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Inleiding 

In ons land kunnen heel veel kinderen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun 
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Op dit moment leven in Nederland ruim 315.000 kinderen in armoede 
(Armoede in kaart, SCP, 2019). Dat is 1 op de 12 kinderen. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op 
sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten 
op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. 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 0 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 Alblasserwaard Vijfheerenlanden is een van de ruim 100 lokale stichtingen die zich inzetten 
voor deze kwetsbare groep kinderen. Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 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 2020 voor meer kinderen iets hebben kunnen 
betekenen. In dit jaarverslag blikt het bestuur van Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden terug 
op het jaar 2020. 

Namens bestuur, coördinatoren en intermediairs, 

Erik Jonker 
voorzitter 

Gorinchem, maart 2021 
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1. 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. 

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 biedt deze organisatie 
één portal waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen die de 
organisaties bieden. 

1.1 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: 

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

2.Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden

2.1 Ontwikkelingen 
De afgelopen periode kenmerkt zich door de coronacrisis waar wij niet alleen als land, maar als hele mensheid 
mee te maken hadden. Aan het begin van 2020 zagen we dat veel gezinnen de gevolgen van het economisch 
herstel eind 2019 ervaarden. Duidelijk zichtbaar was dat heel voorzichtig bepaalde aanvragers niet meer 
terugkwamen, omdat zij de beschikking hadden gekregen over een betaalde baan. Helaas was dit voor korte 
duur. Al snel zagen we, door alle onzekerheid toen de pandemie toesloeg, ouders terug aan ons loket, omdat 
bijvoorbeeld de tijdelijke functies niet werden verlengd. Terwijl wij de verwachting hadden dat 2020 weleens 
het jaar zou worden waarin wij onze doelgroep zouden zien krimpen, is niks minder waar gebleken. Wij zagen 
juist meer ouders die als gevolg van de lockdown in de problemen zijn gekomen en daardoor steun nodig 
hadden van Leergeld. Wij gaan er vanuit dat ook de komende jaren gevolgen van het Coronavirus zeker van 
invloed  zullen zijn op verdere economische ontwikkelingen. 

Door de Coronacrisis zijn er veel activiteiten afgelast en werd thuisonderwijs een nieuw thema. 
Onderwijsinstellingen kwamen voor een uitdaging te staan om vanwege de overheidsmaatregelen kinderen 
op afstand les te geven. De praktijk liet zien dat in veel gezinnen de faciliteiten niet op orde waren. Het zorgde 
ook bij veel Leergeld stichtingen voor een run op laptops en tablets. Daarentegen zagen wij dat met name 
de schoolreizen, werkweken en excursies niet meer doorgingen en later in het jaar niet meer terugkwamen.  
Uit onderzoeken in meerdere landen is gebleken dat de lockdown zeer nadelige effecten heeft voor kinderen 
en jongeren. Voor ouders had het medeverantwoordelijk worden voor onderwijs een nadelige invloed op de 
mogelijkheid om te werken. De effecten van deze lockdown laten zien dat kinderen vooral bij laagopgeleide 
ouders een leerachterstand oplopen. Daarnaast vrezen wij dat met name voor de kwetsbare doelgroep de 
klachten van eenzaamheid door het gebrek aan sociale contacten, maar ook de klachten van oplopende 
spanningen en stress zullen toenemen door gemis van contacten met hulpverleners.  

Minima doelgroep tot 120% 

 

Aanmelden bij Leergeld (Ouder zelf of m.b.v. hulpverlening) 

 

Intake / inventarisatie intermediair (Vrijwilliger Leergeld) 

Uitwerking op kantoor 

 

Beoordeling aanvraag en toekenning type fonds 

 

Beschikbaar stellen materiaal of betaling aan instantie 

Aanvraag voltooid 
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Een andere ontwikkeling waar Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden mee te maken had in 2020, was de 
harmonisatie van de gemeente Vijfheerenlanden. Per 1-1-2020 gingen de gemeente Leerdam, Vianen en 
Zederik als een gemeente verder. In Vianen was er een eigen Leergeld stichting (Leergeld Vianen) actief. 
Vanwege de bestaande samenwerking van Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Avres (Sociale 
Dienst), is er besloten dat in de basis de opdracht voor het ondersteunen van kinderen in armoede bij 
Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden kwam te liggen als centraal loket in de regio. De groeicijfers van 
2020 laten zien dat de meeste nieuwe kinderen uit de regio Vianen kwamen.  

In onderstaande tabellen is een overzicht opgenomen over de afgelopen jaren. 

Grafiek 1 Overzicht aantal gezinnen, geholpen kinderen en  aanvragen (2019 is gemeente Lingewaal 
vertrokken uit onze regio) 
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Tabel 1 Overzicht geholpen kinderen per gemeente 

OVERZICHT AANTAL GEHOLPEN KINDEREN 2020 per gemeente

NAAM GEMEENTE
Aantal kinderen 2020 

Gemeente Gorinchem

Dalem 5

Gorinchem 753

Totaal Gemeente Gorinchem 758

Gemeente Vijfheerenlanden

Ameide 22

Everdingen 3

Hagestein 3

Hei- en Boeicop 2

Hoef en Haag 32

Kedichem 0

Leerbroek 6

Leerdam 411

Lexmond 29

Meerkerk 42

Nieuwland 4

Oosterwijk 1

Schoonrewoerd 7

Tienhoven 5

Vianen 227

Totaal Gemeente Vijfheerenlanden 794

Gemeente Molenlanden

Arkel 71

Bleskensgraaf 46

Brandwijk 11

Giessenburg 34

Goudriaan 11

Groot-Ammers 43

Hoog-blokland 11

Hoornaar 9

Kinderdijk 2

Langerak 17

Molenaarsgraaf 1

Nieuw-Lekkerland 111

Nieuwpoort 15

Noordeloos 14

Ottoland 5

Oud-Alblas 14

Schelluinen 15

Streefkerk 8

Wijngaarden 1

Totaal Gemeente Molenlanden 439

Eindtotaal 1991
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2.2 Overzicht maximaal inkomen 
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden is er nog 
steeds sprake van een grens van 120% WSM excl. het vakantiegeld. 
De bedragen zijn dan: 

▪  alleenstaande ouder   € 1.466,78 
▪  gehuwd / samenwonend  € 1.713,77

De bedragen staan gelijk aan de inkomensnormen van de regionale sociale dienst Avres. 

