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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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	18_ML: 
	51_ML: 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 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. 
	53_ML: 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.

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 en een snelle werkwijzew hanteren
- Willen fungeren als laatste materieel vangnet voor de doelgroep wanneer er geen voorzieningen zijn waar het kind een beroep op zou kunnen doen. 
-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. 
- Contact houden met overheden m.b.t. wet- of regelgeving, met name op het gebied van armoedebeleid. 

	54_ML: 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.
	56_ML: Alle vrijwilligers ontvangen, indien gewenst, een onkostenvergoeding, het bestuur ontvangt geen vacatiegeld en de coördinator wordt beloond conform de CAO Sociaal Werk.
	57_ML: Aantal hulpvragen:
Westervoort: 274
Duiven: 193
Montferland: 105
Zevenaar: 357

Totaal 2020: 929

Verdeling naar categorie: 
Onderwijs:  € 25.645
Sport: € 2.469
Cultuur:  € 96
PC / laptops: € 32.274
Fietsen: € 32.162
Overigen: € 911

Totaal 2020: € 93.557

	55_ML: Voor kinderen in het basisonderwijs: fiets, laptop, contributie sportvereniging, sportkleding, zwemles. muziekles, scouting enz.

Voor jongeren in het voortgezet onderwijs: fiets, laptop, contributie sportvereniging, sportkleding, muziekles, scouting enz.



Vermogen wordt aangehouden op een spaarrekening
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