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Ter illustratie van het werk van Leergeld hebben we voor u op enkele plaatsen in de tekst 
voorbeelden uit de praktijk tussengevoegd.  
Deze zijn herkenbaar aan het logo 

 
 

 

 

Algemene criteria Leergeld de Liemers: 
 
Kinderen van   4 – 12 jaar (primair onderwijs) maximaal € 250 per jaar, exclusief fiets/PC/laptop 
Kinderen van 12 – 16 jaar (voortgezet onderwijs) maximaal € 300 per jaar, exclusief fiets/PC/laptop 
Kinderen van 16 jaar maximaal € 200 per jaar (i.v.m. bijbaantje), exclusief fiets/PC/laptop 
Kinderen van 17 jaar maximaal € 150 per jaar (i.v.m. bijbaantje), exclusief fiets/PC/laptop 
  
Onder deze bedragen vallen wel de kosten van 

- schoolreisjes- excursies, kamp (maximale vergoeding € 75,--per jaar)  
- sportattributen (maximale vergoeding € 50 per jaar)  
- sportkleding (maximale vergoeding € 50 per 2 jaar). 
 

Onder deze bedragen vallen niet de kosten van een: 
- tweedehands fiets (maximale vergoeding € 150 per 3 jaar) 
- gerenoveerde PC (indien voorradig) 

 

Het + Fonds: extra gelden die ter beschikking worden gesteld aan kinderen met bijzondere  
           talenten of aan kinderen die vanwege hun beperking bijzondere aandacht en  
                        begeleiding  tijdens het sporten nodig hebben. 
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1. Inleiding 
 

 

Stichting Leergeld de Liemers heeft in het verslagjaar 2016 voor 350 Liemerse kinderen tussen de  
4 en 18 jaar het verschil kunnen maken. 
Leergeld is blij met de uitbreiding van gemeentelijke kortingsregelingen zoals de Gelrepas, 
Meedoenregeling en de eind 2016 door het ministerie van sociale zaken aangekondigde extra 
financiële maatregelen om jongeren structureel in natura te ondersteunen. Deze uitbreiding en 
maatregelen geven Leergeld de mogelijkheid om ook meer andere aanvragen te honoreren. Hierbij 
gaat het vooral over de inzet van computers en fietsen. 
In het afgelopen jaar is het diensten- assortiment van Leergeld ook uitgebreid met de samenwerking 
met Stichting Jarige Job sinds 1 juli 2016. In 2016 hebben wij via hen 19 kinderen gelukkig kunnen 
maken met een compleet verjaardagspakket waarmee zij een complete verjaardag kunnen vieren. 
De samenwerking met Jarige Job krijgt ook vorm in doorverwijzingen naar de Voedselbank en 
andere instanties. 
Het werk van Leergeld is ook in 2016 krachtig ondersteund door particuliere en zakelijke donaties. In 
dit jaarverslag geven wij u ook een overzicht van bijzondere acties en giften. Wij zijn dankbaar voor 
iedere bijdrage want met alle beetjes realiseren wij onze doelstelling dat kinderen kunnen meedoen 
zodat zij later kunnen meetellen. 
Alle medewerkers van Leergeld zetten zich geheel belangeloos en vrijwillig in. Het bestuur dankt alle 
vrijwilligers die zich met groot enthousiasme inzetten. 
Naast alle mooie en goede resultaten kende Leergeld net over de grens van 2016 ook een 
dieptepunt. Eén van haar drijvende krachten van het eerste uur Fred Wensveen overleed op 19 
januari 2017 na een slopende ziekte op 68-jarige leeftijd. Mede door zijn tomeloze inzet is Leergeld 
de Liemers uitgegroeid tot een factor van betekenis in de bestrijding van armoede. 
 
Ruurd Firet 
voorzitter 
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2. Doelstelling en Leergeldformule 

 
De Stichting Leergeld de Liemers heeft als doelstelling het voorkomen van sociaal isolement dan wel 
sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren van 4 tot 18 jaar uit minimagezinnen voor 
wie: 

 overheidsvoorzieningen uitgeput, ontoereikend dan wel niet beschikbaar zijn. 

 eigen middelen onvoldoende zijn om kinderen voldoende of naar behoren te laten participeren 
binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en buiten de school. 

 
Realisering van de doelstellingen vindt plaats door toepassing van door de landelijke Vereniging van 
Stichtingen Leergeld in Nederland ontwikkelde Leergeldformule die in hoofdlijnen neerkomt op: 

 Leergeld is laagdrempelig: ieder kan een aanvraag indienen, elke aanvraag wordt onderzocht. 