Ook ouders met een inkomen boven de gestelde norm van 120% WSM kunnen een aanvraag bij Leergeld 
doen, wanneer er sprake is van problematische schulden waardoor het besteedbaar inkomen onder de 
gestelde norm uit komt. Ouders die om deze reden gebruik maken van Schuldhulpverlening, kunnen zich bij 
Leergeld melden. 

Het vermogen van ouders mag niet boven de € 12.240,- uitkomen, om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning.  

2.3 Beschikbare budgetten vanuit Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 
Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden hanteert de volgende bedragen met betrekking tot vergoedingen 
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de leeftijd van de kinderen. 

Standaardbudgetten: 
Kinderen van 0 t/m 3 jaar  € 175,- per jaar 
Kinderen van 4 t/m 11 jaar  € 317,- per jaar 
Kinderen van 12 t/m 17 jaar € 550,- per jaar 

Gelabelde budgetten 
Kinderen die bezig zijn met een A-diploma kunnen per jaar € 350,- naast het standaardbudget krijgen voor 
het behalen van het diploma 
Kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan krijgen een laptop van de stichting via het PC 
Project van Avres. 

Maatwerk 
Niet alle situaties zijn te vangen met het vaststellen van budgetten, omdat in specifieke gevallen kosten sterk 
kunnen afwijken van gestelde normen of criteria. Individueel wordt er door Leergeld naar de situatie gekeken 
en waar nodig aangepast ondersteund. 

2.4 Organisatie Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 

Stichting Leergeld Vijfheerenlanden is opgericht in 2009 en is gestart met de uitvoering van de PC regeling 
voor kinderen. Vanaf 2011 is de opdracht uitgebreid met de uitvoering van de lokale voorziening Regionaal 
Declaratie Fonds (RDF) van Avres, om kinderen te ondersteunen met recreatieve en/of schoolse activiteiten. 
Vanuit het kantoor in Dalem worden dagelijks aanvragen voor kinderen behandeld die betrekking hebben op 
participatie van kinderen die onder de inkomensgrens uitkomen. Het kantoor van Leergeld wordt gebruikt 
voor de administratieve afhandeling van de aanvragen en als ontmoetingsplaats voor de vrijwilligers die 
actief zijn voor de stichting. Leergeld heeft in principe geen bezoekadres voor aanvragers want het loket voor 
de aanvragers is bij de mensen thuis, waar de aanvraag wordt besproken en administratief wordt vastgelegd. 

Leergeld heeft geen personeel in dienst en werkt alleen met vrijwilligers, ook de bestuursleden van de 
stichting die lokaal betrokken zijn, ontvangen geen vergoeding. Voor de coördinatie van de stichting maakt 
Leergeld gebruik van een externe partner Prevent Dienstverleningen, waarvan de vergoeding door Avres  
wordt betaald. Voor de overige organisatiekosten ontvangt Leergeld jaarlijks een vergoeding van Avres, 
welke elk jaar opnieuw wordt bepaald en vast is gelegd in het financiële jaarverslag van de stichting.    
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3.Samenwerking externe partners

3.1 Avres 
Sinds de oprichting heeft Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden een intensieve relatie met de sociale 
dienst Avres. De beleidsmakers van het uitvoeringsorgaan zijn er van overtuigd dat de stichting succesvol is 
in het laagdrempelig zijn voor de doelgroep. Ook de wijze om vergoedingen in natura uit te betalen draagt 
bij aan het streven om kinderen effectief te ondersteunen. Hierdoor wordt de inzet van de middelen 
daadwerkelijk gebruikt om kinderen te laten participeren en ouders worden niet in de verlegenheid gebracht 
om geld voor andere doeleinden te gebruiken als waar deze oorspronkelijk voor bedoeld zijn. 

Naast de financiële samenwerking heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden met de ambtenaren die 
werkzaam zijn op het gebied van de armoedebestrijding. Deze overleggen worden door Leergeld 
Alblasserwaard Vijfheerenlanden als heel waardevol ervaren en dragen bij aan signalering van problemen 
binnen de doelgroep en aan een betere hulpverlening. Door samen te werken wordt de doelgroep beter 
bereikt, terwijl de hulpverlening op adequate wijze kan plaatsvinden. Het samen optrekken van publiek en 
privaat draagt bij aan maatwerk op plaatsen waar dit noodzakelijk is.  

In 2020 kon Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden met behulp van de middelen vanuit Avres 631.428 
euro besteden voor de kosten van de doelgroep. Leergeld Alblasserwaard legt aan Avres verantwoording af 
over de inzet van de middelen in een maandelijkse rapportage.  

Grafiek 2 Overzicht inzet middelen Avres aan doelgroep 
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3.2 Stichting Zakgeld 
In 2017 is stichting Zakgeld opgericht en is zij gestart met het project Zak vol Geluk. Hiermee heeft zij een 
groot aantal kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen een onvergetelijke Sinterklaas-avond te bezorgd. In 
lijn met de oorspronkelijke gedachte achter het Sinterklaasfeest zorgt Zakgeld voor een ‘Zak vol Geluk’: 
kinderen mogen hun eigen verlanglijstje samenstellen en krijgen geen gestandaardiseerd cadeau, maar een 
‘echte’ zak. Bezorgd met een bons op de deur. In 2019 is de samenwerking tussen Stichting Zakgeld en 
Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden tot stand gekomen. Voor het 2e jaar kon Leergeld met steun van 
Stichting Zakgeld kinderen blij maken op pakjesavond.  

