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1.Inleiding
Missie
Stichting Leergeld Noord Veluwe (LGNV) is lid van de landelijke vereniging Leergeld Nederland.
De missie van Leergeld is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met
minimale financiële middelen. Sociale uitsluiting is slecht voor de kinderen en voor de maatschappij.
Leergeld wil het mogelijk maken dat kinderen van 4 tot 18 jaar ‘gewoon’ kunnen deelnemen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten, onder het motto:
“Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”.
LGNV heeft als werkgebied de gemeenten Epe, Heerde, Hattem, Oldebroek en Elburg, en is sinds
2009 operationeel, eerst alleen in Epe, later ook in de andere vier gemeenten. Uitgangspunt is het
principe: “local for local”, waarbij zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van kennis en
betrokkenheid in de lokale gemeenschap. Daarom heeft elke gemeente een eigen ‘afdeling’, onder
leiding van een coördinator. Het “local for local” -principe geldt voor de praktische werkzaamheden
en voor de financiering.
Concrete werkwijze
LGNV wil concreet kinderen de mogelijkheid geven mee te doen met sport, cultuur en ‘extra’
schoolactiviteiten als plezierreisjes, excursies, enz. Zo nodig kan Leergeld ook zorgen voor een fiets of
een computer. Leergeld geeft een gezin overigens nooit een bijdrage in geld, maar betaalt bv. het
lidmaatschap van een vereniging of bedingt daar een korting op, schaft een fiets aan, enz.
Nadat ouders zich hebben aangemeld, maakt een vrijwilliger van Leergeld, de intermediair, een
afspraak voor een bezoek bij het gezin thuis. Samen met de ouder(s) bekijkt de intermediair de
financiële situatie van het gezin: komt het voor ondersteuning in aanmerking en welke
hulpmogelijkheden zijn er? Leergeld verwijst altijd eerst naar bestaande voorzieningen van de
gemeente, het rijk of anderszins, en ondersteunt de ouders met aanvragen hiervoor. Een eventuele
bijdrage van Leergeld zelf is aanvullend hierop – Leergeld fungeert als een vangnet voor de gevallen
die niet onder de bestaande voorzieningen vallen. Dat betreft in het werkgebied van LGNV toch nog
enkele honderden kinderen.
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Financiering
LGNV werkt nauw samen met de vijf gemeenten. Op basis van goede afspraken kan Leergeld
doorverwijzen naar bestaande gemeentelijke voorzieningen; sommige gemeenten steunen Leergeld
ook financieel.
Daarnaast is Leergeld altijd afhankelijk van particuliere bijdragen. Zelfs als een gemeente
ondersteuning biedt, moet minimaal 25% van de benodigde gelden uit particuliere bron komen. De
particuliere bijdragen bestaan uit giften van particulieren, serviceclubs, diaconieën en bedrijven.
Door korting te geven op contributies, abonnementen, enz. dragen ook clubs en verenigingen
financieel bij aan het bereiken van de doelen van Leergeld.
Elke bijdrage kan door de gever geoormerkt worden: ‘alleen voor kinderen uit een bepaalde
gemeente’, ‘alleen voor een bepaalde sport’, enz.
Het spreekt vanzelf dat Leergeld een ANBI-status heeft: donaties aan Leergeld zijn aftrekbaar voor de
belastingen.
Voor verdere informatie zie onze website: www.leergeldnoordveluwe.nl
Hier zijn ook de jaarverslagen van de afgelopen jaren gepubliceerd.

