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1. Inleiding:
Voor u ligt inmiddels het vijfde jaarverslag van de Stichting Leergeld Noord Veluwe.
Vanaf juni 2009 is de stichting operationeel met de opstart en inrichting van de lokale basisorganisatie Leergeld Epe, alle dorpen van de gemeente Epe omvattend. Een enthousiast en
opgeleid team van vrijwilligers bestaande uit coördinator, assistent coördinator en
intermediairs heeft sindsdien aan totaal 236 kinderen een binnen – en / of buitenschoolse
activiteit mogen aanbieden, waarvan 113 in 2013.
In 2013 is de stichting ook operationeel van start gegaan in:
• de gemeente Elburg met een lokale basis-organisatie bestaande uit een
duocoördinatorschap en een tweetal intermediairs.
• de gemeente Hattem met een lokale basis-organisatie Leergeld Hattem bestaande uit
een coördinator en een tweetal intermediairs.
In 2013 heeft de stichting ook de voorbereidingsfase tot de inrichting van een lokale basisorganisatie Leergeld in de gemeentes Heerde en Oldebroek ter hand genomen. Voor Heerde
verwachten wij dat de afdeling Hattem-Heerde vanaf april 2014 de operationele fase ingaat.
Voor de inhoudelijke aspecten m.b.t. de ontwikkelingen van de lokale basis-organisaties
verwijs ik u graag door naar het onderdeel: “ Verslag 2013 lokale afdelingen ”.

Actuele ontwikkelingen:
1. Leergeld Nederland:
De uitvoering van het professionaliseringsproject “alle kinderen mogen meedoen” is
inmiddels afgerond.
De aandacht voor de toekomst is nu ten volle gericht op de verwezenlijking van het
vigerende Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 met de strategische hoofddoelstelling om
jaarlijks 15% meer kinderen te laten meedoen!, zodat in 2016 uiteindelijk 70.000 kinderen
( ruim 20% van de totale doelgroep ) weer meedoen!
In 2013 hebben alle operationele stichtingen samen 47.000 kinderen financieel mogen
ondersteunen voor een meedoen-activiteit i.c. onderwijs, sport, cultuur en / of welzijn.
Eind 2013 zijn 73 lokale / regionale stichtingen Leergeld operationeel, ca. 10 stichtingen zijn
in oprichting en ca. 30 nieuwe aanvragen voor de oprichting van een stichting zijn in
behandeling.
2. Epe on Ice: Onder dankzegging aan de organisatie “Epe on Ice” voor de uitnodiging
hebben ook dit jaar weer 45 pupillen van Leergeld Epe in de kerstvakantie mogen
deelnemen aan “Epe on Ice” activiteiten.
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3.Samenwerking en fondsenwerving:
Stichting Leergeld Noord Veluwe werkt samen met vele lokale stakeholders w.o. scholen,
sport- en cultuur- en welzijnsverenigingen resp. –organisaties , zwembaden, plaatselijke
middenstand, serviceclubs, etc., en met de gemeentes in haar werkgebied.
Stichting Leergeld Noord Veluwe werft ook fondsen en donaties om, als laatste vangnet, alle
doelgroepkinderen in de gelegenheid te stellen te kunnen meedoen.
Namens het bestuur van de Stichting Leergeld Noord Veluwe dank aan allen die op enigerlei
wijze aan het zinvolle en dankbare werk van de stichting Leergeld Noord Veluwe hebben
bijgedragen. Met name zijn wij zeer erkentelijk voor de samenwerking met de gemeentes en
met de lokale stakeholders. Ook voor de ontvangen financiële donaties van overheid,
particulieren, serviceclubs en bedrijven in onze regio betuigen wij onze erkentelijkheid.
In het vijfde jaarverslag kunt u lezen dat inhoudelijk met betrekking tot voortgang en
ontwikkeling van de lokale afdeling Leergeld Epe, het een succesvol jaar was. M.b.t. de
gewenste uitbreiding naar de andere gemeentes in het werkgebied, zijn we op de goede
weg.
In financieel opzicht heeft de stichting de baten en lasten dit jaar in balans kunnen houden.
Daarom ook hopen wij van harte dat de bereikte doelgroepkinderen in het voorbije jaar
2013 het motto van Leergeld : “alle kinderen mogen meedoen,….” hebben mogen ervaren
als een verrijking in hun nog jonge leven!”.
Namens het bestuur dank ik onze vrijwilligers van harte voor hun inzet en betrokkenheid in
het ons achterliggende jaar.
En u geachte lezer, wens ik veel genoegen bij het kennisnemen over ons doen en laten en
over onze ( financiële ) verantwoording over het jaar 2013.
Piet Verhagen
Voorzitter

