Stichting Leergeld de Liemers

ALGEMEEN EN FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019

“ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN”

Stichting Leergeld de Liemers heeft de ANBI-status.
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Voor eigen foto’s die wij in dit jaarverslag gebruikt hebben, is nadrukkelijk toestemming gevraagd.
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Voorwoord
Als Stichting Leergeld de Liemers kunnen we met een goed gevoel terugzien op het
jaar 2019.
Er was een prettige samenwerking met en financiële ondersteuning door de
gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort en Montferland. Zoals beschreven in de
uitgangspunten van Leergeld Nederland helpen wij de kinderen die door diverse
redenen geheel of gedeeltelijk geen beroep kunnen doen op voorzieningen van de
gemeente en/of waarbij die voorzieningen niet voldoende zijn. Het goede contact met
de gemeenten draagt ertoe bij dat we elkaar daarin goed aanvullen.
De samenwerking met organisaties als Kinderhulp, Jeugdfonds Sport en Cultuur,
Stichting Jarig Job, de Dullertsstichting en de St. Nicolai Broederschap zorgt voor
veel mogelijkheden tot extra ondersteuning.
Daarnaast werden wij ook dit jaar gesteund door donaties van particulieren,
bedrijven, serviceclubs e.a.. Wij stellen deze bijdrages zeer op prijs en waarderen de
maatschappelijke betrokkenheid die daaruit spreekt.
Het werk van Leergeld de Liemers was in 2019 alleen mogelijk door de geweldige
inzet van de coördinator, kantoormedewerkers, intermediairs, logistieke- en ICTmedewerkers. Zij hebben voor de daadwerkelijke uitvoering gezorgd en dat verdient
een grote waardering.
Wij hopen ons werk de komende jaren te kunnen blijven voortzetten. Het streven blijft
om met medewerking van 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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Doelstelling en Leergeldformule
Stichting Leergeld de Liemers heeft als doelstelling het voorkomen van sociaal
isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit
minimagezinnen voor wie:
 Overheidsvoorzieningen uitgeput, ontoereikend dan wel niet beschikbaar zijn.
 Eigen middelen onvoldoende zijn om het kind voldoende te laten participeren
binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en buiten
school.
Realisering van de doelstelling vindt plaats door toepassing van de door Leergeld
Nederland ontwikkelde Leergeldformule, die in hoofdlijnen neerkomt op:








Laagdrempelig zijn: iedereen kan een aanvraag indienen.
Hulp bieden in de vorm van giften in natura (via vouchers) of vergoeding van
kosten van clubs en scholen.
Daarbij waar mogelijk gebruik maken van plaatselijke leveranciers.
Huisbezoeken afleggen door intermediairs voor registratie en inkomenstoets.
Afhandeling van de aanvraag binnen enkele weken laten plaatsvinden.
Nagaan of gebruik gemaakt wordt van bestaande voorzieningen en waar
nodig hiernaar verwijzen.
Contact houden met overheden m.b.t. voorzieningen en wet- of regelgeving op
het gebied van armoedebeleid.

Organisatie
Bestuur (samenstelling per 1 mei 2019)
Hanneke Bannink (voorzitter), Mareen Bartels-Kloosterman (penningmeester),
Renate Berndsen (secretaris), Wilfried van Dongen (lid) en Peter van Schijndel (lid).
Coördinator
Danielle Grob heeft als coördinator de algemene leiding over de dagelijkse gang van
zaken en vormt de schakel tussen het bestuur en de vrijwilligers.
Administratieve medewerkers
Twee administratieve medewerkers ondersteunen de coördinator.
Intermediairs
De intermediairs gaan op huisbezoek bij de gezinnen die een (eerste) aanvraag
doen. De intermediairs ontvangen een interne training en er is met hen regelmatig
overleg in de vorm van intervisie- en nascholingsbijeenkomsten.
Logistieke- en ICT-medewerkers
De logistieke- en ICT-medewerkers hebben in 2019 gezorgd voor de aanschaf,
reparatie (gebruiksklaar maken) en uitgifte van tweedehands fietsen en computers/laptops.
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Werkwijze
Aanvragen zijn meestal rechtstreeks van een gezin afkomstig, maar kunnen ook
gedaan worden via hulp-, zorg- of dienstverleners.
Een gezin kan contact opnemen per e-mail of per telefoon. Er wordt vervolgens
telefonisch contact opgenomen voor een globale indruk van de gevraagde
ondersteuning en de inkomenssituatie.
Indien het gezin / het kind op basis van dit eerste contact tot de doelgroep lijkt te
behoren wordt een huisbezoek door een van de intermediairs gepland.
De intermediair toets bij het huisbezoek of er waar mogelijk gebruik gemaakt wordt
van (gemeentelijke) voorzieningen, wat de inkomens- en/of schuldensituatie is en of
er andere feiten zijn die van belang zijn bij de beoordeling van de aanvraag.
De intermediair geeft de gegevens door aan de coördinator die vervolgens besluit of
of de aanvraag/aanvragen toegekend kan/kunnen worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van de hieronder vermelde algemene criteria. Samen met de administratieve
medewerkers en indien nodig de logistieke- en/of ICT-medewerkers wordt vervolgens
gezorgd voor de afhandeling.

