JAARVERSLAG 2017

STICHTING LEERGELD NOORD VELUWE
Motto:
ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN, want NU MEEDOEN IS
STRAKS MEETELLEN!

Postbus 39, 8160 AA, Epe 06-30669222 bestuurlgnv@gmail.com
info@leergeldnoordveluwe.nl
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1. Missie
Leergeld is een landelijke vereniging, waarvan zelfstandige lokale/regionale leergeldstichtingen lid zijn. Dit verslag is van de Stichting Leergeld Noord-Veluwe.
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 goed mogelijk ontwikkelen
en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet
buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld”
voor gaat betalen. Het motto van Leergeld is:
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.
De langetermijnambitie van Leergeld 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 aantal kinderen dat zij 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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2. Hoe doen we dit?
Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdgenootjes, past Leergeld een
bijzondere werkwijze toe: de Leergeld formule. De Leergeld formule vormt een wezenlijk
onderdeel van onze manier van werken en bestaat uit de volgende 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 inkomensen (eventuele) schuldensituatie.
Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn
op basis van bestaande 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 bestaande voorzieningen zijn waar voor het
betreffende kind een beroep op gedaan kan worden of wanneer deze voorzieningen niet
toereikend zijn, kan Leergeld aanvullende hulp bieden 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”.
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.
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Voor verdere informatie zie onze website: www.leergeldnoordveluwe.nl
Hier zijn ook de jaarverslagen van de afgelopen jaren gepubliceerd.

3. Leergeld Noord-Veluwe
Voor de Stichting Leergeld Noord-Veluwe (verder: LGNV of Leergeld) is 2017 een omslagjaar
geweest.
Tot en met 2016 vielen de activiteiten van Leergeld globaal in twee delen uiteen: enerzijds
fondsen werven en anderzijds middelen beschikbaar stellen aan kinderen.
De fondsen bestonden uit financiële giften van particulieren, instellingen, bedrijven (verenigingen), serviceclubs, diaconieën, enz. en uit giften in natura doordat sport- en
culturele verenigingen een korting gaven op lidmaatschaps- en lesgelden. Daarnaast gaven
gemeenten subsidies; de ene meer dan de andere, in sommige gevallen een substantieel
bedrag.

In het najaar van 2016 echter, stelde toenmalig staatssecretaris Klijnsma een fors bedrag ter
beschikking van gemeenten voor de bestrijding van armoede onder de jeugd, in de
wandelgangen aangeduid als “Klijnsma-gelden”.
6

Dat gebeurde na jarenlang overleg van o.m. de landelijke Verenging Leergeld met het
ministerie en het is dan ook geen wonder dat de overwegingen van de staatssecretaris zeer
sterk leken op de missie van Leergeld:
“Alle kinderen in Nederland moeten kunnen meedoen, ook kinderen die opgroeien in een
gezin met een laag inkomen. Sport, schoolreis, muziek - het hoort bij de basis van ieder kind.
Ook als er thuis weinig te besteden is moeten kinderen samen met leeftijdsgenootjes kunnen
sporten, kunnen leren zwemmen, en muziek kunnen leren maken.”
Hoe de staatssecretaris zich de verhoudingen voorstelde, blijkt uit:
“Het rijk en de VNG roepen gemeenten daarbij expliciet op om op lokaal niveau samen te
werken met maatschappelijke organisaties, zoals Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds,
het Jeugdcultuurfonds, Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. (…) Gemeenten zullen zorg
dragen voor het verstrekken van middelen in natura aan die kinderen die nu door armoede
niet mee kunnen doen. De afspraak is dat gemeenten de aanwezige netwerken en de eigen
infrastructuur zullen benutten en optimaliseren zodat alle kinderen in de armoede toegang
hebben tot de voorzieningen. Ook zijn afspraken gemaakt om de ambities te volgen.”
(citaten uit de brief d.d. 11 november 2016 van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer)
Gemeenten werden dus verantwoordelijk voor de armoedebestrijding onder kinderen. LGNV
heeft met de vijf gemeenten uit haar werkgebied overlegd over hoe te handelen in deze
nieuwe situatie. Dat heeft tot de volgende uitkomsten geleid.