4

2 Wat doet Leergeld?
2.1 Missie
Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van
kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.
Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen
met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4
tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor
kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk
ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze
kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur
“leergeld” voor gaat betalen. De lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen
kunnen meedoen.
Het motto van Leergeld is: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks
meetellen”.

2.2 Werkwijze: de Leergeld formule
Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes, past Leergeld een
bijzondere werkwijze toe: de Leergeld formule. De Leergeld formule vormt een wezenlijk
onderdeel van onze manier van werken en bestaat uit een aantal stappen:
•

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden
thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een
persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats
van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.

•

Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de
mogelijkheden zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van anderen,
zoals gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld kan vervolgens
ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.

•

Stap 3: Financieel vangnet: Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor het
betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen
niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in
natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat
de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van
sociale uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”.
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•

Stap 4: Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld
binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan.
Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.

De Leergeld formule werkt! Leergeld bereikt hiermee ook gezinnen in armoede die veelal
onbereikbaar lijken voor de overheidsinstanties. Er zijn verschillende factoren die hierbij een
rol spelen:
•

Leergeld is laagdrempelig: Ieder kan een aanvraag indienen, elke aanvraag wordt
onderzocht.

•

Leergeld heeft persoonlijk contact met het gezin: Kenmerkend voor de Leergeld
formule is het huisbezoek door de intermediair. Een aanvraag is voor Leergeld niet
slechts een bureaucratische handeling. De aanvragen worden getoetst op duidelijke
criteria, maar door het persoonlijk contact tussen de intermediair en de aanvrager
worden de noden en de mogelijkheden beter in kaart gebracht. Door het huisbezoek
leert de intermediair het gezin van dichtbij kennen en gaat
“naast de ouder(s) van de kinderen staan”. Er wordt een beroep gedaan op de eigen
kracht. Het inzicht in de kansen en mogelijke keuzes van de ouder(s) ten aanzien van
de ontplooiing van het kind wordt vergroot.

•

Leergeld is de brug tussen kind en bestaande (lokale) voorzieningen: Hulp bestaat
allereerst uit advies met betrekking tot de eventuele bestaande/voorliggende
voorzieningen van gemeenten of andere instanties/organisaties.

•

Leergeld is een laatste materieel vangnet: Pas wanneer bestaande voorzieningen
geen mogelijkheid bieden, steunt zij het kind met eigen financiële middelen of hulp in
natura.

•

Leergeld werkt zeer lokaal en is lokaal sterk ingebed: De lokale Leergeld stichting
werkt samen met vele lokale partijen (gemeenten, serviceclubs, onderwijs
instellingen, maatschappelijke instellingen, verenigingen, bedrijfsleven, andere
fondsen etc.) en lokale vrijwilligers zorgen middels lokale samenwerking en
fondsenwerving voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de minder
bedeelde kinderen in de lokale gemeenschap. Leergeld hecht veel waarde aan deze
local-for-local aanpak. Door deze aanpak is Leergeld sterk verankerd in de lokale
gemeenschap, weet zij gezinnen en kinderen te bereiken die via andere instanties
vaak onbereikbaar blijven en heeft de lokale Leergeld stichting de mogelijkheid bij
haar hulpverlening maatwerk te bieden. Daarnaast leidt de kleine afstand tussen
gever en ontvanger tot grote betrokkenheid: lokaal sponsorgeld wordt lokaal
besteed. Hulpverleners zijn vrijwilligers en vaak ervaringsdeskundigen afkomstig uit
de doelgroep zelf en zijn bekend met de beschikbare gemeentelijke voorzieningen.

