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1. Inleiding:
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Leergeld Noord Veluwe.
In het verslagjaar hebben zich wederom velerlei ontwikkelingen voorgedaan, vooral op
lokaal, gemeentelijk niveau. Alles onder het motto van Leergeld: Alle kinderen mogen
meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!
Organisatie ontwikkeling:
Vanaf juni 2009 is de stichting Leergeld Noord Veluwe ( tot mei 2011 stichting Leergeld Epe
e.o. genaamd) operationeel met de inrichting en opstart van de lokale basis-organisatie
Leergeld Epe in alle dorpen van de gemeente: Epe, Vaassen, Emst en Oene. Sindsdien is daar
een enthousiast en goed opgeleid team van vrijwilligers actief: een coördinator, een
assistent coördinator, enkele intermediairs en een assistent administratie. Deze basisorganisatie heeft sindsdien aan totaal 330 doelgroepkinderen een binnen – en / of
buitenschoolse activiteit mogen aanbieden, waarvan aan 93 kinderen in het jaar 2014.
In 2013 - 2014 is de stichting Leergeld Noord Veluwe vervolgens ook operationeel in:
• de gemeente Elburg met de inrichting en opstart van de lokale basis-organisatie
Leergeld Elburg, bestaande uit een duo-coördinatorschap en een tweetal intermediairs.
• de gemeente Hattem met de inrichting en opstart van de lokale basis- organisatie
Leergeld Hattem bestaande uit een coördinator en een tweetal intermediairs.
In 2014 – 2015 is de stichting tenslotte operationeel in:
• de gemeente Heerde met de inrichting en opstart van de lokale basis-organisatie
Leergeld Heerde bestaande uit een coördinator, een assistent – coördinator ( slechts
tijdelijk) en een tweetal intermediairs
• de gemeente Oldebroek, met de inrichting ( 2014 ) en opstart ( voorjaar 2015!) van de
lokale basis-organisatie Leergeld Oldebroek bestaande uit een coördinator en 2
intermediairs.
Voor de inhoudelijke aspecten m.b.t. de ontwikkelingen en resultaten van de lokale basisorganisaties verwijs ik u graag door naar het onderdeel: Verslag lokale Leergeld afdelingen,
hoofdstuk 3.
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Actuele ontwikkelingen:
1. Leergeld Nederland:
De uitvoering van het professionaliseringsproject “alle kinderen mogen meedoen”, bedoeld
als transitiefase van de organisatie, 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!
Eind 2014 zijn er 78 lokale resp. regionale stichtingen Leergeld operationeel, ca. 5
stichtingen zijn in oprichting en ca. 25 nieuwe aanvragen voor de oprichting van een
stichting zijn in behandeling.
In 2014 hebben alle operationele stichtingen samen 53.000 kinderen financieel mogen
ondersteunen voor een meedoen-activiteit i.c. onderwijs, sport, cultuur en / of welzijn
2. Het Kindpakket:
Met de aanbevelingen voor het z.g. “ Kindpakket” door de nationale Kinderombudsman,
Marc Dullaert, is veel aandacht gegenereerd voor de armoede onder de kinderen van
minima gezinnen, landelijk en regionaal. Daarenboven heeft de staatssecretaris Klijnsma
In 2013 de gemeentes aangespoord beleid te ontwikkelen ter bestrijding van armoede,
speciaal voor kinderen. De staatssecretaris heeft de gemeenten daarvoor extra
subsidiegelden in het vooruitzicht gesteld: 20 miljoen in 2013, € 70 miljoen over 2014 en
jaarlijks € 90 miljoen voor de jaren daarna.
Voor ons werkgebied de Noord Veluwe heeft dit bij de meeste gemeentes geleid tot een