 Het willen fungeren als laatste materieel vangnet voor de doelgroep wanneer er geen 
voorzieningen zijn waar het kind een beroep op zou kunnen doen of wanneer deze 
voorzieningen niet toereikend zijn. Aanvullende hulp kan worden geboden in de vorm van giften 
in natura of gedeeltelijke vergoeding van kosten van clubs en scholen.  

 Local for local – met zoveel mogelijk lokale geldmiddelen kinderen in de Liemers helpen. 

 Gebruikmaken van intermediairs die op huisbezoek gaan voor de registratie en inkomenstoets.  

 Snelle werkwijze: afhandeling van de aanvraag vindt plaats binnen een periode van enkele 
weken. 

 Eventueel nog niet gebruikte bestaande / voorliggende voorzieningen van de gemeenten in de 
Liemers worden onderzocht en die worden, indien mogelijk en wenselijk, toegepast. 

 We houden contact met  overheden m.b.t. tekortschietende voorzieningen of wet- of 
regelgeving. 

 We proberen bij te dragen aan bewustwording dat structurele problemen structureel moeten 
worden aangepakt. 

 

 
 
Alleenstaande moeder, 3 kinderen van 18, 16 en 8 jaar. 
Van de uitkering via de Participatiewet wordt maandelijks een bedrag van € 100 ingehouden 
i.v.m. met teveel ontvangen bijstand in het verleden. Daarnaast is er nog een schuld bij de 
zorgverzekeraar, waardoor moeder minder zorgtoeslag ontvangt.  
De scheiding is onlangs uitgesproken, zonder alimentatieverplichting i.v.m. gokschulden van 
vader.  
Mevrouw woont sinds 2 maanden in een andere woning, maar heeft geen wasmachine en 
kledingkasten. De gemeente heeft de bijzondere bijstand hiervoor afgewezen (evenals de kosten 
voor een beugel voor de middelste) in verband met de eerder teveel ontvangen bijstand.  
Mevrouw heeft geen goed beeld van haar financiële situatie. Ze was tijdens het huisbezoek erg 
blij  dat zij een gewillig oor vond voor alle problemen waar ze tegenaan loopt. Bij de gemeente 
had ze - volgens eigen zeggen - het gevoel tegen een muur aan te lopen. 
Leergeld heeft mevrouw naar de Welzijnsorganisatie verwezen om orde in haar (financiële) 
administratie te laten scheppen. Het caritasfonds is gevraagd voor de aanschaf van een 
wasmachine.  Leergeld heeft gezorgd voor een fiets voor het oudste kind. Ook is het geld voor de 
schoolreis en een deel van de Ouderbijdrage rechtstreeks aan de school overgemaakt. 
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3. Organisatie: comité van aanbeveling, bestuur, coördinatiebureau  

                 Stichting Leergeld de Liemers is een organisatie die geheel uit vrijwilligers bestaat. Uiteraard wordt op basis van 
declaratie een onkostenvergoeding aan de vrijwilligers verstrekt. 

                 Comité van Aanbeveling: (per eind 2016) 

Dhr. J. de Ruiter                                                                 (oud-) burgemeester van Zevenaar 
Dhr. M. Mittelmeijer    voorzitter College van Bestuur Quadraam 
Dhr. Ch. van Ditshuizen   ondernemer 
Dhr. Nico van Zoghel    voetballer, keeper, coach 
Dhr. Thijs van Leer    musicus 
Dhr. Henk Dekker                                    voorzitter Lindus 

 
Samenstelling Bestuur: (per eind 2016) 
 
Ruurd Firet  (voorzitter)             consultant overheid en zorg  
Harry Gerritsen (penningmeester)  voormalig docent 
Ciske Krol (secretaris)    voormalig docente 
Antoinet van Gaal (lid, publiciteit)  directeur Galerie Meander 
Paulus Jansen (lid)                                      voormalig manager zorg 
Annelies van den Akker (coörd. Extern)      voormalig schoolconsulent 
 
Coördinatiebureau: 
 
 Coördinator Intern 

Het bestuur wordt ondersteund door de coördinator Intern, die zorg draagt voor de dagelijkse gang 
van zaken.  

 
 Administratief en financieel medewerkers 

De coördinator Intern werkt samen met twee administratieve medewerkers en twee intermediairs. 
De coördinator Extern stuurt het team van intermediairs aan. 