•

Leergeld werkt heel nauw samen met het onderwijs: De lokale Leergeld stichtingen
werken nauw samen met scholen, wat cruciaal is bij het bereiken van de beoogde
kinderen.
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•

Leergeld werkt snel: Vanwege de korte lijnen tussen aanvragende ouder(s) en de
lokale Leergeld stichtingen en de efficiënte Leergeld werkwijze kan de afhandeling
van aanvragen plaatsvinden binnen een periode van gemiddeld 2 tot 6 weken.

•

Leergeld heeft een signaalfunctie: Leergeld signaleert knelpunten met betrekking tot
tekortschietende voorzieningen of wetgeving en koppelt deze terug richting
overheden en andere betrokken organisaties.

2.3 De organisatie
De Vereniging Leergeld Nederland is een vrijwilligersorganisatie, die haar missie en
hulpverlening aan de doelgroepkinderen met behulp van lokale / regionale autonome
stichtingen Leergeld gestalte geeft.
Inmiddels zijn voor de hulpverlening in Nederland 73 lokale / regionale Leergeld stichtingen
actief. Zoals beschreven in de vorige paragraaf werken de stichtingen met een grote lokale
betrokkenheid via hun local-for-local aanpak. De lokale stichtingen werken vrijwel geheel
met vrijwilligers en volgens dezelfde Leergeld formule. Het bestuur van de lokale \ regionale
Leergeld stichting is verantwoordelijke voor het te voeren beleid, voor de lokale
fondsenwerving en voor de PR & Communicatie. De dagelijkse organisatie en uitvoering is in
handen van een coördinator, intermediairs en ( administratieve ) assistenten. De daarvoor
opgeleide intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de voorliggende voorzieningen en
begeleiden het gezin bij de hulpvraag.
De 73 lokale Leergeld stichtingen zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in
Nederland, kortweg Leergeld Nederland genoemd. Leergeld Nederland heeft in Tilburg een
klein landelijk bureau.
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3. Jaarverslag lokale afdelingen
Met de start van de afdelingen Leergeld Elburg en Leergeld Hattem is het werkgebied van de
stichting aanzienlijk uitgebreid. Met voortvarendheid hebben de afdelingen de aanloop tot
een operationele organisatie aangepakt: contacten met gemeente, eigen organisatie,
afspraken met stakeholders en zorgen voor lokale bekendheid bij de doelgroep. En zoals te
verwachten zijn ze hierbij ook op diverse problemen gestuit. Het aantal aanmeldingen is nog
gering maar de eerste resultaten zijn geboekt.
Leergeld Epe kende dit jaar een flinke groei die alle verwachtingen overtrof met ook
financiële gevolgen. Er dreigde een groot tekort en zelfs een liquiditeitsprobleem. Het
bestuur was daardoor genoodzaakt enkele maatregelen te nemen: verlaging van het
maximum bedrag per kind per jaar tot € 225, voor zwemlessen een tijdelijke stop en
verhoging van de leeftijdsgrens naar zes jaar en een tijdelijke stop op computers. Ook
aanvragen voor 17-jarigen worden extra kritisch beoordeeld, bijv. geen fiets meer voor een
jongen van 17½.
Ook voor de gemeenten Heerde en Oldebroek zijn voorbereidingen voor de start van een
afdeling in gang gezet en ook zijn al een aantal opstartactiviteiten uitgevoerd maar helaas is
het niet gelukt om de afdelingen in 2013 operationeel te krijgen; vervolg in 2014.
In onderstaande paragrafen zijn de ontwikkelingen per afdeling verder beschreven.