De gemeente Elburg besloot de besteding van de Klijnsma-gelden geheel in eigen
hand te houden. LGNV speelt daar vooralsnog geen rol in.
In Oldebroek is een kleine voorlopige subsidie gegeven; later zou de verhouding
tussen gemeente en LGNV worden bepaald.1
In Hattem, Heerde en Epe kozen de gemeenten ervoor de Klijnsma-gelden in nauwe
samenwerking met LGNV te besteden. In de loop van 2017 is in deze drie gemeenten
een taakverdeling tussen Leergeld en de gemeente overeengekomen. Ook zijn
afspraken gemaakt over rapportage en evaluatie. Dankzij de hierdoor beschikbaar
komende middelen konden alle aanvragen die aan de criteria voldeden worden
gehonoreerd.

Landelijk heeft Leergeld het initiatief genomen lokale ‘portals’ in te stellen onder de titel
‘Kindpakket.nl’. Hier vinden geïnteresseerden alle beschikbare voorzieningen voor
armoedebestrijding bij kinderen in hun gemeente.
De beschikbare gelden bedragen voor de gemeenten in het werkgebied van LGNV samen
ongeveer € 345.000,-. Dat is meer dan het tienvoudige van de “omzet” (aan kinderhulp
uitgegeven middelen) die LGNV in voorgaande jaren haalde.
Hiermee veranderde de verhouding tussen de gemeenten en LGNV en dus ook het accent
van de werkzaamheden van LGNV. Het zwaartepunt ligt nu meer bij het bereiken van de tot
1

Na sluiting van het boekjaar heeft ook Oldebroek besloten de besteding van de Klijnsma-gelden
zelf ter hand te nemen.
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de doelgroep behorende kinderen en veel minder bij het vinden van middelen bij
particulieren. LGNV wil echter vasthouden aan het uitgangspunt van maatschappelijke
inbedding (‘local for local’) en om die reden contact houden met particuliere gevers,
verenigingen, bedrijven, serviceclubs, scholen, enz.
Samengevat rust de samenwerking tussen de gemeenten en Leergeld op de volgende
uitgangspunten:





LGNV hanteert de ‘Leergeld-aanpak’, d.w.z. keert alleen uit in natura, benadert
aanvragers persoonlijk d.m.v. een of meer huisbezoeken, waar o.a. naar
inkomensgegevens wordt gevraagd,
De voorwaarden waarop kinderen voor hulp in aanmerking komen en de samenstelling
van het hulppakket worden door gemeente en LGNV gezamenlijk bepaald,
LGNV richt de administratie zo in dat elk kwartaal verantwoording afgelegd kan worden,
LGNV blijft een vrijwilligersorganisatie, betaalt aan vrijwilligers alleen een geringe
vergoeding.

4. Samenwerking met andere instellingen
Behalve met de gemeenten werkt LGNV ook samen met andere partijen.
Hierbij dient vooral de Stichting Nationaal fonds Kinderhulp genoemd te worden. Veelvuldig
is daarop met succes een beroep gedaan voor de financiering van extra activiteiten, vooral in
de eerste helft van 2017. Totaal is ca. € 16.500 van Kinderhulp ontvangen, waarbij
zwemlessen de grootste post was.
De samenwerking met het Jeugd Sportfonds en het Jeugd Cultuurfonds in de gemeenten
Heerde en Oldebroek loopt goed. Aanvragen worden rechtstreeks door de coördinator als
intermediair van JSF/JCF afgehandeld dan wel doorgegeven aan andere intermediairs van
JSF/JCF.
LGNV heeft opnieuw een aantal computers van Deltion College in Zwolle ontvangen maar
een toenemend probleem is dat steeds meer kinderen feitelijk behoefte hebben aan een
laptop, die zij ook op school kunnen gebruiken. In de loop van het jaar zijn daarom meer en
meer laptops verstrekt, wat mogelijk werd door de ruimere middelen.
Via de wederom succesvol verlopen actie ”Pepernoot” hebben maar liefst 200 kinderen in
de sinterklaas- en kersttijd een cadeautje mogen ontvangen.
Tenslotte zij vermeldt dat ook is aangehaakt bij Jarige Job hetgeen heeft geleid tot een
aantal geslaagde verjaardagsfeestjes.
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5. Samenwerking met particulieren: sponsoring
Behalve van de middelen die door de gemeenten worden verstrekt is Leergeld afhankelijk
van particuliere bijdragen. Die 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. Op deze manier
wil LGNV niet alleen extra middelen verwerven, maar ook bijdragen aan de publieke
bewustwording van het armoedeprobleem bij kinderen. Zie wat hierover is opgemerkt onder
‘Missie’.
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.
Overzicht van de grootste sponsoren 2017
PCS Franciscus en Clara
Gereformeerde Kerk Heerde collecte
Sportvereniging Wissel
Hervormde Gemeente Hattemdiakonie
Bedrijvenkring gemeente ?
Sint Anthoniegilde
Vriend van VV KCVO
Sportcafé PWA hal
Lions Club Hattem
TC Heerde
Diakonie Hervormde Gemeente Epe
Inner Wheel Club Epe
Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp
Steunfonds Sandberg
Particuliere schenkingen