Grafiek 3 Overzicht geholpen kinderen Zak vol Geluk 

3.3 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 Alblasserwaard Vijfheerenlanden. 
Het Nationaal Fonds Kinderhulp en Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden zijn sinds 2016 met elkaar in 
contact om samen te werken met als doel onze doelgroep zo goed en effectief mogelijk te helpen in 
aanvulling op elkaar.  

Vanaf 2016 t/m 2018 heeft Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden de coördinatie van collectes verzorgd 
voor Nationaal Fonds Kinderhulp in diverse gemeenten. Vanaf 2018 wordt er ook samengewerkt met het 
Project Actie Pepernoot, als aanvulling op de actie Zak vol geluk.  In 2020 konden wij hierdoor 241 kinderen 
extra blij maken, die niet vielen onder de criteria van Zak vol Geluk.  

In 2020 zijn er afspraken gemaakt om het pakket van Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden met de 
dienstverlening van het Nationaal Fonds Kinderhulp uit te breiden, zo kan er bijvoorbeeld maatwerk worden 
geboden wanneer de subsidie voor kinderen in de regio ontoereikend is. Door het bredere pakket kan 
Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden kinderen ondersteunen met vraagstukken als het bijvoorbeeld om 
een bril gaat of de inrichting van een slaapkamer.  

3.4 Jarige Job 
Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor 
tienduizenden kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er 
thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen 
cadeautje, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden 
ze zich soms zelf ziek. Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen op een onvergetelijke 
verjaardag. Zij geven geen geld, maar een verjaardagsbox vol met versiering, traktaties voor de klas en 
leraren, wat lekkers voor de visite en natuurlijk een mooi cadeau. Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 
is in 2018 een samenwerking gestart met stichting Jarige Job. Ouders zijn in de gelegenheid gesteld om zich 
hiervoor aan te melden voor deelname van deze mogelijkheid voor hun kinderen. Wanneer zij dit aangeven 
ontvangen zij automatisch een pakket van Jarige Job net voordat het kind jarig is.  Leergeld ziet de animo 
hiervoor in 2020 sterk groeien. Er werden afgelopen jaar 249 kinderen verrast met een pakket thuis. 
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Grafiek 4 Overzicht geholpen kinderen Jarige Job 

3.5 Project 'Alle Kinderen Doen Mee' 
Leergeld Nederland is sinds 2017 betrokken bij het ambitieuze plan van het Ministerie van Sociale Zaken om 
ervoor te zorgen dat, met extra inzet van rijksmiddelen, alle kinderen mee kunnen doen. Leergeld Nederland 
heeft de krachten gebundeld met Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdfonds Sport en Cultuur en stichting 
Jarige Job binnen de stichting Samen voor alle Kinderen (Sam&) teneinde te komen tot een optimaal bereik 
van de doelgroep. 

Binnen dit plan voert Leergeld Nederland in de periode 2017- 2020 een eigen project uit: Alle Kinderen Doen 
Mee, waarmee met subsidie van het Ministerie van SZW alle lokale Leergeld stichtingen in financiële zin 
ondersteund kunnen worden bij het vergroten van hun bereik en het uitbreiden van het voorzieningenpakket 
per kind. Recentelijk is genoemde subsidieperiode uitgebreid tot en met 2021. 

Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden doet direct vanaf 2017 aan de ambitie mee om zoveel mogelijk 
kinderen te bereiken in de regio. In de afgelopen 4 jaar ontvangen wij een aanvullende subsidie om de 
doelstelling ‘alle kinderen doen mee’ te behalen. 

Grafiek 5 Overzicht ontvangen middelen Project ‘Alle kinderen doen mee’ 
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3.6 De Wens foundation 
De Wens foundation wil het verschil maken voor mensen met een laag inkomen, die graag even een moment 
onbezorgd willen genieten van iets leuks. Veel gezinnen in Nederland leven op of onder bijstandsniveau; 
dagelijks zijn deze gezinnen bezig met de beperkingen binnen hun budget. De gezinnen moeten zichzelf 
voorzien in de eerste levensbehoeften; ruimte om leuke dingen te doen is er nauwelijks. Wanneer je een 
keuze moet maken tussen even iets leuks doen of het doen van de dagelijkse boodschappen voor het gezin, 
dan is de keuze snel gemaakt! 
De Wens foundation wil hierin het verschil maken. Het doel is om mensen even onbezorgd te laten genieten 
van iets leuks. Sinds juni 2017 is de oprichting van de Wens foundation officieel en bestaat er een 
mogelijkheid om een wensvraag bij de stichting in te dienen. Vanaf de start van deze stichting werk Leergeld 
nauw samen, om aanvragers woonachtig in de Molenlanden of Gorinchem deze mogelijkheid te kunnen 
aanbieden. In 2020 konden er 170 personen een wens doen bij de stichting, waarvan een overgrote 
meerderheid in samenwerking met Leergeld tot stand is gekomen. 

Grafiek 6 Overzicht van type wensen 

3.7 Particuliere donateurs en schenkingen. 
Ook in 2020 ontving Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden van diverse particulieren, ondernemers en 
lokale fondsen schenkingen. Leergeld is sterk afhankelijk van deze donaties om in specifieke gevallen het 
verschil te maken. In het dagelijkse werk komen wij bijzondere situaties tegen, waarin ondersteunen vanuit 
subsidie niet mogelijk is. Dan is het juist prettig dat je als stichting steun kan bieden als je constateert dat 
hulp enorm hard nodig is, omdat het kind de dupe kan zijn van de omstandigheden waar het niet om gevraagd 
heeft. Na 2018 constateren we een daling in de giften die wij jaarlijks ontvangen. Dit leidt nog niet tot directe 
zorgen. Vanzelfsprekend ontvang je liever meer dan dat je uitgeeft, zodat we in de bijzondere situatie niet te 
kort hoeven te schieten. 