gemeentelijke heroriëntatie van hun vigerend minimabeleid en bijbehorende regelgeving.
De gemeentes Elburg, Oldebroek Hattem en Heerde hebben het Verweij- Jonker Instituut
een onderzoek laten doen naar “armoede in hun gemeenten” en naar “ de Beleving van
armoede door opvoeders en jongeren”. Tegelijkertijd heeft elk van deze gemeentes het
initiatief genomen voor de organisatie van een lokale armoede-conferentie met alle
relevante lokale stakeholders. In de meeste gemeentes, ook in Epe, zijn of worden
daarenboven ook in samenspraak met het veld ideeën ontwikkeld m.b.t. tot de aanwending
van de zgn. Klijnsma gelden, overeenkomstig de aanbevelingen van de staatsecretaris.
Bij de meeste gemeenten heeft dit proces inmiddels geleid tot een aanpassing van
het minimabeleid. Zo is de norm om voor allerlei regelingen in aanmerking te komen
verhoogd tot 120% van de Bijstandsnorm, en soms is een Kindpakket (gemeente Oldebroek)
ingevoerd. Bij enkele andere gemeentes is het proces nog in ontwikkeling.
In veel gevallen heeft ook onze stichting op enigerlei wijze mogen deelnemen aan deze
gemeentelijke heroriëntatie o.a. door deelname aan daartoe belegde conferenties, via
inspraak bij de gemeenteraad, gesprekken met verantwoordelijke ambtenaren en
wethouders, etc.
St, Leergeld Noord Veluwe is zeer verheugd met bovenstaande ontwikkelingen.
3.Samenwerking en fondsenwerving:
Stichting Leergeld Noord Veluwe wil bekendheid krijgen. Enerzijds bij de doelgroep
(gezinnen met een minimuminkomen) anderzijds bij (mogelijke) geldschieters of instellingen
die korting kunnen geven.
Daartoe werkt de stichting samen met vele lokale partijen: de gemeenten, scholen, sport- en
cultuur- en welzijnsorganisaties, kerken, plaatselijke middenstand, serviceclubs etc.
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In het boekjaar 2014 is onze stichting Leergeld Noord Veluwe een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met JSF Gelderland voor de gemeentes Heerde en
Oldebroek. ( JSF GLD is in ons werkgebied alleen actief in beide gemeenten )
Zo slaagt stichting Leergeld Noord Veluwe erin om, als laatste vangnet, alle
doelgroepkinderen in de gelegenheid te stellen te kunnen meedoen.
In financieel opzicht heeft de stichting de baten en lasten dit jaar ruimschoots in balans
kunnen houden dankzij enkele “bijzondere” donaties. Zie verder Fundraising onder
hoofdstuk. 5.
Tenslotte dank ik, namens het bestuur van Stichting Leergeld Noord Veluwe, allen die op
enigerlei wijze aan het zinvolle en dankbare werk van de stichting Leergeld Noord Veluwe
hebben bijgedragen.
Wij zijn zeer erkentelijk voor de samenwerking met en de ontvangen financiële donaties van
overheid, particulieren, serviceclubs en bedrijven in onze regio.
Een welgemeend woord van dank gaat ook uit naar onze vrijwilligers, voor hun inzet,
betrokkenheid en verantwoordelijkheid, ook dit jaar weer!
Wij hopen van harte dat de bereikte doelgroepkinderen in het voorbije jaar 2014, in totaal
143 kinderen met 194 aanvragen voor deelname aan sport, cultuur, onderwijs en welzijn
onder het motto van Leergeld : “alle kinderen mogen meedoen,….” hebben mogen ervaren
als een verrijking in hun nog jonge leven!”.
En u, geachte lezer, wens ik veel genoegen bij het kennisnemen over ons doen en laten in
het jaar 2014.
Piet Verhagen
Voorzitter
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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”.
6