€ 1000,€ 353,72
€ 550,€ 500,€ 850,€ 3500,€ 104,62
€ 100,€ 1500,€ 801,€ 1000,€ 12000,€ 1736,72
€ 1000,€ 4110,_______
€ 29106,06

Totaal
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6. Afdelingen
Met de extra middelen gingen onze afdelingen met nieuw elan en verhoogde inzet aan het
werk, resulterend in flink gestegen aantallen toekenningen. De toename zien we over alle
soorten aanvragen maar vooral voor zwemles - daar zijn de aantallen meer dan verdubbeld
t.o.v. het jaar daarvoor. Het toegenomen aantal statushouders, waarvan de kinderen
meestal niet zwemvaardig zijn, is hierbij een factor van belang.
Om de besteding van de extra gelden door LGNV in goede banen te leiden, hebben met
name de coördinatoren van de Epe, Heerde en Hattem veelvuldig en intensief overlegd met
de gemeenten, lokale instellingen, bedrijven (-verenigingen), diaconieën, enz. - steeds in
positieve en opbouwende sfeer. Natuurlijk is er regelmatig goed overleg tussen bestuur en
coördinatoren (ongeveer eens per maand).
Voor Hattem, Heerde en Epe hebben zich een viertal nieuwe intermediairs gemeld die ook al
enthousiast aan de slag zijn gegaan.
Het gebruik van de website leergeldnoordveluwe.nl is in 2017 iets verder gestegen, tot 320,
maar het aantal unieke bezoekers is wat gedaald. Door de komst van de site kindpakket.nl
zal het gebruik van onze website door aanvragers waarschijnlijk verder afnemen.

Bijzonderheden per afdeling (gemeente)
Hattem

Behalve de Klijnsma-gelden ontving LG-Hattem ook ruimhartig van de plaatselijke afdeling
van Lions en uit de plaatselijke collecte van Nationaal Fonds Kinderhulp.
De samenwerking tussen bestuur, coördinatoren en intermediairs is prima. Regelmatig is er
onderling overleg en worden kennis en ervaring gedeeld. In Hattem zijn twee coördinatoren
werkzaam, die ook voor Heerde werken, alsmede drie intermediairs.
In 2017 is er drie keer een formeel intermediairoverleg geweest.
Twee keer is er een regionaal coördinatorenoverleg geweest: in Wezep en in Lochem.
De landelijke vergadering van coördinatoren in Den Bosch is door één van de coördinatoren
bijgewoond.
Er is enkele keren formeel overleg gevoerd met de wethouder, de direct betrokken
beleidsmedewerker en overige ambtenaren. Verder is er contact met allerlei relevante
partijen: de kerken (diaconaal platform), lokale middenstand (o.a. over daar in te wisselen
‘waardebonnen’), scholen, VluchtelingenContact.
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Heerde

Vooralsnog wordt Heerde door dezelfde coördinatoren geleid als Hattem. Wat gezegd is
over samenwerking met bestuur, intermediairs en coördinatoren in Hattem geldt onverkort
ook Voor Heerde. De samenwerking, c.q. doorverwijzing naar JSF verloopt prima.
De relatie tussen de gemeente en Leergeld is nader gedefinieerd en verloopt, dankzij goed
overleg met ambtenaren en wethouder, soepel en plezierig. LG Heerde maakt goede
vorderingen bij het netwerken met andere lokale hulp- en ondersteunende organisaties,
zoals Vluchtelingenwerk, Vrijwilligersplatform, Team Jeugd Heerde, afspraken met
sponsoren en verenigingen worden voortdurend uitgebreid.
Leergeld was erg blij met de donatie van TC Heerde - de opbrengst van de tocht RABO
Veluws Mooiste.