3.1 Leergeld Elburg
Het jaar 2013 is het 1e jaar dat Leergeld Elburg operationeel is. Na een startbijeenkomst op
13 juni 2013 en de noodzakelijke voorbereidingen waaronder het volgen van een cursus
door de coördinatoren en de intermediairs, veelvuldig onderlinge afstemming en overleg
met de coördinatoren van LG Epe en LG Hattem, was het mogelijk om medio 2013 van start
te gaan. Stichting Wiel biedt Leergeld Elburg huisvesting en kantoorfaciliteiten.
De eerste aanvragen kwamen binnen en al lerend, samen met de intermediairs, kon het
werk gestalte krijgen.
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Er is goed contact met de (beleids)medewerkers van de gemeente Elburg en de wethouder
van Sociale Zaken. De gemeente vindt het prettig dat er vrijwilligers in de gemeente
werkzaam zijn die zich speciaal richten op armoedebeleid voor kinderen. De ambtenaren
sturen nieuwe richtlijnen door en zorgen ervoor dat adequate informatie beschikbaar is. De
ambtenaren wijzen hulpvragers de weg naar Leergeld als dat nodig is.
Het onderzoek naar armoede in Elburg door het Verwey-Jonkers instituut zal in mei 2014
gereed zijn. Aan de coördinatoren is gevraagd hun inbreng te leveren in de bespreking ervan
met de beleidsgroep en met de politieke partijen.
Na de start in 2013 is getracht om zoveel mogelijk bekendheid te genereren. De
dorpskranten namen persberichten op en de lokale omroep heeft Leergeld Elburg twee keer
uitgenodigd voor een gesprek. Daarnaast is bekendheid gegeven aan Leergeld in de
netwerken van coördinatoren en intermediairs. Waar mogelijk werden folders uitgedeeld en
neergelegd.
Ook in de voedselbankpakketten is een folder gelegd en er zijn brieven gestuurd aan alle
kerken en de politieke partijen.
De eerste aanvragen en toekenningen zijn in 2013 afgehandeld.
In cijfers:
Nieuwe aanmeldingen (gezinnen)
betr. aantal kinderen
Vervolgcontacten

4
5
geen

Toegekende aanvragen
Toegekend bedrag per aanvraag

8
€121

Totaal aantal kinderen met ondersteuning in 2013:

5

3.2 Leergeld Epe
De toename van het aantal aanmeldingen, aanvragen en toekenningen is het afgelopen jaar
groter geweest dan geraamd, ook na bijstelling. De economische crisis is hierbij zeker een
factor geweest. Totaal heeft Leergeld Epe in 2013 voor 113 kinderen een of meer aanvragen
gehonoreerd
Het aantal aanvragen voor zwemlessen nam weer toe evenals de vraag naar computers,
maar ook het aantal schoolreizen en schoolkampen is veel gestegen. Het gemiddelde bedrag
per toegekende aanvraag steeg hierdoor eveneens behoorlijk.
In de personele sfeer hebben zich veel veranderingen voorgedaan of al aangekondigd. Een
van onze intermediairs heeft per 1 juli afscheid genomen en onze administratieve hulp aan
het einde van het jaar. De coördinator gaat voorjaar 2014 stoppen maar de intermediair/
hulpcoördinator heeft zich bereid verklaard de coördinators-functie op zich te willen nemen
in een duo-constructie. De tweede persoon hiervoor is intussen ook al geselecteerd. En ook
twee nieuwe intermediairs. Met nieuwe mensen voor de andere afdelingen hebben zij de
intermediaircursus gevolgd en zijn gestart.