•

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.
• 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.
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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 78 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 78 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 Leergeld:
3.1 Algemeen:
De uitbreiding van Leergeld Noord Veluwe over het hele werkgebied vordert gestaag. In
2014 is de afdeling Heerde ook van start gegaan en is de afdeling Oldebroek voorbereid en is
nu klaar om te starten. Veel werk is daarbij verzet om met scholen, sportclubs en andere
betrokken organisaties in contact te komen en werkafspraken te maken. Eind 2014 is een
campagne gestart om intermediairs te werven voor de nieuwe afdelingen en i.v.m. met enig
verloop bij andere afdelingen.
Begin juni heeft Leergeld Noord Veluwe een eigen website in gebruik genomen:
www.leergeldnoordveluwe.nl. Op de site kunnen aanvragers zich online aanmelden; van
deze laagdrempelige mogelijkheid is al veelvuldig gebruik gemaakt. Daarnaast biedt de site
informatie voor potentiële donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden.
In alle afdelingen zijn er goede contacten gelegd met de gemeente als belangrijkste
stakeholder, zowel beleidsmatig als op operationeel gebied. Met het Jeugdsportfonds
Gelderland is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de gemeenten Heerde en
Oldebroek; begin 2015 gaat deze in werking na de formele ondertekening.
De uitbreiding van LGNV zien we ook terug in het aantal nieuwe aanmeldingen, het
aantallen kinderen dat wordt ondersteund en het aantal aanvragen dat wordt toegekend. De
groei is m.n. in Elburg opmerkelijk, in Epe is een zekere stabilisatie opgetreden. Door
omstandigheden in de afdelingen Hattem en Heerde is de registratie en afhandeling van de
aanvragen vertraagd waardoor eind 2014 nog een aantal aanvragen in de pijplijn zitten.
Leergeld is het afgelopen jaar opvallend vaak benaderd door bedrijven/organisaties die
“onze” kinderen een onvergetelijke dag willen bezorgen. Een prachtig initiatief, maar
organisatorisch zijn er nogal wat voetangels, denk alleen maar aan de privacy van de
kinderen en het kost veel extra werk. De afdelingen zien graag dat op bestuurlijk niveau met
deze bedrijven/organisaties wordt overlegd over een vorm van ondersteuning die beter
aansluit bij onze werkwijze.
In 2014 zijn bestuursvergadering en coördinatorenoverleg losgekoppeld. Dit laatste overleg
is vier maal gehouden, voorgezeten door het bestuurslid met de portefeuille uitvoering.
Belangrijke onderwerpen waren: voortgang en stand van zaken per afdeling, uitwisseling van
ervaring, afstemming werkwijze binnen LG Noord Veluwe en Lisy-problematiek.
Fundraising laten de afdelingen over aan het bestuur.
3.2 Kerncijfers 2015:
Nieuwe aanmeldingen (gezinnen)
betr. aantal kinderen
Geregistreerde aanvragen
Toegekende aanvragen
betr. aantal kinderen
gem. toegekend bedrag per kind
gem. toegekend bedrag per aanvraag

66
120
214
194
143
€ 171
€ 126

Aantallen bijzondere categorieën:
Schoolreizen en kampen
13
Zwemmen diploma A
16
Computers
12
Fietsen
10
9

De feitelijk betaalde bedragen per kind of aanvraag zijn gemiddeld lager dan de toegekende
bedragen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de organisaties waarvoor
toekenningen zijn gedaan achterlopen met het indienen van de facturering; soms blijven
facturen geheel achterwege.
gem. betaald bedrag per kind
€ 131
gem. betaald bedrag per aanvraag
€ 97
In paragraaf. 3.4 zijn de resultaten in detail opgenomen.

3.3 Bijzonderheden per afdeling Leergeld:
3.3.1 Leergeld Elburg.
Het jaar 2014 kenmerkte zich door verdergaande groei van Leergeld Elburg. Het aantal
toegekende aanvragen is gestegen tot 46; de meeste betreffen sport maar opvallend is het
grote aantal aanvragen voor ondersteuning bij onderwijs.
Ook de naamsbekendheid en de samenwerking met andere organisaties in Elburg binnen
het sociaal domein is goed gegroeid. Het contact en samenwerking met de gemeente is
onveranderd goed. De coördinatoren hebben veel effort gestoken in voorlichting over
Leergeld aan verschillende vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties en kerken. Ook
hebben zij op bijeenkomsten op het gebied van armoedebeleid en maatschappelijke zorg
het idee van Leergeld uitgedragen en de politiek uitgenodigd om binnen het armoedebeleid
speciale aandacht te geven aan het kind, bijv. in de vorm van een kindpakket.
De afdeling heeft gratis onderdak bij St. Wiel waar de beide coördinatoren elke
maandagmiddag aanwezig zijn. De onderlinge taakverdeling en samenwerking functioneren
goed. Door het vertrek van een intermediair naar het coördinaat van LG Oldebroek is er
behoefte aan een of twee nieuwe intermediairs.

