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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Leergeld Noord Veluwe (verder: LGNV of
Leergeld), actief in de gemeentes Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek.
In dit verslagjaar heeft LGNV weer meer kinderen kunnen helpen dan vorige jaren. Steeds
meer ouders met beperkte financiële middelen doen een beroep op onze stichting om hun
kind(eren) te laten meedoen met allerlei activiteiten die voor andere kinderen heel normaal
zijn, maar die zij vanwege hun moeilijke financiële situatie niet of niet langer kunnen
betalen.
Maar de uitspraak “Als het goed gaat met Leergeld gaat het slecht met de kinderen” tekent
de bijzondere positie waarin een organisatie als Leergeld verkeert. Enerzijds zijn wij blij dat
steeds meer gezinnen de weg weten te vinden naar Leergeld. Anderzijds vinden wij het
zorgelijk dat de ongelijkheid in Nederland nog steeds toeneemt, zodat nu 1 op de 8 kinderen
in armoede leeft.
De doelgroep bestaat al lang niet meer alleen uit gezinnen die langdurig in een
uitkeringssituatie zitten. We worden ook benaderd door mensen die, soms acuut, in een
moeilijke financiële situatie zijn gekomen door bijvoorbeeld een echtscheiding, ziekte,
ontslag of faillissement.
Kinderen uit arme gezinnen lopen groot risico op sociale uitsluiting. Leergeld wil ertoe
bijdragen dat deze kinderen zich sociaal en emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen
waardoor ze later volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Onder het motto: “Alle
kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen!”
Een welgemeend woord van dank gaat uit naar allen die het werk van Leergeld mogelijk
hebben gemaakt: onze ‘sponsoren’ en onze vrijwilligers, zonder wier inzet en betrokkenheid
Leergeld niet zou kunnen bestaan.
U, geachte lezer, wensen wij veel genoegen bij het kennisnemen van ons doen en laten in
het jaar 2015.
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2. Actuele ontwikkelingen
Landelijk: Leergeld Nederland
Leergeld Nederland telt nu 87 aangesloten lokale stichtingen. Die hebben in 2015 maar liefst
77.303 kinderen ondersteund - een toename van 13% ten opzichte van 2014 (68.619). Hiermee was
een bedrag gemoeid van circa € 12,5 miljoen. Een forse stijging dus, ondanks een licht economisch
herstel, waarvan minimagezinnen vooralsnog niet profiteren. Zie verder de paragraaf Algemene

gegevens.

De inkomsten van de lokale stichtingen Leergeld bestaan traditiegetrouw uit giften van fondsen,
kerken, bedrijven, serviceclubs en particulieren en bijdragen van de lokale overheden. De verhouding
tussen de verschillende inkomensbronnen kan behoorlijk verschillen, maar in het algemeen kan men
zeggen dat de lokale overheden een grotere verantwoordelijkheid zijn gaan nemen voor de
bestrijding van armoede, in het bijzonder bij kinderen. Zij werden daartoe ook in staat gesteld door
de zg. ‘Klijnsma-gelden’.
Gemeenten dragen hun verantwoordelijkheid op uiteenlopende manieren. Soms door de
armoedebestrijding zelf ter hand te nemen - bv. door het beschikbaar stellen van een zg.
‘kindpakket’. Soms ook door (delen van) die taak over te dragen aan de stichtingen Leergeld. Het
hangt af van de politieke keuzes in de gemeenten en van de mogelijkheden die de verschillende
lokale stichtingen Leergeld hebben hoe de samenwerking precies vorm krijgt.
De verschuiving van een landelijke aanpak naar een lokale (gemeentelijke) aanpak, die zich op allerlei
terreinen voltrekt (de zg. decentralisatieoperatie), past overigens goed in de local-for-local filosofie
van Leergeld.
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Lokaal: Leergeld Noord Veluwe - LGNV