9

Zoals steeds is weer intensief en constructief overlegd met vertegenwoordigers van de
gemeente Epe. Op bestuurlijk niveau hebben hierbij twee onderwerpen bijzondere aandacht
gekregen: de rol van Leergeld Epe bij de aanpak van armoede in de gemeente en de
financiële nood van Leergeld Epe.
Het resultaat hiervan is dat de gemeente Epe Leergeld beschouwt als structureel instrument
bij armoedebestrijding resp. participatie schoolgaande kinderen. Om dit mogelijk te maken
heeft de gemeente voor drie jaar een subsidie van € 7500 toegekend aan Leergeld Epe. Om
het tekort over 2013 te dekken heeft de gemeente aanvullend nog een eenmalige subsidie
verstrekt van € 6000. Door gerichte activiteiten op het gebied van fundraising zijn in de
tweede helft van 2013 een aantal donaties en sponsoropbrengsten gerealiseerd waardoor
de bedrijfsvoering ongestoord kon worden voortgezet.
In cijfers:
Nieuwe aanmeldingen (gezinnen)
betr. aantal kinderen
Vervolgcontacten

30
55
60

Toegekende aanvragen
betr. aantal kinderen
Toegekend bedrag per kind
Toegekend bedrag per aanvraag

145
98
€ 187
€ 127

Schoolreizen en kampen
Zwemmen diploma A
Computers
Fietsen

11
6
5
64

Totaal aantal kinderen met ondersteuning in 2013: 113
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3.3 Leergeld Hattem
Na enige voorbereidende werkzaamheden en gesprekken in 2012 is Leergeld Hattem vanaf
medio 2013 operationeel. Behalve een coördinator zijn voor Hattem drie intermediairs
aangetrokken.
Leergeld Hattem maakt gebruik kantoorruimte bij de coördinator aan huis.
Samen met de drie intermediairs heeft de coördinator in 2013 de cursus van Leergeld
Nederland gevolgd.
Op 5 juni 2013 heeft er een eerste gesprek plaatsgevonden op het stadhuis. Hierbij waren
aanwezig de verantwoordelijk wethouder, voorzitter Leergeld Noord Veluwe en de
coördinator Hattem. Helaas leverde dit gesprek nog niet het gewenste resultaat voor
samenwerking op. Er is dus nog geen sprake van financiële ondersteuning door de
gemeenten contacten met ambtenaren van de gemeente is nog niet tot stand gekomen. In
2014 vindt een nieuw gesprek plaats. Positief is dat andere lokale partijen, waaronder CDA
en VVD wel heel positief staan tegenover Leergeld.
Na de start in 2013 zijn we begonnen met het bezoeken van relevante stakeholders.
De eerste aanmeldingen, aanvragen en toekenningen over 2013 zijn behandeld,
overeenkomstig met onze verwachtingen. Behalve het beschikbare startbudget is er vanuit
Hattem nog geen extra geld uit donaties of sponsoring binnengekomen; punt van zorg voor
2014.
In cijfers:
Nieuwe aanmeldingen (gezinnen)
betr. aantal kinderen.
Vervolgcontacten:

2
4
geen

Toegekende aanvragen
Toegekend bedrag per kind:
Toegekend bedrag per aanvraag:

2
€ 135,€ 135,-

Totaal aantal kinderen met ondersteuning in 2013:
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3.4 Leergeld Heerde
Hoewel nog niet operationeel in 2013, zijn er belangrijke stappen gezet om dit in 2014 te
kunnen realiseren. De coördinator Hattem heeft aangegeven vooralsnog ook als coördinator
voor Heerde te willen fungeren en daartoe zijn de afdelingen Hattem en Heerde
samengevoegd tot een afdeling Leergeld Hattem-Heerde. Daarnaast zijn twee intermediairs
en een hulpcoördinator geworven; zij hebben allen de intermediaircursus gevolgd.
Het eerste overleg met de gemeente heeft al in 2012 plaats gevonden. In 2013 is dit
vervolgd met een tweede gesprek op het gemeentehuis op 13 december 2013. Dit gesprek
was verhelderend en plezierig. Er is o.m. gesproken over de door Leergeld zo gewenst
financiële ondersteuning maar de gemeente heeft bij monde van de verantwoordelijk
ambtenaar heeft aangegeven, dat er nog geen toezeggingen kunnen worden gedaan.
Contact met de gemeente krijgt in 2014 vervolg.
Bedoeling is dat de afdeling Heerde per 1 april 2014 operationeel gaat worden.