 
 Intermediairs 

Stichting Leergeld de Liemers heeft tien intermediairs, allen opgeleid via een interne training. 
Zij gaan op huisbezoek bij cliënten in de diverse aangesloten gemeenten.  
Er is met hen regelmatig overleg in de vorm van intervisie- en nascholingsbijeenkomsten. Op deze 
manier kan kennis en ervaring worden gedeeld en wordt voorzien in deskundigheidsbevordering. 
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4. Werkwijze Stichting Leergeld de Liemers 
 
Aanvragen voor hulp komen op drie manieren binnen: 

 per post via de antwoordkaarten die in de aanvraagfolder is afgedrukt 

 via e-mail  

 via het algemene telefoonnummer uit de folder of via de website www.leergelddeliemers.nl  
 

Aanvragen kunnen rechtstreeks van een gezin afkomstig zijn maar vaak ook via betrokken hulp, zorg of 
dienstverleners van diverse disciplines. 
Behandeling van een aanvraag gebeurt binnen een week, waarbij er telefonisch contact met de cliënt 
wordt opgenomen. Na een korte globale indruk van de gevraagde ondersteuning en een aanduiding over 
de inkomenspositie wordt op korte termijn een huisbezoek gepland door één van de intermediairs. 
De intermediair, die adequaat is opgeleid, gaat met een uitgebreide informatiemap op huisbezoek en 
toetst ter plekke de inkomens- en/of schuldensituatie. Leergeld de Liemers helpt kinderen van wie (pleeg-
)ouder of voogd een aantoonbaar inkomen laat zien tot maximaal 120% van het bijstandsniveau. De 
hulpvraag wordt besproken - vaak ook voor andere kinderen uit het gezin en in dezelfde doelgroep - 
nadat eerst het gebruik van de bestaande voorliggende voorzieningen door de intermediair is getoetst.  
 

De gemeenten in de Liemers gaan, wat het toekennen van toelages betreft, uit van een inkomen tot 
maximaal 110 tot 120 % (wisselend per gemeente) van het bijstandsniveau.  
 
Na invoering in het landelijk registratiesysteem zal een beoordelingscommissie uitsluitsel geven over de 
toekenning van de aanvraag en over de hoogte van de aanvraag. 
 
Getracht wordt eerst de voorliggende voorzieningen aan te spreken of overige organisaties voor 
(gedeeltelijke) ondersteuning erbij te betrekken. Hierbij moet men denken aan gemeenten, Gelrepas, 
Jeugdsportfonds, Dullertsstichting ed.  
 
 

 

 
Vader, moeder, 3 kinderen van 8, 7 en 2 jaar. 
Op verzoek van het Sociaal Team is Leergeld ingeschakeld.  
Beide ouders hebben een inkomen. Door aflossingen van schulden en hypothecaire verplichtingen 
leeft het gezin - na aftrek van alle vaste lasten - al maanden van (gemiddeld)€ 260, te benutten 
voor eten, drinken en kleding.Door de onderwaterhypotheek levert een verhuizing nog meer 
schulden op. 
Het gezin komt niet in aanmerking voor allerlei gemeentelijke voorzieningen, omdat het een 
gezamenlijk inkomen heeft dat boven de 120% norm ligt.  
Ook Leergeld hanteert deze norm, maar maakt in deze situatie een uitzondering en kiest ervoor het 
gezin te helpen. Kinderen mogen immers niet de dupe worden van een slechte financiële situatie en 
alle spanningen die dit binnen een gezin oplevert.  
Leergeld heeft de Ouderbijdrage voldaan en voor de beide oudste kinderen een aanvraag gedaan 
bij het Jeugdsportfonds voor zwemles. 
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5. Activiteiten 
 

In 2016 zijn in totaal ca. 107 nieuwe gezinnen bezocht. Daarmee kwam het aantal gezinnen, dat eind 
2016 door Leergeld wordt ondersteund op ca. 726. 
In 2016 zijn in totaal 610 aanvragen afgewikkeld (tabel 1).  Drie aanvragen werden afgewezen. 
Per eind december zijn ca. vijf gezinnen nog in behandeling.  
Met de hulp aan de kinderen was in 2016 een bedrag gemoeid van €39.497(tabel 2 en 3). De cijfers, 
afkomstig uit het landelijk registratiesysteem Lisy en het boekhoudkundig systeem Twinfield, zijn in 
onderstaande tabellen samengevat.   
 