2.Leergeld Nederland

De lange termijn ambitie van de vereniging Leergeld Nederland is dat alle kinderen kunnen meedoen.
In de periode 2012-2016 heeft Leergeld via de uitvoering van haar meerjarenbeleidsplan Alle
kinderen mogen meedoen: volle kracht vooruit! het totale aantal kinderen dat zij via de lokale
Leergeld-stichtingen helpt, weten uit te breiden van 35.000 naar (een te verwachten aantal van)
84.000 kinderen.
Via een verdere uitbreiding van de directe ondersteuning aan kinderen uit minimagezinnen én
signalering en agendering van belemmeringen die de kinderen uit deze gezinnen ervaren, wil
Leergeld in de periode 2017-2020 nóg meer betekenen voor deze kinderen! Zij heeft hiertoe een
nieuw meerjarenbeleidsplan ontwikkeld, met de titel: Vertrouwen en ambitie, waarvan het eerste
exemplaar op 26 november 2016 is uitgereikt aan Staatssecretaris Jetta Klijnsma.
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3. Verslag LGNV Algemeen
De jaarlijkse toename van het aantal ondersteunde kinderen door Leergeld Noord Veluwe in de
afgelopen jaren heeft zich in 2016 helaas niet voortgezet, zij het dat het beeld over de verschillende
afdelingen divers is. Enerzijds zien we een doorgaande groei in de gemeenten Hattem en Heerde
anderzijds een stagnatie in de gemeente Epe en zelfs krimp in de gemeenten Elburg en Oldebroek.
Oorzaak hiervan was het grote verschil in -tijdig- beschikbare financiële middelen. Dit werkt ook
door in het kleinere aantal toekenningen voor zwemdiploma A, immers een dure activiteit, en een
hoger aantal afwijzingen en uitgestelde behandelingen. Het gemiddelde bedrag per kind is daardoor
ook afgenomen. Daar staat tegenover dat het aantal aanvragers dat wordt doorverwezen naar de
gemeente flinks is toegenomen, precieze aantallen daarvan zijn in 2016 nog niet bijgehouden.
Zoals blijkt uit het aantal geregistreerde aanvragen is er wel nog steeds een grote vraag naar
ondersteuning in de doelgroep.
De samenwerking met gemeenten en andere organisaties is verder geïntensiveerd en in alle gevallen
goed te noemen; met name het aantal doorverwijzingen naar gemeentelijke voorzieningen is
toegenomen.
In het najaar werd bekend dat de regering een bedrag van 100 miljoen aan extra middelen
beschikbaar zou stellen om de armoedebestrijding bij kinderen aan te pakken, waarvan 85 miljoen
via de gemeenten. In aansluiting hierop is met alle gemeenten contact gelegd om te bespreken of en
in hoeverre Leergeld bij het uitvoeren van deze maatregelen betrokken kon worden en welke invloed
dit kan hebben op het armoedebeleid in de verschillende gemeenten. Dit overleg loopt nog door in
het nieuwe jaar.
Opnieuw zijn er bij de vrijwilligers een aantal wisselingen geweest. Per 1 januari is ook een nieuwe
penningmeester aangetreden en de beide coördinatoren van Elburg hebben hun inzet voor Leergeld
in de loop van het jaar beëindigd gelukkig is hiervoor een nieuwe coördinator gevonden. Voor de
tweede secretaris die is gestopt is nog geen vervanger. Om verschillende reden zijn ook enkele
intermediairs gestopt; bezien wordt nog in hoeverre werving van nieuwe intermediairs nodig is.
De website: leergeldnoordveluwe.nl werd het afgelopen jaar 268 maal bezocht door maar liefst 182
unieke gebruikers; het is verreweg de meest gebruikte manier om zich bij Leergeld Noord Veluwe
aan te melden.
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Samenwerking met derden
De samenwerking met JSF, het Jeugd Sport Fonds in de gemeenten Heerde en Oldebroek is nu goed
van de grond gekomen en verloopt soepel.
Via Leergeld Nederland is een verdere samenwerking met het Nationaal Fonds Kinderhulp tot stand
gekomen. Voor LGNV betekende dit concreet dat wederom een aantal toekenningen voor
schoolreizen door Kinderhulp aan Leergeld Noord Veluwe zijn terugbetaald. Ook zijn weer een
aantal kinderen doorverwezen naar andere hulporganisaties voor het aanvragen van zwemles bij het
zgn. Plonsfonds, eveneens een actie van Kinderhulp.
Met St. Kinderhulp is een bespreking gehouden over de lopende samenwerking tussen Leergeld en
Kinderhulp en over de komende ontwikkelingen i.v.m. de extra gelden armoedebestrijding.
Kinderhulp gaf aan ook geïnteresseerd te zijn in het bijwonen van regionaal coördinatorenoverleg.
Tenslotte zij vermeld dat met de actie Pepernoot van Kinderhulp maar liefst 150 van onze kinderen
een cadeautje mochten ontvangen, alle afdelingen hebben deelgenomen. Opmerkelijk is wel dat een
relatief groot aantal verstrekte codes niet zijn ingewisseld voor cadeaus.
Dankzij de samenwerking met het Deltion College in Zwolle hebben we wederom alle aanvragen voor
een computer kunnen honoreren, zij het dat niet alle aanvragers de aangeboden computers hebben
geaccepteerd omdat het geen laptops waren.
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Leergeld Noord Veluwe 2016 in cijfers
Geregistreerde aanvragen:

342

Aantal toegekende aanvragen:
Afgewezen:
Aanvragen nog niet in behandeling genomen:

263
28
51

Aantal kinderen waarvoor aanvraag is toegekend:
(voor sommige kinderen zijn meerdere aanvragen ingediend)

185

Uitsplitsing aantallen toekenningen:
Sport

142

Onderwijs:
waarvan: schoolreizen, kampen, excursies:
zwemlessen diploma A

60
31
24

Welzijn:
waarvan: fietsen
computers
Cultuur

34
18
16
27

Totaal betaald:

€ 27.382

Per kind:

€ 148

Per gemeente: aantal toekenningen voor: aantal kinderen:
Elburg:
17
12
Epe:
141
110
Hattem:
36
21
Heerde:
54
32
Oldebroek:
15
10
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4. Lokale afdelingen
Elburg.

Door de invoering van het kindpakket door deze gemeente zijn er beduidend minder aanvragen bij
Leergeld terecht gekomen. Daar kwam nog bij dat door een gebrek aan financiële middelen de
meeste verzoeken die bijj Leergeld Elburg binnenkwamen, moesten worden afgewezen. Er werd in
een aantal gevallen doorverwezen naar de gemeente en een aantal aanvragen konden worden
gerealiseerd door een beroep op externe fondsen,
fondsen bijv. Plonsfonds, dan wel met het toekennen
toeken
van
een (gebruikte) pc vanuit de eigen voorraad.
Overigens is er goed overleg geweest met de gemeente en diverse andere instanties over de lokale
armoedesituatie en de uitvoering van de regelingen.
Epe.

In 2016 hebben wij i.v.m. met onze financiële middelen de max. leeftijd van 17 jaar moeten verlagen
naar 16 waardoor wij 8 kinderen minder konden helpen.
Een succesvolle actie was de toekenning voor 15 kinderen voor zwemles via het Superspetter fonds
van het Nationale Fonds Kinderhulp,
Kinderhulp voor een totaalbedrag van maar liefst € 11.250.
11.250 De wachtlijst
voor zwemlessen is hierdoor aanzienlijk is ingekort.
Leergeld Epe heeft wederom deelgenomen aan de een actie Pepernoot : wij hebben 100 codes
verstrekt aan de gezinnen hiervan zijn er 37 niet gebruikt !,
De actie Epe on Ice is in 2016/2017 heeft niet
niet plaats gevonden i.v.m. een bestuurswisseling bij Epe on
Ice , in 2017 zullen wij de nieuwe voorzitter hierover opnieuw benaderen.
De ondersteuning van de gemeente Epe,
Epe ook financieel, is voorbeeldig.

Hattem.

Alle aanvragen die voor toekenning in aanmerking kwamen zijn ook daadwerkelijk toegekend omdat
hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar waren.
waren
Regelmatig is er contact geweest met de gemeente: gesprekken zijn gevoerd en actiepunten
afgesproken. Bijvoorbeeld: nadenken over het beter bereiken
bereiken van doelgroep: interviews met
jongeren, artikel in de krant. De samenwerking met de gemeente verloopt zeer goed: in
i oktober is er
een positief gesprek gevoerd op het stadhuis, waarbij de werkzaamheden en de begroting van
Leergeld Hattem zijn toegelicht.
licht.
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Verdere contacten
- met de kerken is er goed contact: Leergeld heeft een drietal presentaties gehouden, o.m. bij
het Diaconaal Platform
- Leergeld neemt deel aan het Vrijwilligersplatform en was ook aanwezig op de Dag van de
Vrijwilliger
- Leergeld heeft
eft een presentatie gehouden op het directieoverleg van de basisscholen op 29
november. Op 13 oktober was er een goed gesprek met de IB-er
IB er van het CCC.
- met Stichting Welzijn Hattem is twee keer overleg geweest en Leergeld heeft zich
gepresenteerd tijdens overleg van CJG.
- met de directeur van zwembad De Marke zijn verschillende gesprekken gevoerd, hetgeen
resulteerde in ene heel mooi aanbod voor een gezin met 5 kinderen
- met Op Koers (Formulierenteam)
Formulierenteam) is goed overleg
- i.s.m. de coördinator van Oldebroek zijn contacten gelegd met MBO-instellingen
MBO instellingen, o.a. De
Groene Welle, over de uitvoering van de regeling voor hulpmiddelen.
hulpmiddelen. Bedoeling is in 2017
concrete resultaten te boeken.
Genoemde contacten
ntacten resulteerden in aanvragen vanuit genoemde partijen, bijv. door
schoolmaatschappelijk werk.