Epe

In Epe gaat het jaar 2017 de boeken in als het jaar van de oplossing van de wachtlijst voor
zwemles. Voor het eerst is het gelukt om in nauwe samenwerking met de gemeente, door
middel van 2 extra bijdragen, de wachtlijst weg te werken. Ook de bijdrage van het St.
Antoniegilde heeft bijgedragen aan dit resultaat.
Door de verbeterde financiële situatie konden alle aanvragen die daarvoor in aanmerking
kwamen ook worden gehonoreerd. Wel zijn 18 aanvragen afgewezen om diverse redenen,
waaronder: inkomen te hoog, laptop gevraagd i.p.v. desktop, leeftijdsgrens overschreden en
omdat de aanvraag niet-ondersteunde activiteiten of bijdragen betrof.
Naast de al genoemde bijdragen van gemeenten en verwante instellingen, heeft LG Epe
(soms aanzienlijke) donaties mogen ontvangen, bv. van Inner Wheel Epe, die een
benefietdiner organiseerde, van particulieren en van het damesteam van de s.v. Wissel, die
hun gewonnen prijs van het jaarlijkse voetbaltoernooi doneerden.
Het team van Leergeld Epe bestaat nu uit twee coördinatoren en vier intermediairs. Het
heeft onderling regelmatig overleg over de lopende zaken; één maal per jaar is er een
formeel overleg.
De coördinator heeft zitting in de Klankbordgroep Armoede & Schulden, waardoor er een
uitstekend overleg is met alle partijen die zich inzetten voor mensen die onze steun hard
nodig hebben. Met de gemeentelijke beleidsmedewerker is regelmatig goed overleg.
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Elburg

Zoals hierboven reeds vermeld, heeft de gemeente Elburg besloten voor de besteding van de
‘Klijnsma-gelden’ geen beroep te doen op Leergeld. Ook op andere manieren lukt het (nog)
niet erg goed in Elburg voet aan de grond te krijgen. Als de gemeente erin slaagt de
doelgroep te bereiken en de armoedeproblematiek onder kinderen en jongeren goed aan te
pakken, zou dat Leergeld overbodig kunnen maken. Vooralsnog beperkt LGNV zich hier tot
het volgen van de ontwikkelingen.
Oldebroek

Over de mogelijkheid van de diensten van Leergeld gebruik te maken bij de besteding van de
‘Klijnsma-gelden’ wilde de gemeente Oldebroek eerst nadenken. Wel heeft zij in 2017 aan
Leergeld een kleine subsidie ter beschikking gesteld. Medio het jaar was dit geld beschikbaar
en konden lopende aanvragen in behandeling worden genomen. De aanvragen voor het
JSF/JCF lopen mooi door, vervolgaanvragen worden altijd toegekend.
Door uitbreiding van de verstrekking van Nationaal Fonds Kinderhulp konden we voor veel
aanvragen hierbij terecht, o.a. reiskosten voor talent-sport en onderwijs, totaal voor €1800,De activiteiten Leergeld Oldebroek hebben zich verder beperkt tot een enkele toekenning en
verwijzingen naar gemeentelijke voorzieningen.
Inmiddels (na afsluiting van het jaar) heeft de gemeente besloten van de diensten van LGNV
geen gebruik te maken. LGNV zal zich daarom nader bezinnen op haar positie in Oldebroek.
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7. Leergeld Noord-Veluwe 2017 in cijfers
Geregistreerde nieuwe aanvragen:

436

Aantal toegekende aanvragen:
Afgewezen:
Aanvragen nog niet in behandeling genomen:
(inclusief overlopende aanvragen uit 2016)

415
53
21

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

Uitsplitsing toegekende aanvragen:
Sport
Onderwijs:
waarvan: schoolreizen, kampen, excursies: 43
zwemlessen diploma A
Welzijn:
waarvan: fietsen
computers
Cultuur