3.5 Leergeld Oldebroek
Het jaar 2013 stond in het kader van de voorbereidingen voor een start van Leergeld
Oldebroek. In 2014 zal die start geëffectueerd worden.
Op 6 mei 2013 hebben de voorzitter en de secretaris van Leergeld Noord Veluwe een
gesprek gehad met de
verantwoordelijke wethouder van Oldebroek.
Hij waardeert initiatieven als Leergeld zeer en vindt dat dit past in de strategie “minder
overheid en meer gemeenschap”. Hij stemde er mee in dat Leergeld in Oldebroek een start
maakt.
Leergeld Noord Veluwe was er in geslaagd een coördinator voor Oldebroek . Zij heeft de
intermediaircursus in oktober/november 2013 gevolgd, met een intermediair. Door diverse
factoren zijn de volgende te nemen stappen in Oldebroek nog niet gezet.
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4. PR & communicatie :
Het bestuur heeft in de loop van het jaar de vacante functie mogen invullen met vrijwilliger
Hans Scholten.”
Naast het genereren van algemene bekendheid van onze stichting Leergeld via pers en radio
heeft Hans de nodige aandacht gegeven aan het ondersteunen van de lokale afdelingen
Leergeld in oprichting m.b.t. positionering van de lokale afdeling in het werkgebied.
De vreugde van samenwerking in het bestuur was helaas van korte duur omdat de heer
Scholten in februari 2014 te kennen gaf dat “ het ondoenlijk is voor mij om naast mijn
fulltime werkzaamheden mij voor 100% in te zetten voor Leergeld!”.
De functie is wederom vacant!

5. Fundraising:
De bestuurscommissie Fundraising heeft haar werkzaamheden in het voorjaar 2013 gestalte
gegeven met de opmaak van een analyse naar de huidige en toekomstige financiële status
van de stichting. Op basis hiervan heeft de bestuurscie i.o.m. het bestuur een plan van
aanpak voor de komende jaren opgemaakt en in uitvoering genomen.
In 2013 werd door Leergeld Noord Veluwe voor ondersteuning een bedrag van € 17.990,00
ontvangen. Meestal was de ontvangen ondersteuning nog bedoeld voor Leergeld Epe,
enkele donaties waren voor Leergeld Noord Veluwe in zijn geheel, dus voor alle afdelingen.
Naast een forse ondersteuning van de gemeente werden bijdragen ontvangen van Inner
Wheel Epe, RSG Epe en KidZ, (Kind in de Zeilen, een particulier initiatief). Ook verschillende
kerken hebben een collecte gehouden voor Leergeld.
Van het RABOfonds Noord Veluwe is een toezegging ontvangen van € 5250,- geoormerkt
voor zwemlessen, (behalen diploma A).
Daarnaast werden veel bijdragen ontvangen van particulieren
13

Donaties zijn verder ontvangen van de volgende organisaties en instellingen:
Regenboogkerk gemeente Epe
Hervormde Kerk gemeente Epe
De Schuilhof, ‘t Harde
Basisscholen, Elburg
Nuborgh College, Elburg
Galerie “De Aventurijn” te Epe
Bouwbedrijf van Norel, Epe
DEKA-Markt, Vaassen

De volgende clubs, organisaties en leveranciers hebben korting verleend variërend van 10
tot 50%.
Agios, Vaassen
Achmea health center, Epe
All Stars, Epe
Blok EVC, Epe
Cialfo, Epe
Dansdomein Drenth, Epe
De Weerd rijwielen, Emst
Epe on Ice, Epe
De Gazelle, Oene
Hercules, Epe
Kaleidoscoop, Oene
De Kuil, Epe
Cultuurplein Noord Veluwe, Epe
MHCE, Epe
Muyathai, Apeldoorn
Ormi, Epe
RSG N.O.-Veluwe, Epe
Regio, Vaassen
Scouting Buys Ballot, Epe
TC Vaassen, Vaassen
Töpfer rijwielen, Epe
SV Epe, Epe
VIOS, Vaassen
VV Emst
VV Oene
Stichting Leergeld Noord Veluwe dankt alle donoren en sponsoren heel hartelijk!
Wilt u ons steunen middels sponsoring of donatie dan stellen wij het zeer op prijs als u met
ons contact opneemt.
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6. Financieel Overzicht 2013 van Stichting Leergeld Noord Veluwe
6.1 Financiële verantwoording 2013 (alle bedragen in €)
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