Heerde.

Voor Heerde konden de aanvragen worden gehonoreerd, daar er voldoende financiële middelen
waren.
PR: in juni een groot artikel in De Schaapskooi; had veel respons
Regelmatig
egelmatig is er gesproken met de heren Louis en Smit i.v.m. subsidieaanvragen. Ook met
wethouder Berkhoff is er plezierig contact.
Verdere contacten
Heer
- in maart zijn de voorzitter en de coördinator geïnterviewd door radio Heerde
- ook in Heerde is Leergeld vertegenwoordigd in het Vrijwilligersplatform
- met de voorzitter van de diaconie is op 14 -10
10 een positief gesprek geweest. Aanwezig de
voorzitter en de coördinator van Leergeld
- Leergeld was aanwezig bij de start van Taalpunt Heerde
Heerde en Grip op de Knip
(Schuldhulpmaatje). Dat laatste resulterende meteen in een aanvraag.
- Met verschillende ambtenaren is constructief overleg gevoerd: dhr. Pereira, mevr. Rakhorst,
mevr. Keizer
- in maart gesprek met Vluchtelingenwerk, kantoor Vluchtelingenwerk Epe, mevrouw Schut
- in januari presentatie Leergeld bij en overleg met Team Jeugd Heerde. Had o.m. als gevolg
dat vanuit dit team aanvragen naar Kinderhulp lopen; voorts ook aanmeldingen.
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Oldebroek.

In het jaar 2016 hebben we mooie dingen tot stand zien komen in de gemeente Oldebroek. De
samenwerking met de medewerkers van de gemeente Oldebroek verloopt soepel.
Het platform informele ondersteuning is nog steeds actief in de gemeente Oldebroek.
We hebben 1x per 6 weken een overleg. Hierin komt o.a. aan bod de noodzaak van vrijwilligers
stichtingen in de gemeente Oldebroek. Het is mooi om te zien dat er zoveel draagkracht is binnen de
samenleving in Oldebroek.
In de maand Oktober kregen we een gift binnen van het Agnieten College uit Wezep, de leerlingen
zijn druk bezig geweest om een eigen bedrijfje op te zetten en de winst daarvan werd overhandigd
aan de voorzitter van Leergeld Noord-Veluwe.
Noord
af
dit
I.v.m. de financiële situatie van de stichting hebben we verschillende aanvragen moeten afwijzen
jaar.
De gemeente Oldebroek heeft inmiddels wel een ruim kinderpakket:
kinderpakket 300 euro voor
activiteitenbijdrage, veel
eel aanvragen konden zo worden doorverwezen naar de gemeente.
gemeente
Omdat Oldebroek ook deelneemt aan JSF, en op de valreep kwam daar in november
novem
het JCF bij, als
intermediair voor deze fondsen konden we bij huisbezoek kinderen toch een sport aanbieden of
deelname aan een culturele activiteit als dans en muziek.
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5. Fundraising:
In 2016 is door Leergeld Noord Veluwe voor ondersteuning van haar werkzaamheden en
taken weer veel geld opgehaald. Vele donaties zijn geoormerkt met de bestemming voor een
lokale Leergeld afdeling overeenkomstig “het local-for- local principe“ of geoormerkt voor
een bepaalde meedoen-activiteit bijvoorbeeld zwemlessen (t.b.v. zwemdiploma A). Een
ander deel van de donaties heeft de bestemming “ algemeen” en dus te besteden
overeenkomstig het inzicht van het bestuur voor meedoen-activiteiten resp.
organisatiekosten.
Naast wederom subsidies van verschillende gemeenten in het kader van de participatiewet
heeft de stichting in 2016 flinke donaties mogen ontvangen van o.a.:
• de Epese serviceclub: Lions
• Fonds Kinderhulp
• het Rabofonds Noord Veluwe, etc.
• Ook verschillende kerken in Epe, Hattem, ~t Harde en Elburg hebben een collecte
gehouden ter financiële ondersteuning van de meedoen-activiteiten voor de
doelgroepkinderen in haar corresponderende lokale Leergeld afdeling.
Volledigheidshalve hierbij de complete lijsten van donaties ( ad.1) en van inkoop-kortingen (
ad. 2):
Christelijk onderwijs Elburg
collecte kerk Hattem
collecte 't Harde
diakonie Epe
dotatie Norel
Georg Fisscher
Hart voor Hattem
Intermediair
Nuborgh College
Fonds kinderhulp
Klaske de Jong
Lions
Mensink
Rabofonds
Superspetters
Trompeter