267

153
159
88
82
42
34
21

Totaal betaald:

€ 63.569

Gemiddeld per kind:

€

238

Omdat zwemlessen dure activiteiten zijn is toename van het aantal zwemlessen ook van
grote invloed op het gemiddelde betaalde bedrag per kind; dit is gestegen tot € 238,- .
Per gemeente: aantal toekenningen
Elburg2:
Epe:
Hattem:
Heerde:
Oldebroek:

voor aantal kinderen:

3
199
92
84
37

3
144
51
44
25

In bijlage 1 is een verdere uitsplitsing per gemeente en per categorie opgenomen.

2

De voor Elburg geregistreerde cijfers zijn een gevolg van toekenningen in 2016.
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8. Interne organisatie
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 bestond in 2017 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

Coördinatoren afdelingen Leergeld :
Ineke Hoekstra en
Gerard van Bussel
afd.Leergeld Epe
Jan de Jong
afd. Leergeld Elburg
Sip van Dijk
afd.Leergeld Hattem
Sip van Dijk - wnd
afd. Leergeld Heerde
Mirjam Franken
afd. Leergeld Oldebroek
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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Bijlage
Le e rg e ld No o rd Ve luw e

G em een te

Re sultate n 2017

aan tal

aan tal

aan v r a-

afg ewezen

g en

aan v r ag en

h o o fd -c ateg o r ie

aan tal

v o o r zien in g

kin d er en

Cultuur

1

1

Onderwijs

1

1

18-1-2018

b etalin g en

g ed an e

g ep lan d

b etalin g en

E lb u r g

Sport

Epe

3

€

-

€

38

€

-

€

50

€

88

3

Welzijn

1

1

1

€

-

T o taal

3

3

7

€

-

Cultuur

11

12

€

1.850

€

924

Onderwijs

61

61

8

€

9.700

€

28.323
8.596

Sport

72

89

7

€

8.194

€

Welzijn

30

37

3

€

900

€

3.846

T o taal

144

199

18

€

2 0 .6 4 4

€

4 1 .6 8 9

Hattem
Cultuur

2

2

1

€

-

€

387

Onderwijs

36

45

4

€

1.750

€

7.709
3.080

Sport

22

30

1

€

120

€

Welzijn

10

15

2

€

479

€

1.848

T o taal

51

92

8

€

2 .3 4 9

€

1 3 .0 2 4

Heer d e
Cultuur

1

1

€

-

€

225

Onderwijs

31

39

9

€

9.000

€

2.559
2.789

Sport

16

23

2

€

114

€

Welzijn

17

21

8

€

479

€

1.975

T o taal

44

84

19

€

9 .5 9 3

€

7 .5 4 8

€

650

O ld eb r o ek
Cultuur

5

5

€

-

Onderwijs

10

13

€

350

Sport

9

11

€

-

Welzijn

6

8

1

€

658

€

570

T o taal

25

37

1

€

1 .0 0 8

€

1 .2 2 0

267

415

53

€

3 3 .5 9 4

€

6 3 .5 6 9

T o taal L G NV
Toelichting:
Hoofdcategorie voorziening:

Onderwijs omvat ook zwemles, computers horen onder Welzijn.

Aantal kinderen:

Aantal kinderen waarvoor in de rapportageperiode een of meer aanvragen
zijn toegekend. Omdat er voor één kind meer aanvragen kunnen zijn
is het totaal aantal kleiner dan de som van de categorieën.

Aantal aanvragen:

Totaal aantal toegekende aanvragen; omdat meerdere aanvragen per kind
mogelijk zijn is het aantal aanvragen groter dan het aantal kinderen.

Afgewezen aanvragen:

Hieronder ook onvolledige aanvragen, bijv. geen inkomensgegevens.

Betalingen gepland:

Bedrag van aanvragen die al zijn toegekend maar nog niet betaald, dus
feitelijk de verplichtingen van LGNV aan het einde van de periode.

Gedane betalingen:

Alle betalingen die in de periode voor deze categorie/gemeente zijn gedaan,
hierin ook betalingen voor niet eerder betaalde aanvragen uit vorige periodes.
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