Stichting Leergeld de Liemers

ALGEMEEN EN FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

“ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN”

Algemeen Jaarverslag 2017
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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.
Bovengenoemde bedragen zijn richtlijnen. Incidenteel besluit St. Leergeld de Liemers van deze bedragen
af te wijken wanneer omstandigheden binnen een gezin daar om vragen.
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1. Inleiding
Stichting Leergeld de Liemers heeft in het 2017 een flinke groei doorgemaakt.
Het totaal aantal afgewikkelde hulpvragen was groter dan ooit (817) en het totaal van de
uitgekeerde bedragen was met € 53.865,- ook fors hoger dan in 2016.
Deze groei had gevolgen voor de organisatie. Er was een andere organisatiestructuur nodig om ook
bij deze omvang goed te kunnen blijven functioneren. Met advies van de landelijke Stichting
Leergeld heeft e.e.a. geleid tot het aanstellen van een betaalde coördinator (in dienst per 1-1-2018),
nieuwe bemensing op kantoor, enkele nieuwe intermediairs en een bestuur (met ondergetekende
als nieuwe voorzitter) dat meer op afstand zal gaan besturen.
Door de verruiming van de voorzieningen in de diverse gemeenten (o.a. Gelrepas,
Meedoenregeling), ingezet in 2016, en door de komst van de Klijnsma-gelden in het najaar van 2017
kon Stichting Leergeld de Liemers haar doelgroep verruimen en de ondersteuning uitbreiden.
In de loop van 2017 konden wij ook kinderen gaan ondersteunen uit gezinnen met een inkomen van
120 tot 140 % van het bijstandsniveau. Bovendien werd het mogelijk vaker ‘ja’ te zeggen tegen
bepaalde sporten en culturele activiteiten en/of de combinatie daarvan.
De samenwerking met Kinderhulp, het Jeugd Cultuur Fonds, het Jeugd Sport Fonds, de Stichting
Jarige Job en de Dullertsstichting bleef zorgen voor veel mogelijkheden tot extra ondersteuning
dankzij de bemiddelende rol van Stichting Leergeld de Liemers.
Ook in 2017 werd het werk van Leergeld de Liemers ondersteund door particuliere en zakelijke
donaties. Op bladzijde 11 van dit jaarverslag treft u hiervan een overzicht aan. Wij zijn dankbaar
voor iedere bijdrage en vooral met de maatschappelijke betrokkenheid die daaruit spreekt.
Leergeld de Liemers zou niet kunnen functioneren zonder alle vrijwilligers die zich daarvoor inzetten
als administratieve kracht, intermediair, logistiek medewerker, ICT-er of als bestuurslid.
Wij hopen dat de nieuwe organisatiestructuur in 2018 zal functioneren naar tevredenheid van alle
betrokkenen. Na de eerste maanden zijn de vooruitzichten positief.
Terugkijkend op de ontwikkelingen in 2017 zien wij 2018 dan ook met vertrouwen tegemoet.
Hanneke Bannink
voorzitter
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2. Doelstelling en Leergeldformule
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 de door de landelijke Vereniging
van Stichtingen Leergeld in Nederland ontwikkelde Leergeldformule, die in hoofdlijnen neerkomt op:
 Laagdrempelig zijn: ieder kan een aanvraag indienen, elke aanvraag wordt onderzocht.
 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’ toepassen: met zoveel mogelijk lokale geldmiddelen kinderen in de Liemers
helpen.
 Gebruikmaken van intermediairs die op huisbezoek gaan voor de registratie en inkomenstoets.
 Een snelle werkwijze hanteren: afhandeling van de aanvraag vindt plaats binnen een periode
van enkele weken.
 Nagaan of gebruik gemaakt wordt van de bestaande voorzieningen van de gemeenten in de
Liemers en waar nodig hiernaar verwijzen.
 Contact houden met overheden m.b.t. voorzieningen, wet- of regelgeving, met name op het
gebied van armoedebeleid.

3. Organisatie: bestuur, coördinatiebureau
Stichting Leergeld de Liemers is een organisatie die hoofdzakelijk uit vrijwilligers bestaat. Uiteraard
wordt op basis van declaratie een onkostenvergoeding aan de vrijwilligers verstrekt. Per 01-01-2018
is Daniëlle Hoppen voor 8 uur per week in dienst als coördinator.


