V. Ruiter 

I. Hoekstra
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OVERIGE GEGEVENS

1                Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

De gevolgen van het Coronavirus hebben naar verwachting in 2022 geen merkbaar nadelig effect op de opbrengst en de
kasstromen van de Stichting. De toezegging voor op te roepen gelden vanuit de Gemeente Amersfoort is voor een
langere periode en niet gebonden aan voorwaarden waarbij als gevolg van het Corona virus een intrekking van de
toezegging kan plaatsvinden.

2                Voorstel resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor om het resultaat te bestemmen op de wijze zoals benoemd onder de staat van baten en lasten op
pagina 27. Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene ledenvergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening
verwerkt. 

3                CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Leergeld Amersfoort statutair gevestigd te Amersfoort

A.   Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Leergeld Amersfoort te Amersfoort
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Leergeld Amersfoort per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de winst-en-verliesrekening over 2021;
3. het kasstroomoverzicht over 2021;
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Leergeld Amersfoort zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta),
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B.   Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder

winststreven vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW.

C.   Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis
van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden
en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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Amersfoort, 15 april 2022

Moore MTH B.V.

S.C. Hollestelle MSc RA  
Moore MTH B.V.
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