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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 

 

Voor de foto’s die wij in dit jaarverslag gebruikt hebben, is nadrukkelijk toestemming gevraagd. 
 
 
 

 

Algemene criteria Leergeld de Liemers: 
 
Kinderen van   4 – 12 jaar (primair onderwijs) maximaal € 250 per jaar 
Kinderen van 12 – 16 jaar (voortgezet onderwijs) maximaal € 300 per jaar 
Kinderen van 16 jaar maximaal € 200 per jaar (i.v.m. bijbaantje) 
Kinderen van 17 jaar maximaal € 150 per jaar (i.v.m. bijbaantje) 
  
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. Voorwoord  
 
Stichting Leergeld de Liemers kan met een goed gevoel terugzien op het jaar 2018. 
Het aantal kinderen dat wij konden helpen steeg, evenals het totaal van de daarvoor uitgekeerde 
bedragen. 
 
Er was een goede samenwerking met en financiële ondersteuning door de Liemerse gemeenten 
(Zevenaar, Duiven, Westervoort en Montferland). Conform de landelijke uitgangspunten helpt 
Stichting Leergeld de kinderen die door diverse redenen (net) buiten de voorzieningen van de 
gemeente vallen. Het goede contact met de gemeenten draagt ertoe bij dat we elkaar daarin goed 
aanvullen. 
 
De samenwerking met organisaties als Kinderhulp, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job 
en de Dullertsstichting zorgden dankzij de bemiddelende rol van Leergeld de Liemers voor veel 
mogelijkheden tot extra ondersteuning. 
 
Ook dit jaar werd het werk van Leergeld de Liemers ondersteund door donaties van particulieren, 
bedrijven, serviceclubs e.a. Wij zijn stellen iedere bijdrage zeer op prijs en waarderen de 
maatschappelijke betrokkenheid die daaruit spreekt.  
 
Ik wil mijn waardering uitspreken voor de geweldige inzet van de coördinator, de 
kantoormedewerkers, intermediairs, logistieke- en ICT-medewerkers. Hun inzet maakt het mogelijk 
al deze kinderen te helpen. 
 
Wij hopen ons werk de komende jaren op deze manier te kunnen voortzetten. Het streven is daarbij 
om in samenwerking met de diverse partners nog meer kinderen uit de doelgroep te kunnen 
bereiken. Immers: ‘Ieder kind moet kunnen meedoen’! 
 
 
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 Grob voor 8 uur per week in dienst gekomen als coördinator. Per 01-08-2018 is dit aantal 
verhoogd naar 12 per week. 
 

 Bestuur  

Hanneke Bannink (voorzitter), Harry Gerritsen (penningmeester), Renate Berndsen 

(secretaris), Antoinet van Gaal (bestuurslid), Annelies van den Akker (bestuurslid) 

In 2018 vonden een aantal bestuurswisselingen plaats. Per 1 mei 2019 is het bestuur als volgt 

samengesteld: Hanneke Bannink  (voorzitter), Mareen Bartels (penningmeester), Renate 

Berndsen (secretaris), Wilfried van Dongen (bestuurslid), Peter van Schijndel (bestuurslid). 

 Kantoor 

- Coördinator: Daniëlle Grob  

  De coördinator vormt de schakel tussen bestuur en vrijwilligers. 
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- Administratieve medewerkers 
  De coördinator werkt samen met een aantal administratieve medewerkers en stuurt het  
  team van vrijwilligers aan. 
 

 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. 

 

 
 
 
 

Paardrijles voor Naomi dankzij Leergeld 
Naomi is 11 jaar en heeft een vorm van autisme. Sinds een aantal maanden krijgt zij paardrijles in 
een speciale groep van drie kinderen. Haar zelfvertrouwen is inmiddels enorm gegroeid en ze 
communiceert beter. Leergeld heeft hiervoor een aanvraag ingediend bij het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur en er is maar liefst een bedrag van € 1.000,- beschikbaar gesteld in verband met haar 
autisme. Met dit bedrag is zij in staat om in 2018 en 2019 deze speciale en aangepaste lessen te 
kunnen blijven volgen.  
Als kers op de taart heeft Naomi in mei 2019 de eerste prijs behaald met haar paard. Zo trots als 
een pauw stuurde haar moeder deze foto’s met een persoonlijk bedankje: “Hallo Stichting 
Leergeld, vandaag had Naomi haar allereerste springwedstrijd en ze is in haar categorie eerste 

geworden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het mede mogelijk maken hiervan ♥”. 
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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, 
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. 
 

 
 
 

 

De leerlingen van groep 8 
van RKBS De Tamboerijn in 
Zevenaar haalden met de 
Kinderpostzegelactie 2018  
€ 651,-- op voor Stichting 
Leergeld de Liemers. 
Coordinator Daniëlle Grob 
nam de enveloppen in 
ontvangst. Dankzij Jan 
Willem Rebers van Rebers 
Boek en Buro konden wij 
de kinderen als dank een 
klein cadeautje aanbieden. 