Bestuur (per 1 december 2017)
Hanneke Bannink (voorzitter), Harry Gerritsen (penningmeester), Renate Berndsen-Raben
(secretaris), Antoinet van Gaal (lid, publiciteit), Annelies van den Akker (lid)



Kantoor
- Coördinator: Daniëlle Hoppen (in dienst per 01-01-2018)
De coördinator vormt de schakel tussen bestuur en vrijwilligers.
- Administratieve medewerkers
De coördinator werkt samen met een aantal administratieve medewerkers en stuurt het
team van vrijwilligers aan.
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Overige vrijwilligers
- Intermediairs
Stichting Leergeld de Liemers heeft in de diverse gemeenten intermediairs, allen opgeleid
via een interne training. Zij gaan op huisbezoek bij de gezinnen die een aanvraag doen. 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.
- Logistieke medewerkers en ICT-ers
Enkele logistieke medewerkers zorgen voor het vervoer van computers en fietsen. Zij zorgen
ook dat de tweedehands fietsen weer ‘als nieuw’ gebruikt kunnen worden.
ICT-ers maken de gekregen computers volledig ‘schoon’ en voorzien ze van de nodige
basissoftware, waarna ze weer uitgeleverd worden.

Gezin bestaande uit vader, moeder en 2 zonen
De financiële situatie van het gezin is niet bepaald rooskleurig. Zij leven alleen van de uitkering.
I.v.m. de vakantie naar het geboorteland, die 1 x per 2 á 3 jaar wordt gepland en waarvoor wordt
gespaard, zijn er nieuwe paspoorten aangeschaft. Dit was een forse aanslag op het beschikbare
budget. In verband met de psychische klachten van de oudste zoon worden er veel extra onkosten
gemaakt. Daarnaast zijn er schulden, die maandelijks worden afgelost.
Leergeld heeft het schoolreisje en de ouderbijdrage voor de jongste zoon voldaan. Hij blijkt over
een uitzonderlijk tafeltennis talent te beschikken. Om op wedstrijdniveau mee te kunnen spelen
heeft Leergeld de kosten voor een eigen professioneel tafeltennisbatje op zich genomen. Het
bedrag van € 100 is aan de Tafeltennisclub overgemaakt.
De jongen is hiermee zo in zijn nopjes, dat de moeder ons onderstaande foto stuurde en de ouders
toestemming gaven om deze foto op te nemen in dit jaarverslag.
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4. Werkwijze Stichting Leergeld de Liemers
Aanvragen voor hulp komen op drie manieren binnen:
 per post via de antwoordkaart die in de aanvraagfolder is afgedrukt
 via e-mail of website
 via het algemene telefoonnummer
Aanvragen kunnen rechtstreeks van een gezin afkomstig zijn maar komen ook vaak 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 140% van het bijstandsniveau.
De intermediair toetst eerst voorliggende voorzieningen (bijvoorbeeld gemeentevoorzieningen,
Gelrepas). Wanneer geen gebruik gemaakt kan worden van deze voorzieningen of wanneer deze niet
toereikend zijn, wordt samen met de (pleeg)ouder een hulpvraag voor Stichting Leergeld de Liemers
ingevuld. Bij de aanvraag worden ook instanties als Jeugdsportfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp,
Jeugdcultuurfonds (per 3-4-2018 Jeugdfonds Sport & Cultuur) en Dullertsstichting voor (gedeeltelijke)
ondersteuning betrokken.
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 het bedrag.

Op 24 september 2017 vond de 3e Liemers Tour
Rally plaats. Deelnemers en sponsors van de
rally doneerden een mooi bedrag aan Stichting
Leergeld de Liemers
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5. Activiteiten
In 2017 zijn in totaal ca. 116 nieuwe gezinnen bezocht. Daarmee kwam het aantal gezinnen, dat eind
2017 staat ingeschreven bij Leergeld, op 842. Voor een aantal van deze gezinnen heeft Leergeld in 2017 in
totaal 817 aanvragen afgehandeld (tabel 1). Per eind december zijn ca. 3 aanvragen nog in behandeling.
Met de hulp aan de kinderen was in 2017 een bedrag gemoeid van € 53.865 (tabel 2 en 3).
Er is een duidelijke toename van het aantal hulpvragen. Leergeld is intermediair voor Jarige Job en
Onky Donky (Ouwehands Dierenpark). Deze aanvragen zijn per 2017 in de telling meegenomen.
De cijfers, afkomstig uit het landelijk registratiesysteem Lisy en het boekhoudkundig systeem
Twinfield, zijn in onderstaande tabellen samengevat.
Tabel 1: Aantal afgewikkelde aanvragen in 2017, 2016, 2015, 2014 en 2013
aantal
aantal
aantal
aantal
hulpvragen hulpvragen hulpvragen
hulpvragen
2017
2016
2015
2014
Westervoort
183
119
149
98
Rijnwaarden
72
41
25
39
Duiven
191
182
117
100
Zevenaar *
199
131
203
185
Montferland *
172
137
154
152
Totalen
817
610
648
574