Grafiek 7 Overzicht van ontvangen donaties 
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Het is en blijft altijd lastig om iedereen die de stichting steunt of een warm hart toedraagt te vermelden, 
omdat je er altijd iemand te kort mee doet. Daarom dank aan iedereen die ook in 2020 weer een bijdrage 
heeft geleverd, in welke vorm dan ook, aan onze stichting. Op verschillende momenten hebben we verschil 
kunnen maken in mensenlevens. Zonder deze steun was dit niet mogelijk!  

3.8 Verborgen sponsoring 
Diverse lokale bedrijven sponsoren ons door korting te geven op geleverde goederen en diensten of bieden 
deze gratis aan. Het is en blijft lastig om dit in een exact cijfer uit te drukken, omdat hierin niet alles direct 
zichtbaar is of zichtbaar wordt gemaakt. Van de ondersteuningen die Leergeld Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden heeft kunnen bieden en waarvan de donateurs liever op de achtergrond blijven, kunnen 
we vaststellen dat wij in 2020 een bedrag gesponsord hebben gekregen van € 36.645,- 

3.9 Gemeenten 
In het werk dat Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden doet, is samenwerken de olie die ervoor zorgt dat 
alles soepel loopt. Naast de directe samenwerking met Avres, onderhoudt Leergeld goede contacten met de 
lokale gemeenten. Zij zijn onder andere een belangrijke factor in het uitdragen van onze doelstelling, door 
thema’s aan het licht te brengen, te verbinden of simpelweg te faciliteren. De bijdrage die de gemeenten in 
2020 hieraan hebben geleverd, is een onderdeel geweest van ons succes in het afgelopen jaar. Leergeld 
constateert dat de gemeenten waar zij mee samenwerken oog hebben voor de doelgroep en dat is voor elke 
inwoner in deze regio goed nieuws. 

3.10 Partners 
Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden heeft korte lijnen met verschillende partners in het domein waarin 
het actief is. De samenwerking met scholen, zwembaden en vereniging is enorm hard nodig om het werk 
goed uit te kunnen voeren. De ene afhandeling van een aanvraag vergt wat meer tijd dan de andere; hier is 
ook inspanning nodig van een school of vereniging om een dergelijke aanvraag tot stand te laten komen. Dit 
geldt niet alleen voor de ‘afnemers’, maar ook voor de instanties die hierin een bijdrage levert. Dagelijks 
heeft Leergeld contact met maatschappelijk werkers van diverse instanties waaronder de wijkwinkels of 
schuldhulpinstanties. Zij vormen de sleutel om een aanvraag succesvol te maken.  

4.Hulpverlening in 2020

Leergeld wil kinderen, naar eigen keuze, mee laten doen op verschillende gebieden: 

Onderwijs: Meedoen op school is noodzakelijk voor kinderen, maar is tegenwoordig ook behoorlijk kostbaar. 
In de praktijk betekent dit voor ouders met een krappe portemonnee vaak dat sociale activiteiten, zoals een 
schoolreisje of een kerstviering, aan hun kinderen voorbij gaan. Leergeld springt bij om dat te voorkomen, 
bijvoorbeeld door (financiële) afspraken te maken met de school of door (een deel van) de kosten te betalen. 
Natuurlijk helpen we ook in de duurste periode voor ouders, als kinderen de overstap maken naar de 
middelbare school. Vaak kunnen we helpen bij de aanschaf van schoolspullen, zoals een tas, agenda, 
kaftpapier of gymkleding, of een tweedehands fiets om mee naar school te kunnen. Gewoon omdat een kind 
daar recht op heeft. 
Sport: Sporten is een belangrijke buitenschoolse activiteit voor kinderen. Daarom werkt Leergeld nauw 
samen met lokale sportclubs. Kinderen die niet sporten omdat daar geen geld voor is, kunnen lid worden van 
deze clubs. Leergeld betaalt dan de contributie direct aan de vereniging. Maar daarmee is het verhaal vaak 
nog niet rond. Wie wil voetballen heeft een tenue en schoenen nodig, hockeyen gaat niet zonder stick. 
Sportkleding en sportattributen horen er daarom ook bij.  
Cultuur: Ook meedoen aan culturele activiteiten is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Denk 
bijvoorbeeld aan muziekles of dansles voor uw kind, of aan een cursus schilderen of toneelspelen. Wil een 
kind graag aan dit soort activiteiten meedoen, maar vormen de kosten hiervan een hindernis, dan kan 
Leergeld helpen om het kind toch te laten meedoen. 
Welzijn: Ook meedoen aan overige activiteiten, die niet direct onder onderwijs, sport of cultuur vallen maar 
die wel bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting of het 
behalen van een zwemdiploma behoort tot de mogelijkheden. 
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In 2020 zag Leergeld niet alleen het aantal kinderen en het aantal aanvragen groeien, ook de financiële steun 
die nodig was nam toe in 2020. Op diverse onderdelen was duidelijk zichtbaar dat 2020 een ander jaar was, 
dan de jaren ervoor. Los van de groei die Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden ervaarde, zagen we dat 
in verhouding meer aanvragen m.b.t. systemen om thuisonderwijs te volgen binnenkomen dan in de 
voorgaande jaren. En we constateerden een duidelijk daling bij schoolreisjes, excursies en verhoudingsgewijs 
bij zwemlessen. In hoofdlijnen gaven we meer geld uit dan in voorgaande jaren. 

Grafiek 8 Overzicht van verstrekkingen totaal 

Veel tabellen laten een kleine krimp zien in 2019. Dit schetst een beeld dat er minder kinderen werden 
geholpen en minder werd uitgegeven. Dit is een vertekend beeld in de cijfers, omdat wij in de bestaande 
gemeenten ons bereik zagen groeien. Per 1 januari 2019 is de gemeente Lingewaal uit onze gemeente 
vertrokken, net als dat de gemeente Hardinxveld Giessendam dat deed in 2017. De effecten hiervan zijn 
zichtbaar in de cijfers en insinueren een krimp in het algemeen dat kloppend is wanneer je de cijfers 
cumuleert, maar op lokaal niveau zagen we in alle gemeenten groei. 