Stichting Leergeld Noord Veluwe is nog steeds in opbouw en wil meer bekendheid krijgen enerzijds bij de doelgroep (gezinnen met een minimuminkomen) anderzijds bij (mogelijke)
geldschieters of instellingen die kortingen op lidmaatschappen, lesgelden, enz. kunnen
geven.
Daartoe werken wij samen met vele lokale partijen: de gemeenten, scholen, sport- en
cultuur- en welzijnsorganisaties, kerken, plaatselijke middenstand, serviceclubs etc.
Sinds 2014 heeft LGNV een samenwerkingsovereenkomst met Jeugd Sportfonds Gelderland
voor Heerde en Oldebroek. (JSF Gelderland is in ons werkgebied alleen actief in deze beide
gemeenten.)
In de vorige paragraaf werd opgemerkt dat de verhouding tussen gemeenten en stichtingen Leergeld
nogal verschillend kan zijn. Dat geldt in het bijzonder voor LGNV, want wij zijn actief in 5 gemeenten,
die elk hun eigen keus maken in de manier waarop zij armoede onder kinderen bestrijden. Daarmee
beïnvloeden zij de rol die LGNV in die gemeentes speelt.

Voor de doelgroep is het belangrijk dat LGNV een ‘bestendig beleid’ kan voeren, d.w.z. dat
zo veel mogelijk voorkomen wordt dat de regelingen in de loop van de tijd steeds
veranderen. Daarvoor is een regelmatige inkomensstroom nodig. Tegelijk blijkt dat het feitelijk niet
mogelijk is zo’n inkomensstroom te genereren uit alleen of voornamelijk particuliere giften. Die
leveren te weinig op en zijn vooral te onregelmatig. Een serviceclub in een bepaalde gemeente wil
bv. wel een actie op touw zetten voor Leergeld, maar in volgende jaren zijn dan andere goede doelen
‘aan de beurt’.

De hier geschetste situatie blijkt ook uit de cijfers over 2015. Dat jaar kon geen evenwicht
tussen inkomsten en uitgaven worden bereikt. Het tekort is aangevuld door uitputting van
de algemene reserve. Niettemin moesten eind 2015 toekenningen worden opgeschort.
Betrouwbaarheid is dus in de praktijk alleen te garanderen als gemeenten Leergeld van een min of
meer structureel ‘basisinkomen’ voorzien. De activiteiten van Leergeld zelf kunnen dan meer gericht
worden op het bereiken van de kinderen en het verantwoord afhandelen van aanvragen, en minder
op het werven van fondsen. Daarmee kan ook worden voorkomen dat zich onderbenutting van

gemeentelijke regelingen voordoet doordat mensen er onvoldoende van op de hoogte zijn
of doordat ze de drempel naar gemeentelijke instanties te hoog vinden.
Met de gemeenten moeten dan goede afspraken gemaakt worden over de middelen die de
gemeenten beschikbaar stellen, de voorwaarden waarop dit gebeurt, de werkzaamheden
die Leergeld verricht, de wijze waarop zij verantwoording aflegt, enz. Op die manier kunnen
samenwerkingsvormen ontwikkeld worden die het uiteindelijke, gemeenschappelijke doel
helpen bereiken: het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen.
LGNV is en blijft natuurlijk wel een vrijwilligersorganisatie, dat wil onder meer zeggen: zij zal
geen mensen in dienst nemen.
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3. Algemene gegevens
3.1 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 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 voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat
betalen. De ambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen.
Ons motto is dan ook: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks
meetellen”.