Aantal
hulpvragen
2013
115
51
95
163
234
658

Tabel 2: Uitgekeerde bedragen per gemeente in 2017, 2016, 2015, 2014 en 2013
2017 in €
2016 in € 2015 in € 2014 in € 2013 in €
Westervoort
10.771
8.016
12.591
6.939
8.683
Rijnwaarden
6.085
3.196
2.516
3.843
3.152
Duiven*
16.001
10.740
10.765
9.257
3.861
Zevenaar*
13.230
9.410
16.929
15.201
10.650
Montferland*
7.778
8.135
15.813
14.082
15.850
Totalen
€ 53.865
€ 39.497 € 58.614
€ 49.322 € 42.196
Tabel 3: Verdeling naar categorieën in 2017 en 2016
2017 in € 2017 in €
2017
2016 in €
via
via
totaal in € via
Leergeld
overige
Leergeld
stichting
en
Onderwijs **
16.251
16.251
11.379
Sport incl zwemles*
6.300
5.380
11.680
8.181
Cultuur
292
723
1.015
228
PC’s
2.481
2.481
1.296
Fietsen***
5.157
15.700
20.857
3.484
Overige
1.581
1.581
welzijnskosten
Totalen

32.062

21.803

53.865

(de toelichting * vindt u op de volgende pagina)
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€ 24.568

2016 in €
via overige
stichtinge
n

2016
totaal in
€

0
5.463
66
0
9.400

11.379
13.645
294
1.295
12.884

€ 14.929

€ 39.497

*

**
***

Er is een duidelijke afname van de aanvragen en uitgaven op het gebied van Sportactiviteiten.
Dit betreft de gemeente Zevenaar i.v.m. invoering GelrePas per 1-1-2016, de gemeente
Montferland i.v.m. invoering Meedoenregeling per 15-3-2016 en de gemeente Duiven
zwemlesregeling. In Duiven forse toename van het aantal fietsen via Dullertsstichting.
Er is een duidelijke toename op het gebied van Onderwijsactiviteiten. Dit betreft een toename in de
aanvragen voor Ouderbijdrage en studiereizen voor alle gemeenten.
Via de Dullertsstichting werden 43 fietsen voor kinderen uit Duiven en 31 fietsen voor kinderen uit
Westervoort bemiddeld voor een totaal bedrag van € 15.700.

Uit de rapportage van een huisbezoek
Het gaat hier om een alleenstaande moeder met drie dochters.
Mevrouw is sinds 2017 officieel gescheiden. Meneer weigert zich uit te laten schrijven op het
gezinsadres, waardoor mevrouw geen recht heeft op regelingen en voorliggende voorzieningen
van de gemeente. Waarschijnlijk wordt hij binnenkort gedwongen uitgeschreven.
Ook weigert meneer de kinderbijslag af te staan en betaalt hij niet de hem opgelegde alimentatie
van € 75,- per maand. Mevrouw heeft het financieel dus erg moeilijk. Er worden dan ook op dit
moment ongewild veel schulden opgebouwd.
Mevrouw heeft in 2017 contact gezocht met Maatschappelijk Werk omdat er problemen waren
binnen hun huwelijk. Ze is blij en dankbaar dat zij op dit moment wordt geholpen om orde in de
chaos te scheppen. Zij probeert de sfeer voor haar kinderen zo goed mogelijk te houden en wil
hun vader niet openlijk afvallen, maar moet hen financieel alles weigeren omdat er gewoon geen
geld is. Het gezin maakt dankbaar gebruik van de voedselbank en alle andere zaken waarvoor zij
uitstel of kwijtschelding krijgen. Helaas moet er nog ontzettend veel geregeld worden.
De tweede dochter is hoogbegaafd en heeft ADHD. Zij rijdt al jaren paard bij een manege. I.v.m.
haar aanleg en persoonlijkheid wil mevrouw haar dit niet afnemen. Zij voorziet veel
opvoedingsproblemen wanneer dit paardrijden niet meer kan doorgaan.
Conclusie: Mevrouw doet erg haar best om grip op de situatie te krijgen. Het gezin zit in een
redelijk uitzichtloze positie waar nog heel veel geregeld moet worden voordat de zaken een klein
beetje op orde zijn. Stichting Leergeld kan hier de nodige verlichting brengen.