4.1 Aantallen 
Naast de bedragen is ook van belang te weten hoeveel activiteiten door Leergeld jaarlijks in behandeling 
worden genomen. Deze staan in het onderstaande tabel op hoofdcategorie gespecificeerd. 

In de kolommen is af te lezen dat er een krimp was in 2019 als gevolg van het vertrek van de gemeente 
Lingewaal eind 2018. In 2020 is er een duidelijk groei waarneembaar van het aantal aanvragen dat gedaan is 
bij de stichting mede door de komst van Vianen. In 2020 kwamen er 10,2% meer aanvragen binnen dan het 
jaar ervoor. Wat duidelijk uit de cijfers is af te lezen, is een daling in welzijnsaanvragen en aanvragen in de 
schoolkosten. De daling in 2019 was het gevolg van een vertrekkende gemeente, de daling van deze type 
aanvragen in 2020 is het gevolg van de pandemie. Een absolute stijging zijn de aanvragen voor een laptop, 
Pc of tablet. Verder in het jaarverslag wordt hierop ingezoomd. 
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Grafiek 9 Overzicht aantallen aanvragen 

4.2 Invloeden Covid-19 
Ondanks dat Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden het geholpen kinderaantal sterk zag groeien in 2020, 
was de meeste sterke aanleiding hiervoor de komst van de Vianen bij onze regio. Vanuit de praktijk ervaarden 
we dat eind 2019 minder mensen een beroep op Leergeld deden vanwege het economisch herstel, dagelijkse 
constateerden we namelijk eind 2019 dat aanvragers vanuit de uitkering de weg naar de arbeidsmarkt 
hadden gevonden. Van dezelfde groep zagen we toch een hoop gezinnen terugkomen, omdat deze vanwege 
onzekere tijden hun tijdelijk dienstverband niet verlengd zagen worden. De uitbraak van de pandemie heeft 
niet direct geleid tot een stormvloed van nieuwe gezinnen. De meest logische verklaring hiervoor lijkt de 
steunpakketten vanuit de overheid aan het bedrijfsleven.  

Wat de cijfers ons met name laten zien, is dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden m.b.t. de aard van 
de type aanvragen. Dit is waarneembaar vanuit het onderstaande overzicht waarin een vergelijking is 
gemaakt met de cijfers van 2019. Zo zagen wij een enorme toestroom op aanvragen voor een tablet en laptop 
en een afname op schoolreizen en zwemlessen, die vanwege de uitbraak massaal werden afgelast. Toch in 
vergelijking met andere regio’s zagen wij verhoudingsgewijs niet zo’n run op systemen voor thuisonderwijs, 
de voornaamste reden hiervoor is dat het basispakket dat wij onze doelgroep aanbieden deze mogelijkheden 
bood. Vanaf 2009 bieden wij de kinderen een mogelijkheid aan een laptop of tablet aan te vragen, waardoor 
veel gezinnen reeds voorzien waren van een device. Bij Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden zat de 
meeste groei in het uitbreiden van systemen bij een gezin thuis, omdat meerdere kinderen tegelijkertijd 
online lessen moesten volgen. Ook vanuit het onderwijs ervaarden wij steun, veel kinderen ontvingen 
bijvoorbeeld ook een leenlaptop van school.  

Een zorg die Leergeld heeft is de stagnatie in het volgen van de zwemlessen. Wij vrezen door het achterlopen 
van de kinderen die vatbaar zijn voor het zwemonderwijs in de komende periode problemen ervaren, 
doordat zij zich onvoldoende kunnen redden in vrij water. 

15



Een veel gestelde vraag in 2020 was of Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden in staat was financieel de 
klappen van de pandemie uitbraak op te vangen. In 2020 leidde dit niet tot problemen. Door het wegvallen 
van diverse activiteiten, konden op andere terreinen meer worden uitgedeeld waardoor we niet te maken 
kregen met een overschrijding van ons budget. Totaal werd er € 45.791,- meer uitgegeven om het 
thuisonderwijs te steunen en door het wegvallen van diverse activiteiten, werd er € 55.749,- minder 
uitgegeven. 

Grafiek 11 Overzicht baten inclusief externe financieringen 

4.3 Ontvangen bedragen 
Elk jaar ontvangt Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden subsidie van Avres om de activiteiten van de 
kinderen te bekostigen. De afrekening hiervan is een één op één afrekening per kind tot een maximum van 
het budget. Als Leergeld omwille van een specifieke reden boven een budget toekent, dan betaalt Leergeld 
deze kosten uit eigen baten. Ook specifieke kosten of projecten die wel gerelateerd zijn aan het kind, maar 
niet zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst worden gefinancierd door de middelen van Leergeld of 
vanuit een ander fonds. Het streven van Leergeld is om jaarlijks 10% te verwerven uit donatie en (private) 
fondsen om zo nog meer de toegevoegde waarde van een Leergeld stichting in de samenleving te kunnen 
onderstrepen. De overige baten naast de inkomsten van Avres betreffen voornamelijk eigen fondswerving.  

2019 2020 Verschil
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Grafiek 12 Overzicht baten inclusief externe financieringen 

4.4 Exploitatie kosten 
Het doel van Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 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, portokosten, 
kosten van drukwerk en telefoonkosten die noodzakelijk zijn in het kader van de communicatie met en het 
bereiken van onze doelgroep. 

Grafiek 11 Overzicht exploitatielasten 
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In 2019 lagen de algemene kosten incidenteel hoger dan de voorgaande jaren en dan in 2020. Dit heeft te 
maken gehad met de viering van het 10-jarig jubileum van de stichting. Deze kosten zijn in 2019 betaald 
vanuit een speciale fondsenwervingsactie, die stichting Leergeld hiervoor in het leven had geroepen, zodat 
het de eigen reserve hiervoor niet hoefde aan te spreken. Vanwege de Covid-19 steunmaatregelen vanuit de 
gemeente heeft Leergeld in 2020 een compensatie voor de huur ontvangen, waardoor deze kosten afwijken 
van de voorgaande jaren. 