Algemene toekenningscriteria (hoofdlijnen)


Het gezinsinkomen ligt onder de 140% van het bijstandsniveau of er zijn hoge
vaste lasten die het besteedbaar inkomen van een vergelijkbaar niveau
maken.



De activiteit of kostenpost moet bijdragen aan de educatieve, sociale,
sportieve of culturele ontwikkeling van het kind.



Er geldt een maximale bijdrage per kind per jaar, afhankelijk van leeftijd en
schooltype. Deze maximale bijdrage is inclusief vergoedingen voor
schoolreisjes, excursies, sportattributen en sportkleding.



Naast de maximale bijdrage per jaar is een bijdrage mogelijk voor een
tweedehands fiets, een laptop, het kamp in groep 8 of de reizen in het VO,
culturele educatie (muziekles) of talentprogramma’s.
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Aanvragen 2019
In de onderstaande tabellen ziet u het overzicht van de toegekende hulpvragen in
2019 in vergelijking met de voorgaande jaren.
De gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar zijn gefuseerd per 1 januari 2018.

Tabel 1: Aantal toegekende aanvragen per gemeente
Aantal hulpvragen

2017

2018

2019

Westervoort
Duiven
Montferland
Zevenaar
Rijnwaarden

183
191
172
199
72

193
209
71
381
--

247
263
93
620
--

Totaal

817

854

1223

2017

2018

2019

Westervoort
Duiven
Montferland
Zevenaar
Rijnwaarden

€ 10.771
€ 16.001
€ 7.778
€ 13.230
€ 6.085

€ 17.091
€ 15.252
€ 5.921
€ 23.630
-----

€ 19.348
€ 21.742
€ 7.783
€ 37.931
----

Totaal

€ 53.865

€ 61.894

€ 86.804

2017

2018

2019

onderwijs
sport
cultuur
PC’s / laptops
fietsen
overigen

€ 16.251
€ 11.680
€ 1.015
€ 2.481
€ 20.857
€ 1.581

€ 22.879
€ 12.726
€ 1.478
€ 4.438
€ 18.780
€ 1.593

€ 28.814
€15.659
€
65
€ 9.358
€ 31.850
€ 1.058

Totaal

€ 53.865

€ 61.894

€ 86.804

Tabel 2: Uitgekeerde bedragen per gemeente
Totale waarde

Tabel 3: Verdeling naar categorieën
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Verslag van een intermediair.
Het gezin bestond, zoals zo vaak, uit een alleenstaande moeder met een kind.
Vader is niet meer woonachtig in Nederland. Moeder staat er alleen voor. Vanwege
een ziekte is ze niet in staat om te werken.
Het kind zit in groep 8 en gaat binnenkort naar de middelbare school. Tot dan toe
heeft moeder alle eindjes aan elkaar geknoopt om haar kind de nodige dingen te
kunnen geven. Ook familie springt weleens bij.
Maar nu komt er veel tegelijkertijd:
Het kamp en een afscheidsfeestje van de basisschool. Een goede fiets om naar de
verder weg gelegen middelbare school te kunnen fietsen. Schoolspullen,
ouderbijdrage en andere kosten voor de middelbare school. Om de gekozen richting
te kunnen gaan volgen is een goede laptop nodig. Allemaal samen is dat voor
moeder onbetaalbaar.
Ik fiets weer met een dubbel gevoel naar huis en ga er met collega’s op kantoor
alles aan doen om dit kind mogelijkheden te bieden en mee te laten tellen. Hiervoor
is Stichting Leergeld bedoeld!
Stichting Leergeld de Liemers heeft de kosten kunnen overnemen voor het kamp
van groep 8 en een bijdrage kunnen geven aan de schoolspullen en het schoolgeld.
Verder heeft het kind een prima tweedehands fiets gekregen en een nieuwe laptop.
Hierdoor konden moeder en kind ontspannen de vakantie in.