Advies intermediair
De aanvragen die worden gedaan positief honoreren.
Dit gezin heeft voorlopig geen geld en mogelijkheden om ergens aan deel te nemen of zaken aan
te schaffen. Wellicht is het mogelijk om het paardrijden van de dochter gedeeltelijk of geheel te
vergoeden. Het gaat hier om een bedrag van € 39,50 per maand (11 x per jaar )

Besluit
Stg. Leergeld de Liemers vergoedt de aanvraag
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6. Publiciteit
Via de dagbladpers en de lokale weekbladen is Stichting Leergeld de Liemers ook in 2017 regelmatig
in het nieuws geweest.
Daarnaast was en is informatie beschikbaar via:
 De website www.leergelddeliemers.nl
 Folders bij publieke plekken als (hulp)instanties, huisartsen e.d.
 De Facebookpagina (‘Stichting Leergeld de Liemers’)

7. Fondsenwerving
Stichting Leergeld de Liemers is voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk van particuliere giften.
Er worden drie soorten donateurs onderscheiden:
 Vrienden van Stichting Leergeld de Liemers (vaste donateurs)
 Eenmalige sponsoren (o.a. donaties/acties door serviceclubs, scholen, bedrijven,
verenigingen e.d.)
 Adoptiebedrijven (ondersteuning in natura)
Het verwerven van middelen is een belangrijke activiteit waar de bestuursleden zich doorlopend
voor inzetten.

Restaurant Efeze doneerde in 2017 de helft
van de opbrengst van haar kinderfeestjes
aan Stichting Leergeld de Liemers
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8. Financiën
Een samenvatting van cijfers over 2015 , 2016 en 2017 is in onderstaande tabel weergegeven:

kosten organisatie
kinderen mee laten doen:
directie hulpverlening
hulp via JSF, JCF en
Dullertsstichting
totale hulp
totale lasten
Inkomsten:
baten Leergeld De liemers
baten via JSF, JCF en
Dullertsstichting
totale baten
resultaat

realisatie 2015

realisatie 2016

realisatie 2017

€

9.934

€

10.606

€

11.766

€

34.211

€

24.568

€

32.062

€
€

22.677
56.888

€
€

14.929
39.497

€
€

21.803
53.865

€

66.822

€

50.103

€

65.631

€

31.685

€

42.337

€

80.535

€
€

22.677
54.362

€
€

14.929
57.266

€
€

21.803
102.338

12.460

€

+ 7.163 €

+ 36.707

€

-

Gelukkig kon er in 2017 ook financieel een mooi resultaat worden behaald. We kregen forse
bedragen toegezegd van enkele gemeenten en van het Ministerie van Sociale Zaken en
werkgelegenheid (de zogenaamde Klijnsmagelden).

Stichting Leergeld de Liemers heeft de ANBI-status.
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9. Lijst van ondersteunende instellingen, sponsors en donateurs.
De volgende ondersteunende instellingen, sponsors en donateurs leverden in 2017 een financiële
bijdrage aan het werk van Stichting Leergeld de Liemers.