4.5 Samenvatting baten en lasten 
Uit grafiek 12 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. Stichting Leergeld Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden probeert op een maatschappelijk verantwoorde wijze en geheel transparant de middelen 
voor kinderen ter beschikking te stellen. Vanuit de stichting wordt gekeken om vanuit de doelstelling met het 
oog op het non-profit oogpunt, kosten en baten goed op elkaar aan te sluiten. In het achterhoofd wordt ook 
rekening gehouden met continuïteit voor de stichting. Voor meer financiële gegevens verwijzen wij naar het 
financieel jaarverslag. 

Grafiek 12 Overzicht Baten / Lasten 
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5. Communicatie

Voortbordurend op het verleden blijft het goed te kijken naar interne en externe communicatie. Het streven 
van Leergeld is de betrokkenheid van de doelgroep, het bestuur, de medewerkers en vrijwilligers, de 
sponsoren en anderen te vergroten. We verkennen continu of de interne en externe samenwerking wat 
betreft informatie en communicatie efficiënt verloopt en de kernboodschap/ missie van Stichting Leergeld 
Alblasserwaard Vijfheerenlanden breed uitgedragen wordt. 

De doelstellingen vanuit het communicatieplan dat door het bestuur van de stichting eind 2018 zijn als volgt: 

▪ de kernboodschap/missie van Stichting Leergeld AV benadrukken: “Iedereen moet meedoen van 0
tot 18 jaar”;

▪ het bekend maken van de stichting aan ouders, organisaties, sponsoren, politieke organisaties,
gemeentebesturen en inwoners van de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden;

▪ het verwerven van aanvullende financiële middelen.

 5.1 Nieuwe website 

Sinds 2020 beschikken wij over een nieuwe website. Er is in 2020 hard gewerkt aan een nieuwe vormgeving 
van onze website en het resultaat mag er zijn. Het is en blijft goed om te werken aan verbeteringen, zo ook 
aan onze website die met een frisse en heldere uitstraling het werk vertegenwoordigt wat Leergeld lokaal 
doet. 

Ook de toegankelijkheid voor de aanvragers en de partners speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling 
van de nieuwe website. Waar op de oude website veel tekst stond, maar weinig informatie, daar is de nieuwe 
website korter, maar bovenal krachtiger geworden. De nieuwe website biedt een betere onderscheiding voor 
diegenen die afhankelijk zijn van Leergeld of voor degene waar Leergeld zelf afhankelijk van is. Door de tijd 
heen zien wij steeds vaker dat de internetpagina vaker wordt bezocht en dat er online steeds meer aanvragen 
binnen komen. Ook biedt de nieuwe site ouders, die nog moeite hebben met de Nederlandse taal, de 
mogelijkheid om de website te lezen in hun eigen taal. Hierdoor kunnen wij in de communicatie duidelijk 
aangeven wat wij van ouders verwachten, maar ook wat ouders van ons kunnen verwachten. 

5.2 Nieuwsbrieven 

In 2020  zijn we gestart met het versturen van nieuwsbrieven. Hiermee hopen we het werk van Leergeld 
meer in beeld te brengen en concreet te laten zien waar de stichting dagelijks mee bezig is. Met de 
nieuwsbrief wil Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden een relatie opbouwen en in stand houden met 
degene die met Leergeld te maken heeft, of waar het zinvol van is dat zij op de hoogte is van de lokale 
ontwikkelingen. Het is de ideale manier om snel en efficiënt veel mensen te bereiken en het past in de tijd 
waarin we leven. Het bestuur heeft besloten  twee keer per jaar een nieuwsbrief uit te brengen. 
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6. Samenstelling van Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden

6.1 Bestuur 
Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 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 E. Jonker
Secretaris E. de Gier – Van de Pol
Penningmeester H. Lakerveld
PR & Communicatie M. de Deugd

R. Vossepoel
Onderwijs E. van Velthuijsen
Politiek B.Bruggeman

Extern L. Lanser – Bestuurder Avres / Wethouder
H. Luijten – Beleidsmedewerker Avres (Toegevoegd in 2020)
J. Giskes – Beleidsmedewerker Avres (Vertrokken in 2020)

6.2 Dagelijkse aansturing 
Het bestuur wordt ondersteund door de coördinator Bob van de Burgt, die zorgdraagt voor de dagelijkse 
gang van zaken. De coördinator is betrokken vanaf de start van de stichting in 2009 en wordt bezoldigd door 
Avres. 

Tot het takenpakket van de coördinator behoren: 
▪ het 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;
▪ het vastleggen van resultaten en rapporteren aan het bestuur;
▪ de eindverantwoordelijkheid voor operationele werkzaamheden;
▪ het onderhouden van externe contacten.

6.3 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 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.
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6.4 Organigram 

7.Toekomstige ontwikkelingen

Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 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 gemeenteraden in de Alblasserwaard 
en Vijfheerenlanden zien in dat Leergeld een belangrijke rol speelt in de ondersteuning van deze doelgroep. 
Dat heeft ertoe geleid dat de subsidie aan Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden een continue basis heeft 
gekregen. 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 2021 nieuwe 
keuzes gemaakt dienen te worden. Het is daarbij van belang dat Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 
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 2020 een forse toename hebben gezien in het 
aantal aanvragen. In totaal zijn er per maand ruim 700 aanvragen verwerkt en onze verwachtingen zijn dat 
dit er niet minder zullen worden. 