. 
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5. Activiteiten 
 

In 2018 zijn in totaal door Leergeld de Liemers 854 aanvragen afgehandeld (tabel 1). 
Met de hulp aan deze kinderen was in totaal een bedrag gemoeid van € 61.894,-. 
Tabel 2 toont de verdeling daarvan over de diverse gemeenten en tabel 3 laat de verdeling over de 
diverse categorieën binnen de ondersteuning zien.   
De uitgaven voor pc’s/laptops zijn duidelijk toegenomen. In steeds meer gevallen is een laptop (i.p.v. 
een pc) noodzakelijk. Deze zijn in zeer beperkte mate 2e hands verkrijgbaar, dus moet regelmatig 
uitgeweken worden naar een nieuwe laptop. 
Het aantal hulpvragen in de gemeente Montferland neemt af door uitbreiding van (het gebruik van) 
de daar geldende ‘meedoenregeling’. 
 
Tabel 1: Aantal afgewikkelde aanvragen in 2018, 2017, 2016, 2015, 2014  

 aantal 
hulpvragen 

2018 

aantal 
hulpvragen  

2017 

aantal 
hulpvragen  

2016 

aantal 
hulpvragen  

2015 

aantal  
hulpvragen 

2014 
Westervoort 193 183 119 149 98 
Rijnwaarden* -- 72 41 25 39 
Duiven 209 191 182 117 100 
Zevenaar  381 199 131 203 185 
Montferland  71 172 137 154 152 
             Totalen                        854 817 610 648 574 

 
 
Tabel 2: Uitgekeerde bedragen per gemeente in 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 

 2018 in € 2017 in € 2016 in € 2015 in € 2014 in € 
Westervoort 17.091 10.771 8.016 12.591 6.939 
Rijnwaarden* -- 6.085        3.196 2.516 3.843 
Duiven 15.252 16.001 10.740 10.765 9.257 
Zevenaar 23.630 13.230 9.410 16.929 15.201 
Montferland 5.921 7.778 8.135 15.813 14.082 

Totalen €61.894 € 53.865 € 39.497 € 58.614 € 49.322 

 
* De gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar zijn gefuseerd per 1-1-2018 
 
Tabel 3: Verdeling naar categorieën in 2018 en 2017   

 2018 in   € 
via 
Leergeld 

2018 in €  
via overige 
stichtingen   

2018 
totaal in € 

2017 in   € 
via 
Leergeld 

2017 in €  
via overige 
stichtingen   

2017 
totaal in € 

Onderwijs  22.879  22.879 16.251  16.251 
Sport incl. 
zwemles 

9.289 3.437 12.726 6.300 5.380 11.680 

Cultuur 674 804 1.478 292 723 1.015 
PC’s/laptops 4.438  4.438 2.481  2.481 
Fietsen 7.150 11.630 18.780 5.157 15.700 20.857 
Overige 
welzijnskosten 

1.593  1.593 1.581  1.581 

Totalen                                  46.023 15.871 61.894 32.062 21.803 53.865 
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Uit het verslag van een intermediair 
Er is sprake van een zeer moeilijke gezinssituatie. Moeder is ernstig ziek, wat al duidelijk zichtbaar 
is. Het is een Nederlands gezin dat gevlucht is in eigen land. Ze leven zeer geïsoleerd. Het huis zag 
er rommelig uit. Mevrouw zat in het donker met de gordijnen dicht. Ze is heel angstig. Gebruikt 
veel medicijnen.  
 
De drie kinderen hebben veel meegemaakt. Alle drie hebben ze een rugzakje. Ze hebben geen 
vrienden.  Wat ze wel hebben is de sport. Dat is heel belangrijk voor ze. Ze basketballen alle drie. 
De oudste 2 trainen in Arnhem vanwege het niveau.  
 
Leergeld heeft dit gezin kunnen helpen met: Fietsen voor de kinderen, Leergeld Cheques om 
sportkleding aan te kunnen schaffen, een computer, bijdragen aan ouderbijdrage en 
contributiegelden basketbal. Het oudste kind van dit gezin is een basketbaltalent is en is gevraagd 
is door een andere (professionelere) club om mee te komen trainen. Het kind kan niet zelfstandig 
reizen en daarom was gebruik van het Openbaar Vervoer niet mogelijk. Leergeld heeft met succes 
bij Kinderhulp een aanvraag ingediend om de benzinekosten betaald te krijgen zodat moeder haar 
kind met de auto kan brengen. 
 