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

220
1.000
384
432
400
1.000
1.100
125
972
1.240
1.000
2.000
100
3.000
11.250
335
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De volgende clubs, organisaties en leveranciers hebben korting verleend variërend van 10 tot 50%:
A Kwaak Zwemmen, Elburg
Agios, Vaassen
Achmea health center, Epe
All Stars, Epe
Blok EVC, Epe
Cialfo, Epe
Dansdomein Drenth, Epe
Dickhof fietsen, Elburg
De Poort voetbalkleding, Elburg
De Gazelle, Oene
Hercules, Epe
Huernink Tweewielers, Vaassen
Kaleidoscoop, Oene
De Kuil, Epe
Cultuurplein Noord Veluwe, Epe
MHCE, Epe
Muyathai, Apeldoorn
Muziekschool de Spelerij Elburg
Ormi, Epe
RSG N.O.-Veluwe, Epe
Regio, Vaassen
Scouting Buys Ballot, Epe
Zwem- en Sportcentrum De Koekoek, Vaassen
TC Vaassen, Vaassen
Töpfer rijwielen, Epe
SV Epe, Epe
SV Vaassen, Vaassen
Voetbal Elburg
Voetbalvereniging `t Harde
VIOS, Vaassen
VV Emst
VV Oene
Het bestuur en vrijwilligers van St. Leergeld Noord Veluwe zijn alle sponsors, donateurs en
samenwerkende organisaties, groot en klein, mede namens onze pupillen in het jaar 2016,
buitengewoon erkentelijk voor de financiële ondersteuning resp. de verleende korting.
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6. Financieel overzicht 2015
6.1. Financiële verantwoording 2016 (alle bedragen in Euro)
6.1.1. verlies en winstrekening
BATEN

2016

Opbrengst Spaarbussen / donatiedozen
Opbrengst Overige Fondsenwerving
Opbrengst subs./vergoed. Gemeente
Nationaal fonds kinderhulp
Totaal baten

€
723
€ 17.421
€ 21.688
€ 1.350

LASTEN
Huisvestingskosten
Huur
Gas/water/elektriciteit
Schoonmaakkosten
Afschrijvingskosten inventaris

2016
begroot
€ 31.055
€ 13.000

€
188
€ 13.137
€ 12.550

€ 41.182 € 44.055

€ 25.687

€ 1.000
€
120

€ 2.089
€
240

€

€

€ 1.449
€
355
€
90
€
550

508

€ 2.444
Overige kosten bestuur en administr
Vergaderkosten
Porti / verzendkosten
abonnementen- contributies
Telefoon- faxkosten
Kosten vrijwilligers
Contributie LGN
Overige organisatiekosten
Rente en kosten bank
subtotaal overige kosten