Gelet op al deze ontwikkelingen zal onze organisatiestructuur aanpassingen ondervinden, hiervoor zullen er 
in 2021 gesprekken plaatsvinden met Avres, die het grootste gedeelte van de vergoedingen en 
exploitatielasten financiert. De kwetsbaarheid van onze organisatie wordt 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 coördinator en de intermediairs. 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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8. Financieel verslag het bestuur

Namens het bestuur van de Stichting Fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en 
ontplooiing van leerplichtige kinderen, bekend onder de naam Stichting Leergeld Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden presenteren wij hierbij de jaarrekening van 2020. In deze verantwoording over 
2020 willen wij een goed inzicht geven in het financiële en organisatorische reilen en zeilen van 
onze stichting en de daaraan ten grondslag liggende activiteiten.

In algemene zin kan worden gesteld dat de verstrekkingen konden worden betaald uit de 
toegezegde bedragen door Avres en uit sponsoring, de apparaatskosten zijn grote deels 
bestreden met subsidie van Avres en voor een gedeelte door het verwerven van aanvullende 
middelen uit donaties en landelijke subsidie.

Algemene reserve
Per saldo hebben wij € 1.588,- in mindering gebracht aan de algemene reserve, als gevolg van 
een bestuursbesluit waarin is vastgeld niet meer als € 30.000,- te hebben als algemene 
reserves. Hiermee is de noodzakelijke continuïteit van de stichting gewaarborgd en ziet het 
bestuur van de stichting als overbodig om over meer reserve te schikken. Vastgesteld is dat 
overschotten tegemoet moeten komen aan de doelgroep of de kwaliteit van het werk dat 
Leergeld verricht. 

Bestemmingsreserve
Via de resultaatbestemming hebben we € 68.591,- kunnen verdelen over diverse 
bestemmingsreserves met verschillende doelen welke door het bestuur zijn vastgesteld. Het 
batig saldo zal worden ingezet op kwaliteitsdoeleinden, maatwerk voor de doelgroep en een 
investering voor de langere termijn.     

Anbi-status 
Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden staat bij de Belastingdienst geregistreerd als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor over de ontvangen schenkingen en 
verstrekte bijdragen geen schenkingsrechten of inkomstenbelasting behoeft te worden 
afgedragen.
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9. Jaarrekening

23



Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen te

Alblasserwaard Vijfheerenlanden, gevestigd te Gorinchem

9.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatverdeling)

31-12-2020 31-12-2019

€ € € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activiva 1 - - 

Som der vaste activia 2.165 2.031 

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen 2 78.431 - 

Overlopende activa - - 

78.431 - 

Liquide middelen 3 156.337        127.510        

Som der vlottende activa 234.768        127.510        

236.933        129.541        

Passiva

Stichtingsvermogen

Algemene reserve 4 30.000 31.588 

Bestemmingsreserves 5 79.256 9.659 

109.256        41.247 

Kortlopende schulden 6 127.678        88.294 

236.933        129.541        
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Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen te

Alblasserwaard Vijfheerenlanden, gevestigd te Gorinchem

9.2 Staat van baten en lasten over 2020

2020 2019

€ €

Baten 7

Overheidsbijdragen en -subsidies 8 724.517 590.747 

Donaties en giften 9 8.460 12.919 

Financiële baten 10 9 9 

732.987 603.675 

Verstrekkingen 11 -633.587 -581.670 

99.400 22.005 

Exploitatielasten

Personeelskosten 12 7.869 - 

Huisvestingskosten 13 4.325 5.759 

Kosten vrijwilligers 14 5.133 5.864 

Kantoorkosten 15 9.183 9.546 

Algemene kosten 16 4.298 6.130 

Som der bedrijfslasten 30.809 27.299 

Netto resultaat 68.591 -5.293 

Resultaatbestemming:

Algemene reserve -1.588 -5.293 

Exploitatiedoelen 8.000 - 

Nieuwe locatie/verhuizing 5.000 - 

Rabo / Jeugdatelier -360 - 

Projecten 2021 57.179 - 

68.231 -5.293 
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9.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De stichting heeft ten doel:

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn 

opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen 

worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen is 

feitelijk en statutair gevestigd op Stadhuisplein 1, te Gorinchem, en is ingeschreven bij het 

handelsregister onder nummer 30270743.

het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, 

in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit 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;

het door middel van het terugkoppelen/signaleren van ervaringen naar de overheid ter verbetering van 

voorzieningen, een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de samenleving dat sociaal 

isolement en uitsluiting van schoolgaande kinderen moreel verwerpelijk en sociaal schadelijk is, en 

voorts al hetgeen met voorgaande doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 

gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 

en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in 

het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
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9.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

2020 2019

€ €

1. Materiële vaste avtiva

ICT 2.031 2.000 

Investeringen 958 664 

Afschrijving boekjaar 825 633 

2.165 2.031 

Vlottende activa

Vorderingen

2. Vorderingen

Terugbetaling vereniging 33 - 

RDF Subsidie Sociale dienst Avres 28.598 - 

SZW baten t.b.v. 2020 / Addedum 49.800 

78.431 - 

3. Liquide middelen

Rabobank rekening courant (161) 14.170 6.540 

Rabobank rekening courant (056) 48.256 48.398 

Rabobank spaarrekening 93.911 72.571 

156.337 127.510 

4. Algemene reserve

Stand per 1 januari 31.588 36.879 

Uit resultaatbestemming -1.588 -5.291 

30.000 31.588 

5. Bestemmingsreserve

Exploitatiedoelen 8.000 - 

Nieuwe locatie/verhuizing 5.000 - 

Rabo / Jeugdatelier 260 620 

Addtionele middelen / Maatwerk 57.179 222 

Zwemproject Gem. Gorinchem 8.817 8.817 

79.256 9.659 

Bestemmingsreserve Rabo/Jeugdatelier

Stand per 1 januari 620 1.370 

Resultaatbestemming -360 -750 

Stand per 31 december 260 620 

Bestemmingsreserve Additionele middelen 

Stand per 1 januari 222 10.122 

Resultaatbestemming 56.957 -9.900 

Stand per 31 december 57.179 222 

28



Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen te

Alblasserwaard Vijfheerenlanden, gevestigd te Gorinchem

Bestemmingsreserve Exploitatiedoelen 2021

Stand per 1 januari - - 

Resultaatbestemming 8.000 - 

Stand per 31 december 8.000 - 

Bestemmingsreserve Nieuwe locatie/verhuizing

Stand per 1 januari - - 

Resultaatbestemming 5.000 - 

Stand per 31 december 5.000 - 

6. Kort lopende schulden

Nog te betalen toekenningen vorig boekjaar 119.809 85.647 

Terug te betalen voorschot Avres - 2.647 

Crediteuren 7.869 - 

 127.678 88.294 
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9.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