 
 
 
 

 
 

Een intermediair op huisbezoek 
(de personen op de foto zijn niet de personen uit het voorbeeld hierboven) 
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6. Publiciteit 
 
Via de dagbladpers en de lokale weekbladen is Stichting Leergeld de Liemers ook in 2018 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. 
 
 

 
Het Filmhuis Zevenaar schonk in 2018 de inhoud van de fooienpot  

aan Stichting Leergeld de Liemers 
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8. Financiën  
Een samenvatting van cijfers over 2016 , 2017 en 2018 is in onderstaande tabel weergegeven: 
 
 

 

realisatie 
2016 in € 

realisatie 
2017 in € 

realisatie 
2018 in € 

       

Lasten:    

Organisatiekosten 10.606 11.766 23.854 

        

kinderen mee laten doen:       

directie hulpverlening 24.568 32.062 46.023 

hulp via JSF, JCF en Dullertstichting 14.929 21.803 15.871 

Totale hulp: 39.497 53.865 61.894 

        

Totale lasten:  50.103 65.631 85.745 

        

Baten:       

Leergeld de Liemers 42.337 80.535 87.244 

Via JSF, JCF en Dullertstichhting 14.929 21.803 15.871 

Totale baten:  57.266 102.338 103.115 

        

Exploitatie overschot:  7.163 36.707 17.370 

    

 
Het exploitatie overschot zal toegevoegd worden aan de reserves. Dit overschot is met name 
ontstaan door ontvangen subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken, de zogenaamde 
Klijnsmagelden. Deze gelden worden in 2020 voor het laatst verstrekt. 
 
 
 
 
 
 
 
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 2018 een financiële 
bijdrage aan het werk van Stichting Leergeld de Liemers.  
 
Landelijke instellingen: 
Via leergeld Nederland SZW subsidie 2018  € 23.900 
Stg Nat fonds Kinderhulp    € 16.402 
Totaal:         € 40.302 
 
Gemeenten:  

 Montferland     € 4.000 

 Westervoort     € 1.530 

 Zevenaar     € 7.200 

 Duiven            - 

 Zevenaar voor fietsenplan   € 10.000 
Totaal:         € 22.730 
 
Sponsoring bedrijven: 

 Klaassen groep 

 Vink kunststoffen 

 BKC BV 

 Restaurant Efeze 

 Toorank 

 SBBL de Liemers 
Totaal:          €   2.410 
 
Stichtingen, verenigingen, clubs: 

 Rotary Duiven 

 Lionsclub de Liemers 

 Ladiescircle de Liemers 

 Kinderpostzegelactie 

 Kiwanis 

 Verkoop div. spullen     

 Dullertstichting     
Totaal:          € 15.971 
 
 
Vrienden van Stichting Leergeld en Kerkgenootschappen  €   5.831 
 
 
 
Totale baten          € 87.244 
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Uit een mail van een ouder 
“Na lang aarzelen en toch enige schaamte…. stuur ik u deze mail. 
Het gaat om het volgende: mijn kinderen zitten op een basisschool, waar “vrijwillig” schoolgeld 
gevraagd wordt voor een lunch op school. Op woensdag organiseert de school een gezamenlijke 
broodmaaltijd. Kinderen nemen dan geen boterhammen mee maar bereiden met z’n allen een 
lunch, dekken de tafel en eten samen. De kosten hiervoor bedragen € 72,-- per kind per schooljaar.  
Wij leven van 80 euro in de week en wij kunnen dit niet opbrengen voor twee kids. Ik heb de school 
medegedeeld dat het voor ons niet haalbaar is dit te betalen. De school heeft aangegeven dat we 
dan op de woensdagen onze kinderen zelf brood dienen mee te geven en ze niet mee kunnen doen 
aan de lessen van het koken met kinderen. 
Wij zijn bang dat de kinderen die niet mee doen erop aangekeken gaan worden waarom ze niet 
deelnemen aan de broodmaaltijden. Is er enige mogelijkheid hierin hulp/ondersteuning in te 
verkrijgen? Ik heb al meerdere betaalverzoeken van school gekregen maar ik laat niks van me 
horen. Schaam me kapot omdat ik het gewoonweg niet kan betalen.” 
 
Voor 7 kinderen van deze basisschool in ons werkgebied hebben wij voor het schooljaar 2018-
2019 in overleg met de school en Kinderhulp een oplossing kunnen bieden. De school neemt  
€ 20,-- voor rekening, Kinderhulp € 34,-- en Leergeld het restant van € 18,--.  

 
 
 

 
 

Rotary Duiven schonk ons in 2018 heel een mooi bedrag. 
Op de foto van rechts naar links: Sylivia Verhaar en Max Miltenburg van Rotary Duiven overhandigen 

de cheque aan Hanneke Bannink en Renate Berndsen van Stichting Leergeld de Liemers 
Foto gemaakt door Jacques Kok 