Tabel 1: Aantal afgewikkelde aanvragen in 2016, 2015, 2014, 2013 en 2012 

 aantal 
hulpvragen  

2016 

aantal 
hulpvragen  

2015 

aantal  
hulpvragen 

2014 

aantal 
hulpvragen 

2013 

aantal 
kinderen 

2012 
Westervoort 119 149 98   115 58 
Rijnwaarden 41 25 39     51 24 
Duiven 182 117 100     95 40 
Zevenaar * 131 203 185   163 90 
Montferland * 137 154 152   234 81 
              totalen                         610 648 574   658 293 

 
 
Tabel 2: Uitgekeerde bedragen per gemeente in 2016, 2015, 2014, 2013 en 2012 

 2016 in € 2015 in € 2014 in € 2013 in € 2012 in € 

Westervoort 8.016 12.591 6.939 8.683 10.214 
Rijnwaarden        3.196 2.516 3.843 3.152 3.097 
Duiven 10.740 10.765 9.257 3.861 4.486 
Zevenaar* 9.410 16.929 15.201 10.650 8.957 
Montferland* 8.135 15.813 14.082 15.850 8.412 

totalen € 39.497 € 58.614 € 49.322  € 42.196 €  35.166 
 

 
 
Tabel 3: Verdeling naar categorieën in 2016 en 2015 (afgerond).  
 2016 in   € 

via Leergeld 
2016 in €  
via overige 
stichtingen   

2016  
totaal in € 

2015 in   € 
via Leergeld  

2015 in €  
via overige 
stichtingen  

2015  
totaal in € 

Onderwijs** 11.379 0 11.379 8.975             0 8.975 

Sport incl.zwemles* 8.181 5.463 13.645 14.778   10.827 25.605 

Cultuur 228 66 294 984   450 1.434 

PC’s 1.296 0 1.295 3.825 0 3.825 

Fietsen 3.484 9.400 12.884 7.375 11.400 18.775 

                      totalen                                  € 24.568 € 14.929 € 39.497 € 35.937 € 22.677 €  58.614 

 

*Er is een duidelijke afname van de aanvragen en uitgaven op het gebied van Sportactiviteiten. 

      Dit betreft de gemeenten Zevenaar i.v.m. invoering GelrePas per 1-1-2016 en de gemeente   
      Montferland i.v.m. invoering Meedoenregeling per 15-3-2016. 

** Er is een duidelijke toename op het gebied van Onderwijsactiviteiten. Dit betreft een toename in de  

 aanvragen voor Ouderbijdrage en studiereizen. 
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6.Publiciteit 
 
Via de dagbladpers is Stichting Leergeld de Liemers ook in 2016  regelmatig in het nieuws geweest . 
Daarnaast was en is informatie beschikbaar via: 

 

 de website www.leergelddeliemers.nl 

  Folders  

 Facebookpagina 
 
 
7. Fondswerving 
 
Een stichting als Leergeld is voor de verstrekking van haar middelen volledig afhankelijk van 
particuliere middelen. Er worden drie soorten donateurs onderscheiden: 
1 vrienden 
2 sponsoren 
3 adoptiebedrijven 
 
Het verwerven van middelen is een niet aflatende en noodzakelijke activiteit die in het bestuur is 
belegd bij enkele bestuursleden. 
 
Stichting Leergeld de Liemers heeft de ANBI-status.   

 

 
 
 

 

 

Vader, moeder en 2 kinderen in de leeftijd van 8 en 5 jaar. 
Naast zijn baan met minimaal inkomen, staat vader iedere nacht om 4 uur op om kranten te 
bezorgen. Deze bijverdienste van € 150 heeft het gezin nodig voor de medische kosten van het 
jongste kind, dat naasteen zeer ernstige hartafwijking ookeen verstandelijke beperking heeft.  
Door de opgelopen schulden in verband met allerlei medische kosten heeft het gezin te maken 
gehad met een schuldhulpverleningstraject. Dit is recent afgesloten, maar op eigen verzoek staat 
het gezin nog steeds onder bewindvoering om de financiële rust te waarborgen. Dat betekent een 
leefgeld van € 90 per week. 
Beide ouders hebben een slechte gezondheid. De aangevraagde scootmobiel voor moeder is helaas 
door de gemeente afgewezen. De  slechte fietsen van beide ouders zijn aan vervanging toe. 
Hiervoor ontbreken echter de middelen evenals voor een auto, die i.v.m. kritieke spoedopnames 
voor de jongste gewenst zou zijn. Het jongste kind moet achter op de fiets vervoerd worden. 
Na het huisbezoek heeft Leergeld de kapotte PC vervangen. Voor het oudste kind is een fiets 
afgeleverd en is de schoolreis en een deel van de Ouderbijdrage betaald. 
Daarnaast heeft Leergeld via de welzijnsorganisatie een aanvraag gedaan bij een Caritasfonds voor 
vervanging van de fietsen voor beide ouders. Ook loopt er een aanvraag bij de Voedselbank. 
Opa springt, ondanks een smalle beurs, bij wat betreft de zwemlessen voor de oudste. 
Leergeld heeft het gezin verwezen naar de gemeentelijke voorziening voor zwemles. 
Door tussenkomst van Leergeld is dit gezin met een benarde financiële situatie, enigszins geholpen.  

 
 