Publiciteit
Leergeld de Liemers heeft een eigen website (http://www.leergelddeliemers.nl/) en
een facebookpagina (https://www.facebook.com/Stichting-Leergeld-De-Liemers1643809219179475).
Daarnaast staan we regelmatig in de plaatselijke nieuwbladen. In 2019 was dat o.a.
met een informatief artikel in de De Liemers helemaal goed Courant en met diverse
persberichten over de ontvangst van donaties, zoals die van de Federatieve
Schuttersdag en van de firma Synerlogic.
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Fondsenwerving
Leergeld de Liemers krijgt een deel van haar inkomsten via subsidies van de
gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort en Montferland (in 2019) en een bijdrage
van Leergeld Nederland.
Voor een flink deel zijn wij echter afhankelijk van donaties van particulieren,
bedrijven, instellingen en organisaties/serviceclubs e.d.
Een goede naamsbekendheid heeft er in 2019 voor gezorgd dat wij meerdere malen
als goed doel gekozen werden en diverse cheques in ontvangst mochten nemen.

Jorn fietste al jaren op een veel te kleine meisjesfiets van zijn zus.
Op zijn verjaardag heeft hij een voor hem “nieuwe” fiets mogen uitzoeken
middels onze Leergeld fietscheque. Ondanks dat de fiets € 15,- boven het
budget was, was dit voor de rijwielhandelaar geen enkel punt van
discussie. Kijk hem stralen!!! Zijn verjaardag kon niet meer stuk.
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Financiën
Een samenvatting van de cijfers over 2018 en 2019 is in onderstaande tabel
weergegeven.

realisatie 2018

realisatie 2019

Lasten:
Organisatiekosten

23.854

49.006

kinderen mee laten doen:
Totale hulp

61.894

86.804

Totale lasten:

85.745

135.810

Totale baten

103.115

149.304

Exploitatie overschot:

17.370

13.494

Baten:
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Ondersteunende instellingen, sponsoren, donateurs
De volgende ondersteunende instellingen, sponsors en donateurs leverden in 2019
een financiële bijdrage aan het werk van Stichting Leergeld de Liemers.

Landelijke instellingen:
Via leergeld Nederland SZW subsidie 2019
Stg Nat fonds Kinderhulp
Totaal:

€ 42.144
€ 23.750

Gemeenten:
 Montferland
 Westervoort
 Zevenaar
 Duiven
 Zevenaar voor fietsenplan
Totaal:

€ 4.000
€ 4.200
€ 7.200
€ 5.000
€ 11.375

Stichtingen, verenigingen, clubs:
 Sint Nicolai Broederschap
 Dullertstichting
 Vincentiusvereniging
 Federatie St. Hubertus
Totaal:

€ 6.875
€ 11.706
€
600
€
900

Sponsoring bedrijven:
 Filmhuis Zevenaar
 FAD Doetinchem
 ALFAM consumer credit Bunnik
Totaal:

€
263
€ 1.500
€ 3.325

Donateurs
Vrienden van Stichting Leergeld
Kerkgenootschappen
Vrijwilligers
Totaal

€ 2.820
€ 1.698
€ 20.400

€ 65.894

€ 31.775

€ 20.081

€ 5.088

€24.918

Diversen

€ 1.548

Totale baten

€ 149.304
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

52

Vlottende activa
Vorderingen

28.858

Liquide middelen

84.323

119.673
113.181

119.673

113.181

119.725

PASSIVA

Reserves
Continuïteitsreserve

30.000

30.000

Overige reserves

76.540

63.246

Kortlopende schulden
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106.540

93.246

6.641

26.479

113.181

119.725