€
144
€
225
€
26
€
894
€ 2.837
€
680
€
25
€
287

Totaal kosten bestuur en administratie
MEEDOEN
Onderwijs
Sport
Cultuur
Welzijn

€
€
€
€

2015

508

€ 1.628
€
€

300
222

€ 2.837
€
€

€
500
€ 4.200
€
600
€
813
€
480

292
222

€
827
€ 4.433
€
600
€
743
€
480

€ 5.118

€ 7.115

€ 10.434

€ 7.562

€ 8.743

€ 13.271

9.281
11.868
4.377
1.856

€
€
€
€

13.000
13.000
2.500
7.000

€
€
€
€

13.220
12.792
2.842
6.962

Totaal Lasten

€ 27.382
€ 34.944

€ 35.500
€ 44.243

€ 35.816
€ 49.087

Totaal Meedoen
Totaal lasten
Totaal baten
Resultaat

€
€
€
€

27.382
34.944
41.182
6.238

€ 35.500
€ 44.243
€ 44.055
€ -188

€ 35.816
€ 49.087
€ 25.687
€ -23.400

Percentage overhead

13 22%

20%

27%
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1.2 Balans
Balans Totaal Leergeld
Activa

2016

Inventaris
debiteuren
Banksaldi

€
€
121
€ 30.007

Totaal activa

€ 30.128

€ 14.156

Passiva
bestemmingsfonds
Continuïteitsreserve
Overig eigen vermogen
Crediteuren

€
€
€
€
€

2.016
8.642
10.000
9.904
1.583

€ 2.015

Totaal passiva

€ 30.128

€ 14.156

2015
herzien
€
550
€ 13.606

€ 10.000
€ 3.666
€
490

6.1.3. Toelichting
Baten
Subsidie is ontvangen van de gemeenten Epe (11.500), Heerde (5.350) en Hattem (4.838).
Onderhandelingen met gemeenten Oldebroek en Elburg hebben helaas niet tot een subsidierelatie
geleid. De eigen fondsenwerving heeft geleid tot een respectabele 46%. Een eenmalige bijdrage van
‘Superspetters’ maakte daarvan bijna de helft uit. Duidelijk is dus dat juist de eigen fondsenwerving
van jaar tot jaar sterk kan verschillen, terwijl de uitgaven ten behoeve van de doelgroep een grote
vaste component hebben in doorlopende jaarlijkse contributies en daarnaast de aanvragen nog
steeds stijgen door toenemende armoede en grotere bekendheid van Leergeld. Ook in 2016 hebben
we aanvragen moeten afwijzen door gebrek aan baten.
Lasten
Ook in 2016 zijn de lasten van bestuur en administratie gedaald. Door samenwerking met de
Bibliotheek Noord Veluwe is het mogelijk geweest de huur van de huisvesting in Epe op te zeggen, en
ook de vergoedingen voor vrijwilligers zijn lager dan begroot.
De lasten van Meedoen zijn lager dan begroot vanwege de lagere opbrengsten. Omdat opbrengsten
en aanvragen in de tijd niet precies aansluiten, heet de Stichting Leergeld een positief resultaat
behaald van € 6.238,-. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
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7. Bestuur en adresgegevens
7.1 Bestuur :
Het bestuur Stichting Leergeld Noord Veluwe is verantwoordelijk voor het beleid en voor alle
activiteiten die namens haar worden uitgevoerd en onder haar bevoegdheid vallen.
Het bestuur 2015 bestaat uit de volgende leden:
Henk van Kessel
Eric van Eck
Marja van Rheenen
Peter Teijssen
Theo van Dun

voorzitter
penningmeester
secretaris
bestuurslid
pr en communicatie

7.1.Coördinatoren afdelingen Leergeld :
Ineke Hoekstra en
Gerard van Bussel
afd.Leergeld Epe
Sip van Dijk
afd.Leergeld Hattem
Sip van Dijk - wnd
afd. Leergeld Heerde
Jan de Jong
afd. Leergeld Elburg
Mirjam Franken
afd. Leergeld Oldebroek
7.2. Adres- en bankgegevens:
Stichting Leergeld Noord Veluwe.
Postbus 39
8160 AA Epe
Telefoonnummer : 06-30 66 92 22
e-mail: bestuurlgnv@gmail.com
www.leergeldnoordveluwe.nl
www.leergeld.nl
Bankrekeningnummer : NL27RABO0143557629 t.n.v. St. Leergeld Noord Veluwe

Epe,mei 2017
St. Leergeld Noord Veluwe
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