3.3.2 Leergeld Epe.
Het aantal toegekende aanvragen is met 131 ongeveer gelijk gebleven aan 2013 met
verreweg de meeste aanvragen voor sport. De verlaging van de grens voor een fiets naar
groep 7 van de basisschool heeft gezorgd voor een lichte stijging. LG Epe heeft met zwembad
de Koekoek in Vaassen een vast bedrag afgesloten voor het behalen van diploma A, de
leeftijdsgrens is hiervoor nu 6 jaar.
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Het contact en samenwerking met de gemeente is onveranderd goed. Daarnaast is er op
bestuurlijk niveau overleg over samenwerking bij armoedebestrijding.
Een voorbeeld van een actie van andere was Actie Pepernoot, in 2014 voor het eerst
uitgevoerd door LG Epe; voor de kinderen een groot succes, voor de organisatie van het
geheel was veel tijd nodig en het was te laat. De actie Epe on Ice was weer een groot succes;
de helft van de uitgereikte vrijkaarten is door de kinderen uit Epe ingewisseld, uit de andere
dorpen was dit 20%.
Na het vertrek van de coördinator naar het bestuur, is het coördinaat ingevuld door twee
coördinatoren; zij hebben ook gezamenlijk de administratie verzorgd.
3.3.3 Leergeld Hattem.
Het aantal aanvragen groeide nog aarzelend in 2014 met de kanttekening, zoals hierboven al
vermeld, dat er een aantal aanvragen nog in de administratieve pijplijn zitten. Opvallend is
wel het grote aantal aanvrage voor activiteiten die onder de noemer welzijn vallen.
De contacten met de gemeente zijn in 2014 aanzienlijk verbeterd. Met wethouders en
ambtenaren is regelmatig overlegd over uitvoering en over veranderingen binnen het sociale
domein en de rol van Leergeld hierin. Dit heeft o.m. geleid tot inpassing van LG in de sociale
kaart en een aankondiging van een subsidie in 2015. Ook heeft de gemeente de grens voor
haar regelingen voor lage inkomens verhoogd tot 120%.
De coördinator, soms vergezeld van een intermediair, heeft bij verschillende gelegenheden
acte de préséance gegeven om Leergeld te promoten. Hij heeft aan een aantal vrijwilligersen maatschappelijke organisaties voorlichting gegeven en ook is de politiek bewerkt.
De coördinator heeft kantoor aan huis waar hij elke maandag en dinsdag aanwezig is. Hier
vindt ok het overleg met de intermediairs plaats.
LG Hattem heeft van een intermediair afscheid moeten nemen maar vooralsnog is er met
twee intermediairs voldoende capaciteit. Wel is administratieve ondersteuning dringend
gewenst.
3.3.4 Leergeld Heerde.
In 2014 is LG Heerde van start gegaan zij het zeer aarzelend. Door onvoldoende duidelijkheid
over organisatie en de invulling van het coördinaat en administratie zijn de resultaten zeer
beperkt gebleven en zijn slechts enkele aanvragen toegekend en afgehandeld; enkele
aanvragen waren eind 2014 nog in behandeling.
De overleggen van de waarnemend coördinator met de gemeente kende wel een goede start
en hiermee is de basis voor een goede verdere samenwerking gelegd. Ook heeft de cocoördinator Leergeld geïntroduceerd bij alle scholen in Epe en er foldermateriaal verspreid.
De overeenkomt met JSF Gelderland was eind 2014 gereed voor ondertekening.
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3.3.5 Leergeld Oldebroek.
In 2014 formeel nog niet operationeel. De coördinator voor Oldebroek heeft in het voorjaar
gezegd te moeten stoppen met LG, dus eigenlijk nog voor de feitelijke start. Later in het jaar
heeft een van de intermediairs van Elburg geopteerd voor deze functie en is als zodanig
aangesteld. Met voortvarendheid heef zij de opstart van LG Oldebroek ter hand genomen en
al veel contacten gelegd waaronder de gemeente.
3.4 Resultaten 2014
Toegekende aanvragen:
hoofdhoofd-

aantal*

aantal*

aantal

aangevraagd

toegekende

categorie

gezinnen

kinderen

aanvragen
aanvragen bedrag

bijdrage

7

8

8

€ 1.086

betalingen**

voorziening
Cultuur

€ 1.086

€ 782

Onderwijs

33

35

39

€ 6.191

€ 7.391

€ 4.994

Sport

57

90

115

€ 11.914

€ 13.094

€ 10.871

Welzijn

22

27

32

€ 2.382

€ 2.932

€ 2.110

Totaal:

97

143

194

€ 21.573

€ 24.503

€ 18.757

* Totaal aantal gezinnen en kinderen is lager dan som vanwege dubbeltellingen
** Werkelijk betaalde bedragen.
Resultaten per afdeling (gemeente):
Gemeente

aantal

aantal

aantal

Toegekend

gezinnen

kinderen

aanvragen

bedrag

Elburg

19

32

46

€ 4.835

Epe

70

98

132

€ 18.119

Hattem

5

10

12

€ 1.258

Heerde

3

3

4

€ 291

97

143

194

€ 24.503

Oldebroek
Totaal:

Peter Teijssen, bestuurslid uitvoering.
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4. Jaarverslag PR & Communicatie :
In 2014 kwam de functie PR & Communicatie opnieuw vacant. Hans Scholten moest per
februari 2014 zijn werkzaamheden voor St. Leergeld Noord Veluwe staken wegens gebrek
aan tijd.
Vanaf de zomer is een nieuw lid van het bestuur aangetreden met speciale aandacht voor PR
& Communicatie: Henk van Kessel.
In 2014 is St. Leergeld Noord Veluwe weer regelmatig in het nieuws geweest. Naast diverse
berichten in huis-aan-huis bladen werd door de voorzitter en het nieuwe bestuurslid een
groter interview gegeven aan De Stentor ter gelegenheid van de uitbreiding van de Leergeld
-werkzaamheden in Elburg en Oldebroek. Met alle gemeentebesturen en betreffende
ambtenaren in het werkgebied van de stichting zijn vruchtbare gesprekken gevoerd door
coördinatoren en bestuursleden. Daar staat Leergeld Noord Veluwe zeker ‘op de kaart’!
In het nieuwe jaar zullen we het principe local-for-local ook (verder) doorvoeren in de
activiteiten voor PR & communicatie. Veelal is nieuws uit een bepaalde gemeente niet erg
interessant voor potentiële sponsoren, kinderen en hun ouders uit een andere gemeente.
Het bestuur zal natuurlijk de nodige ondersteuning blijven bieden aan locale activiteiten op
dit terrein.
Aan het eind van het jaar leverde een advertentiecampagne voor de werving van nieuwe
vrijwilligers een zo groot aantal reacties op, dat Leergeld een ruime keus had. De teams
konden, waar nodig, met enthousiaste intermediairs-in-spe worden versterkt.
Op allerlei manieren, niet in de laatste plaats door het aantal aanvragen, blijkt dat St.
Leergeld Noord Veluwe erin slaagt zich bekend te maken bij zowel de doelgroep als bij
potentiële geldschieters.
Henk van Kessel, bestuurslid PR & Communicatie
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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 2014 is door Leergeld Noord Veluwe voor ondersteuning van haar werkzaamheden en
taken een totaal bedrag van € 49.757,36 aan donaties ontvangen. 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 meedoenactiviteiten resp. organisatiekosten.
Naast wederom een heuse subsidie van de gemeente Epe in het kader van de
participatiewet heeft de stichting in 2014 flinke donaties mogen ontvangen van o.a.:
• de Epese serviceclubs: Inner Wheel Epe en Rotaryclub Epe ( Nieuwjaarsconcert! –
gezamenlijk )
• van Inner Wheel Epe / Inner Wheel NL t.g.v. haar 60 jarig bestaan
• van het Oranjefonds,
• 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):
1. Donaties ontvangen van de volgende organisaties en instellingen:
Inner Wheel Epe
Rotary club Epe
Lions Club Epe
Oranjefonds
RABO-fonds Noord Veluwe
Antonie Gilde
Huurdersvereniging Berkenoord
Vaasaqua Vaassen
Regenboogkerk gemeente Epe
Hervormde Kerk gemeente Epe
De Schuilhof ‘t Harde
Basisscholen Elburg
Nuborgh College Elburg
Galerie “De Aventurijn” Epe
Bouwbedrijf van Norel Epe
DEKA-Markt Vaassen
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2. 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 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
Muziekschool de Spelerij Elburg
Ormi, Epe
RSG N.O.-Veluwe, Epe
Regio, Vaassen
Scouting Buys Ballot, Epe
TC Vaassen, Vaassen
Töpfer rijwielen, Epe
SV Epe, Epe
Voetbal Elburg
Voetbalvereniging `t Harde
VIOS, Vaassen
VV Emst
VV Oene
Het bestuur en vrijwilligers van St. Leergeld Noord Veluwe zijn natuurlijk alle sponsors en
donateurs en samenwerkende organisaties, groot en klein, mede namens onze pupillen in
het jaar 2014, buitengewoon erkentelijk voor uw financiële ondersteuning resp. voor uw
verleende korting.
Hartelijk dank daarvoor!
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 2014:
6.1 Financiële verantwoording 2014 (alle bedragen in €):
6.1.1 Verlies- en winstrekening 2014:

Lasten

2014

2014
Begroot

2013

Vergoedingen vrijwilligers
Wervingskosten vrijwilligers
Opleidingskosten vrijwilligers

€ 2.761,00
€ 705,00
€ 650,00

€ 3.100,00
€ 700,00
€ 900,00

€ 3.000,00
€ 240,00
€ 776,00

Huisvestingskosten
Gas/water/elektra
Computerafschrijving
Bestuurskosten
Contributie LGN
TNT/KvK
Telefoonkosten/internet
Verzekeringen
Kantoorartikelen/drukwerk
Bankkosten
Automatiseringskosten
Drukwerkkosten
Overige/afrondingsverschil

€ 1.600,00
€ 262,00
€ 396,00
€ 650,00
€ 375,00
€ 349,00
€ 804,00
€ 90,00
€ 173,00
€ 250,00
€ 752,00
€ 2.047,00

€ 1.600,00
€ 241,00
€ 742,00
€ 358,00
€ 350,00
€ 352,00
€ 652,00
€ 91,00
€ 420,00
€ 295,00

€ 8,00
€ 8.485,00
€ 13.185,00

Subtotaal

€ 11.864,00

Meedoenregeling
Onderwijs
Sport
Cultuur
Welzijn

€ 4.994,00
€ 10.871,00
€ 782,00
€ 2.110,00

Subtotaal meedoen

€ 18.757,00

€ 25.500,00

€ 17.285,00

Subtotaal

€ 30.621,00

€ 47.170,00

€ 26.410,00

Overschot naar bestemmingsreserve

€ 19.136,00

Totaal

€ 49.757,00
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€ 9.125,00

€ 5.182,00
€ 8.894,00
€ 1.107,00
€ 2.102,00

Baten:
-Serviceclubs, bedrijven, particuliere giften en collectes van kerken hebben € 42.079,00
opgebracht;
-Van de gemeente Epe werd een subsidie van € 7.500,00 ontvangen;
-Daarnaast werd nog € 178,00 rente ontvangen.
Lasten:
-De lasten waren lager dan begroot. Een deel van de lasten werd veroorzaakt door de
opstart van de afdelingen Heerde en Oldebroek, waardoor extra kosten zijn gemaakt voor de
website, het drukwerk en telefoonabonnementen. Ook zijn voor deze uitbreiding kosten
gemaakt voor werving en opleiding van de vrijwilligers. Overigens kunnen deze kosten
worden verrekend met een daarvoor ontvangen donatie van het Oranjefonds;
-De huisvestingskosten betreffen de afdelingen Epe, Hattem en Heerde;
-De uitgaven voor de meedoenregeling zijn gestegen van € 17.285,00 in 2013 naar
€ 18.757,00 in 2014. (Zie hiervoor het overzicht Meedoenregeling 2014). Binnen de
gemeente Epe zijn de uitgaven enigszins gedaald van € 15732 naar € 13373. Binnen de
gemeente Elburg is het gebruik van de meedoenregeling gestegen van € 1386 in 2013 naar €
4602 in 2014.

6.1.2 Balans per 31 december 2014 ( alle bedragen in euro):

Activa

2014

2013

Inventaris
Banksaldi
Tekort

€ 700,00
€ 33.751,00

€ 185,00
€ 15.075,00
€ 8.270,00

Totaal

€ 34.451,00

€ 23.530,00

2014

2013

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Overlopende activa
Overschot

€ 10.000,00
€ 4.905,00
€ 410,00
€ 19.136,00

€ 10.000,00
€ 13.175,00
€ 355,00

Totaal

€ 34.451,00

€ 23.530,00

Passiva

Balans:
-Alle posten zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde;
-Overlopende activa nog te betalingen verplichtingen afd. Epe en Elburg.
-Het tekort in het jaar 2013 ten laste van de bestemmingsreserve gebracht
Aad van der Laan, penningmeester.
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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 2014 bestaat uit de volgende leden:
Piet Verhagen
Aad van der Laan
Marja van Rheenen
Jan de Meij
Henk van Kessel
Peter Teijssen
Bestuurscie.

voorzitter
penningmeester
secretaris
2e secretaris
pr & communicatie
bestuurslid
fundraising

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. LeergeldHeerde
Aartje Zijlstra en
Coby van der Stoep
afd. Leergeld Elburg
e
Paula van der Spoel-1 helft
Mirjam Franken-2e helft
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, maart 2015 .
St. Leergeld Noord Veluwe
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