Gemeenten:
 Montferland
 Westervoort
 Zevenaar
 Rijnwaarden
 Duiven
Totaal:





Rijnwaarden alsnog voor
2015 en 2016
Rijnwaarden voor fietsenplan
Zevenaar voor fietsenplan
Rijnwaarden Klijnsma
toekenning ( geoormerkt)
Totaal:

Landelijke instellingen:
 via Leergeld Nederland
SZW subsidie 2017
 Stg. Nat. Fonds Kinderhulp
 opbrengst collecte
Stg. Nat. Fonds Kinderhulp
Totaal:

Particuliere giften:
 Vrienden van Leergeld
 van div. particulieren
 n.a.v. overlijden dhr.
Fred Wensveen
Totaal:

€
€
€
€

2.500
1.500
2.700
4.500
€ 11.200

€ 9.000
€ 1.000
€ 1.500
€ 8.000
€ 19.500

€ 11.317
€ 7.678
€ 1.729
€ 20.724

€ 1.345
€ 3.765
€ 1.435
€ 6.545

Subtotaal

€ 57.969
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Transport subtotaal

€ 57.969

Sponsoring door bedrijven:
 Restaurant Efeze
 Halsaf Exploitatie
 SBBL | Bello
 BKC Zevenaar
 Vink Kunststoffen
 Toorank Distilleries
 Bakkerij Hilvers
Totaal:

€ 2.370

Van kerkelijke instellingen:
 Diaconiën van 5 protestantse
Liemerse gemeenten
 St. Vincentiusvereniging
Totaal:

€ 2.293

Van stichtingen, verenigingen, clubs:
 Stg. Armoede Fonds
 Stg. Sociaal Fonds M.C.G.
 Herensociëteit De Gelders Poort
 M.K.B. Duiven
 Rotary Zevenaar
 Lions Winterevenement
 Lokaal Belang Zevenaar
Totaal:

€ 16.178

Enkele acties voor Leergeld De Liemers:
 inzameling Ds. Jonkersschool Lathum
 verkoop div. spullen
Totaal:

€ 1.725

Totale baten 2017:

€ 80.535
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Alleenstaande moeder met 1 dochter
Een intermediair van Leergeld de Liemers heeft op 01-04-2014 een 1e huisbezoek afgelegd.
Zij trof een schamel ingericht huis aan. In de kamer met betonnen wanden en vloer, stond geen
meubilair. Er lag een matras op de grond. Mevrouw vertelde dat zij pas was verhuisd, onder
bewind stond en een weekgeld ontving van € 50. Leergeld de Liemers heeft er toen voor gezorgd
dat de dochter een fiets kreeg. Onlangs heeft mevrouw opnieuw contact gezocht met Leergeld.
Dezelfde intermediair is op 2-11-2017 opnieuw op huisbezoek geweest.

Uit de rapportage van het huisbezoek
Ik ben voor de 2e keer bij mevrouw geweest en ik trof een moe, verward persoon aan. In haar huis
is weinig veranderd. In de kamer ligt een betonnen vloer en er staat geen enkel meubelstuk. Er ligt
een matras op de grond die zij gebruikt als zitplaats. Mij werd een laag krukje, een soort opstapje,
als zitplaats aangeboden. Iets anders was er niet.
Mevrouw is heel boos, verward, verdrietig, moe en gelaten en ziet geen uitweg in deze situatie.
Ondanks dat mevrouw in het verleden zorgverlening heeft geweigerd, moet er op welke manier
dan ook hulp geboden worden. Ik vind het raadzaam om contact op te nemen met het Sociaal
Team en haar bewindvoerder om de situatie duidelijk in beeld te krijgen. ER MOET HULP KOMEN!!

Besluit
Om aan de noodoproep van deze intermediair tegemoet te komen heeft Leergeld een bericht
gestuurd naar de Vincentius Vereniging, het Sociaal Wijkteam, Humanitas en de bewindvoerder.
Mevrouw heeft Leergeld de Liemers hiervoor gemachtigd, middels een ondertekend
machtigingsformulier. Leergeld heeft bovenstaande partijen dringend verzocht om deze
alleenstaande moeder en haar dochter te helpen, zodat dit gezin op een menswaardige wijze kan
wonen en functioneren.
Met gezamenlijke inspanning van een aantal particulieren en bovenstaande partijen is er voor
gezorgd dat de woonkamer en slaapkamers met verkregen middelen zijn ingericht. Het sociaal
wijkteam is opnieuw betrokken bij de hulpverlening en mevrouw heeft weer vertrouwen in de
toekomst. Ondanks het feit dat Leergeld geen hulpverlenende instantie is, hebben we ons niet
beperkt tot alleen het afleveren van een nieuwe fiets voor de dochter. Door alle partijen te
mobiliseren hebben we het verschil gemaakt en een kleine bijdrage kunnen leveren aan een
menswaardiger bestaan.

13