Inkomsten

2013

2013

2012

Fondsenwerving

17.990

13.150

3.945

150

150

413

Rente
Bestemmingsfonds
Totaal inkomsten

5.650
18.140

18.950

4.358

Kantoorkosten

2.265

4.835

1.589

Huur kantoren

1.600

1.600

1.000

Energiekosten

241

250

501

Bestuurskosten

358

750

534

LGN contributie

350

750

50

Diversen

295

300

177

Subtotaal

5.109

8.485

3.851

Vrijwilligersvergoedingen (incl. reiskosten)

3.000

3.800

1.414

Wervings- en opleidingskosten

1.016

1.800

-

Uitgaven

Meedoenregeling
Onderwijs

5.182

784

Sport

8.894

3.087

Cultuur

1.107

242

Welzijn

2.102

1.647

Subtotaal meedoenregeling

17.285

16.000

5.760

Totaal uitgaven

26.410

30.085

11.025

Resultaat (t.l.v. bestemmingsfonds)

-8.270

-11.135

- 6.667
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6.2 Balans per 31 december 2013 (alle bedragen in €)
Activa

Passiva
31-12-2013

Inventaris
Voorraden
Banksaldi
Debiteuren
Totaal activa

31-12-2012

185

185

0

1.279

15.075

21.655

0

426

15.260

23.545

31-12-2013
Eigen vermogen 23.175
Tekort 2013

31-12-2012
23.175

-8.270

Stand per 31/12 14.905
Crediteuren
Totaal passiva

355

370

15.260

23.545

Korte toelichting op de jaarrekening 2013
Balans
-Alle posten op de balans zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
-Overlopende activa nog te betalen verplichtingen afd. Elburg en Epe.

Verlies- en winstrekening 2013
Baten
-Door een extra subsidie van de gemeente Epe zijn de verwachte baten op peil gebleven.
-Toezeggingen van serviceclubs, het RABO-fonds, bedrijven en particulieren zullen naar
verwachting begin 2014 worden gestort. Bij de baten is daar geen rekening mee gehouden.
-Een belangrijk deel van het tekort wordt veroorzaakt door het opstarten van de afdelingen
Hattem en Elburg. De tekorten van alle afdelingen gaan t.l.v. de bestemmingsreserve.
Lasten
-De opleidingskosten zijn lager dan begroot. Een deel zal nog in 2014 betaald moeten
worden.
-De huisvestingskosten betreffen de afdelingen Epe en Hattem/Heerde.
-De contributie van Leergeld Nederland is lager vastgesteld dan verwacht.
-Door het afsluiten van nieuwe abonnementen zijn de telefoonkosten gedaald.
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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 2013 bestaat uit de volgende leden:
Piet Verhagen
Aad van der Laan
Marja van Rheenen
Jan de Meij
Hans Scholten
Bestuurscie

voorzitter
penningmeester
secretaris
2e secretaris
pr & communicatie
fundraising

7.1.Coördinatoren afdelingen Leergeld :
Peter Teijssen
afd.Leergeld Epe
Sip van Dijk
afd.Leergeld Hattem
Sip van Dijk - wnd
afd. LeergeldHeerde
Aartje Zijlstra
afd. Leergeld Elburg
Coby van der Stoep
idem
Vacant
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
Bankrekeningnummer : NL27RABO0143557629 t.n.v. St. Leergeld Noord Veluwe

Epe, juni 2014
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