
Hoofdlijnen beleid Stichting Leergeld De Liemers 2020 
 

‘Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen’ 
 

 
Doel en ambitie  
Stichting Leergeld de Liemers heeft als doel het voorkomen van sociale uitsluiting van 
schoolgaande kinderen/jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële 
middelen 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.  

 
Leergeld de Liemers helpt kinderen van wie (pleeg-)ouder of voogd een aantoonbaar 
inkomen laat zien tot maximaal 140% van het bijstandsniveau en woonachtig zijn in de 
gemeenten Zevenaar, Duiven Westervoort of Montferland. 
 
Leergeld biedt deze kinderen de mogelijkheid om te deel kunnen nemen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen zij hun sociale vaardigheden en kennis zo 
optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de 
samenleving. Door hen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later 
duur “leergeld” voor gaat betalen.  
 
Ambitie 
De lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen. 
 
De Leergeldformule (van Leergeld Nederland) 
Realisering van onze doelstelling vindt plaats door toepassing van de door de landelijke 
Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld 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.  



  
 
Organisatie  
Leergeld de Liemers bestaat grotendeels uit vrijwilligers t.w. het bestuur, de intermediairs en 
administratieve krachten. De dagelijkse leiding is in handen van de coördinator. Deze 
coördinator vormt de schakel tussen bestuur en vrijwilligers.  
 

Intermediairs 
De intermediairs zijn (opgeleide) vrijwilligers die bij gezinnen thuis langs gaan om daar de 
(financiële) situatie in kaart te brengen en informatie te geven over de verschillende 
ondersteuningsmogelijkheden.  
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.  
  
Beloningsbeleid 
Alle vrijwilligers ontvangen, indien gewenst, een onkostenvergoeding. Het bestuur ontvangt 
geen vacatiegeld en de coördinator wordt beloond conform de CAO Sociaal Werk. 
 
Werkwijze  
 Aanvragen voor hulp komen op drie manieren binnen:  
-  per post 
-  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 een huisbezoek gepland door één van de 
intermediairs.  
 
De intermediair gaat met een uitgebreide informatiemap op huisbezoek en toetst ter plekke 
de inkomens- en/of schuldensituatie. In dit huisbezoek worden eerst de voorliggende 
voorzieningen (bijvoorbeeld gemeentelijke voorzieningen, Gelrepas) getoetst. Wanneer 
geen gebruik gemaakt kan worden van deze voorzieningen of wanneer deze niet toereikend 
zijn, wordt samen met de (pleeg)ouder een hulpvraag voor Leergeld de Liemers ingevuld.  
 
Bij deze aanvraag worden ook instanties als Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdfonds Sport & 
Cultuur en Dullertsstichting voor (gedeeltelijke) ondersteuning betrokken.  
  
Na invoering in het landelijk registratiesysteem (van Leergeld Nederland) geeft de 
beoordelingscommissie uitsluitsel over de toekenning van de aanvraag en over de hoogte 
van het bedrag.  
  
 
 



Welke hulp 

Voor kinderen in het basisonderwijs: Voor jongeren in het voortgezet onderwijs: 

 Ouderbijdrage  Ouderbijdrage 

 Schoolreisje/schoolkamp groep 8  Schoolreis/Studiereis 

 Zwemles  

 Fiets  Fiets 

 laptop  laptop 

 
Daarnaast is sport belangrijk om erbij te horen. Leergeld kan helpen met het betalen van de 
contributie van een club en eventueel ook de kleding e.d. die nodig zijn om te sporten.  
Ook is er aandacht voor cultuur. Dan gaat het om muzieklessen, scouting en yoga. 
 
Hulp in natura 
De hulp wordt in natura uitgekeerd (fiets, laptop) of rechtstreeks aan de school of de 
sportclub.  
 
Publiciteit  
Via de dagbladpers en de lokale weekbladen wil de Stichting Leergeld de Liemers regelmatig 
in het nieuws komen. Daarnaast is informatie beschikbaar via: 
-  de website www.leergelddeliemers.nl 
- folders bij publieke plekken als (hulp)instanties, huisartsen e.d.  
- via facebook (‘Stichting Leergeld de Liemers’)  
- het verzorgen van informatiemiddagen/avonden (eigen initiatief of op verzoek)  
 
Fondsenwerving  
Leergeld is voor het uitvoeren van deze hulp geheel afhankelijk van externe financiering 
zoals subsidies (van landelijke/lokale overheden) en donaties van fondsen, particulieren of 
bedrijven.  
 
Het verwerven van middelen is een belangrijke activiteit waar de bestuursleden zich 
doorlopend voor inzetten. 
 
Jaarverslag 
Leergeld de Liemers brengt jaarlijks een algemeen en financieel jaarverslag uit met daarin 
een overzicht van de inkomsten en bestedingen en de afgewikkelde aanvragen. Dit verslag 
wordt op de website van Leergeld de Liemers (www.leergelddeliemers.nl.) gepubliceerd. 
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