7. Baten

Overheidsbijdragen en -subsidies 724.517 590.747 

Donaties en giften 8.460 12.919 

Financiële baten 9 9 

732.987 603.675 

8. Overheidsbijdragen en -subsidies

Regionaal Declaratiefonds Avres 631.428 566.447 

Apparaatsvergoeding Avres 14.400 14.400 

Aanvulling 2017 -2019 SZW "Alle kinderen doen mee" 21.189 9.000 

Subsidie SWZ 2020 "Alle kinderen doen mee" 7.700 - 

SZW Baten t.b.v. 2020 / Addendum 49.800 - 

Apparaatsvergoeding "Alle kinderen doen mee" - 900 

Zwemproject Gemeente Gorinchem - - 

Apparaatsvergoeding Gemeente Gorinchem - - 

724.517 590.747 

9. Donaties en giften

Donaties en giften 8.460 12.405 

8.460 12.405 

Donaties en giften

Tafelronde 1.500 

Copiatek 4.650 

C.Z.O.V. Eensgezindheid 250 

Stichting Kindercentra 1.000 

Stichting OVO/ afscheid RVT 200 

Rabobank Lek en Merwede 500 

Rabobank Foundation 360 

8.460 

10. Financiële baten

Ontvangen bankrente 9 9 

9 9 

11. Verstrekkingen

Verstrekkingen (indirecte) studiekosten 289.921 252.100 

Verstrekkingen Recreatieve activiteiten 205.963 185.659 

Personal PC project 59.316 41.031 

Geoormerkte zwemlessen 76.374 88.058 

Meedoen buiten RDF om 2.561 14.823 

Vrijval verstrekkingen algemeen -548 - 
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12. Personeelskosten

Lonen en salarissen 7.869 - 

7.869 - 

De coördinatie van de stichting wordt betaald vanuit Avres.

De bestuurleden van de stichting zijn onbezoldigd

13. Huisvestingskosten

Betaalde huur 5.233 5.126 

Huurkorting i.v.m. Covid-19 -1.732 - 

Afschrijving inventaris 825 633 

4.325 5.759 

14. Vrijwilligerskosten

Reis,- / onkosten 4.795 5.077 

Overige kosten vrijwilligers 339 787 

5.133 5.864 

15. Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 1.073 426 

Drukwerk 1.528 1.151 

Portikosten 3.298 2.838 

Contributie en abonnementen 469 729 

Telefoonkosten 965 410 

Automatiseringskosten 1.851 3.991 

9.183 9.546 

16. Algemene kosten

Contributie Leergeld Nederland 2.850 2.850 

Bankkosten en rente 1.384 1.186 

Overige algemene kosten 65 745 

Kosten Jubileum 10 jarig bestaan - 1.350 

4.298 6.130 

Gorinchem, 
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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit 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;
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een invloedrijk bestuur dat op breed maatschappelijk gedragen steun kan rekenen en de Leergeld-organisatie op adequate wijze kan (doen) aansturen; een bestuur dat werkt volgens de Leergeldformule; intermediairs die de doelgroep in eigen vertrouwde omgeving opzoeken en helpen; het creëren van materiële middelen door middel van een op continuïteit gericht fondsenwervingsprogramma;
het toepassen van de Leergeldformule, welke formule bestaat uit: lokale stichtingen die voor de gezinnen/kinderen in hun gemeenten bemiddelen tussen instellingen en doelgroep en adviseren met betrekking tot niet gebruikte wettelijk voorliggende voorzieningen en tevens eventuele materiële steun bieden in de vorm van voorschotten, giften en/of renteloze leningen en voorts alle overige niet in strijd met de wet of statuten zijnde wijzen tot verwezenlijking van voormelde doelstelling, alles in de ruimste zin des woords.
	54_ML:  Regionaal hebben wij een waardevolle samenwerking met Avres, wat voor Leergeld zorgt als de grootste inkomensbron om activiteiten voor kinderen te kunnen bekostigen. Jaarlijks kunnen wij hierdoor regionaal bijna 2.000 kinderen helpen met het bekostigen van hun activiteiten.

Ook lokale fondsen en donateurs dragen bij om kinderen datgene te bieden waardoor zij zich ten opzichte van leeftijdsgenoten volwaardig kunnen ontplooien. Op verschillende wijze proberen wij maatwerk te creëren, zodat geen enkel kind uitgesloten hoeft te worden. Geen enkel kind kiest voor de situatie waarin het opgroeit, maar het overkomt het. Vanuit die filosofie proberen wij voor elk kind het maximale te doen!
	56_ML: Leergeld heeft geen personeel in dienst en werkt alleen met vrijwilligers, ook de bestuursleden van de stichting die lokaal betrokken zijn, ontvangen geen vergoeding. Voor de coördinatie van de stichting maakt Leergeld gebruik van een externe partner Prevent Dienstverleningen, waarvan de vergoeding door Avres wordt betaald. Voor de overige organisatiekosten ontvangt Leergeld jaarlijks een vergoeding van Avres,
welke elk jaar opnieuw wordt bepaald en vast is gelegd in het financiële jaarverslag van de stichting. 
	57_ML: Zie voor het activiteiten verslag onze jaarrekening.
	55_ML: Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Kinderen kunnen door Leergeld bijvoorbeeld meegaan op schoolreis, gaan sporten of op muziekles. Ook kunnen wij vaak een (tweedehands) fiets of zwemlessen regelen als een kind die nodig heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen
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