3.2 Werkwijze: de Leergeldformule
Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes, past Leergeld een
bijzondere werkwijze toe: de Leergeldformule. De Leergeldformule 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 Leergeldformule 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
Leergeldformule 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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3.3 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. Alle lokale Leergeld-stichtingen zijn lid van de vereniging
Leergeld Nederland. De vereniging heeft een klein landelijk bureau in Tilburg, dat
coördineert, faciliteert (met bv. een gezamenlijk administratief systeem) en de belangen van
de Leergeld Stichtingen op landelijk niveau (‘in Den Haag’) behartigt.
Inmiddels zijn voor de hulpverlening in Nederland 87 lokale / regionale Leergeld stichtingen
actief; LGNV is er één van. Zoals beschreven in de vorige paragraaf, werken de stichtingen
met een grote lokale betrokkenheid via hun local-for-local aanpak. Alle lokale stichtingen
werken volgens dezelfde Leergeldformule. Het bestuur van de lokale (in ons geval: regionale)
stichting Leergeld is verantwoordelijk voor het te voeren beleid, voor de lokale
fondsenwerving en voor de algemene PR & Communicatie.
LGNV is zoals gezegd actief in 5 gemeenten. In elke gemeente is een ‘afdeling’ (dus afdeling
Elburg, Oldebroek, enz.) De dagelijkse organisatie en uitvoering van een afdeling is in handen
van een coördinator, intermediairs en (administratieve) assistenten. De daarvoor opgeleide
intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de voorliggende voorzieningen en begeleiden
de gezinnen bij de hulpvraag.
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4. Verslag LGNV algemeen
In het verslagjaar waren alle afdelingen van Leergeld Noord Veluwe (Elburg, Oldebroek,
Hattem, Heerde en Epe) volledig operationeel. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in
de aantallen kinderen waarvoor een of meer aanvragen zijn toegekend. Door onvoldoende
inkomsten konden in het vierde kwartaal nog slechts enkele aanvragen worden toegekend;
de behandeling van ca. 30 aanvragen is doorgeschoven naar 2016.
Opmerkelijk was de groei bij de aanvragen voor zwemlessen en fietsen. Doordat dit dure
zaken zijn is het gemiddelde bedrag per kind in 2015 fors gestegen naar € 170,-. Opvallend is
dat de omvang van de doelgroep niet afneemt hoewel het kindertal in de meeste
gemeenten wel daalt. Dit is ten dele het gevolg van de grotere bekendheid van Leergeld;
verder speelt de economische crisis een rol, die weliswaar langzaamaan ten einde loopt,
maar de doelgroep gezinnen profiteren daar nog niet erg van. Ten slotte is er de instroom
van nieuwe inwoners in onze gemeenten, afkomstig uit verschillende probleemlanden. Met
behulp van organisaties als Vluchtelingenwerk weten ook zij de weg naar Leergeld te vinden.
In alle gemeenten waarin LGNV actief is vindt een heroriëntatie plaats op het armoedebeleid
m.b.t. kinderen of heeft dit reeds plaats gevonden. Hierbij is het zgn. kindpakket
nadrukkelijk in beeld. In Oldebroek is dit in 2015 reeds geïntroduceerd, in Elburg gebeurt dat
begin 2016, in Epe zijn de plannen in voorbereiding, Heerde en Hattem hebben dit nog in
onderzoek. Alle Leergeld afdelingen hebben hierover uitvoerig overleg met de gemeenten
en zijn in de gelegenheid om de visie van Leergeld t.a.v. dit onderwerp uit te dragen.
Het verloop in de groep vrijwilligers blijft relatief groot. Ter aanvulling van de groep is een
wervingsronde gehouden die uiteindelijk zes nieuwe intermediairs heeft opgeleverd.
Hiervoor is een cursus georganiseerd waarbij ook twee nieuwe bestuursleden en een nieuwe
coördinator hebben aangehaakt. Eind 2015 waren alle afdelingen redelijk tot voldoende
bemenst.
Onze website: leergeldnoordveluwe.nl raakt steeds bekender en wordt steeds vaker
gebruikt; het merendeel van de nieuwe aanmeldingen loopt via de website.
In twee van onze gemeenten, n.l. Heerde en Oldebroek, is het Jeugd Sport Fonds actief. Met
JSF is een overeenkomst gesloten over de wijze van samenwerking in deze gemeenten.
Samenwerking met derden
Met het Nationaal Fonds Kinderhulp is via Leergeld Nederland een samenwerking tot stand
gekomen, waarbij een aantal toekenningen voor schoolreizen door Kinderhulp aan Leergeld
Noord Veluwe zijn terugbetaald. Hopelijk kan dit in 2016 nog worden uitgebreid. Daarnaast
worden aanvragen voor zwemlessen, waar mogelijk doorverwezen naar lokale
maatschappelijke organisaties, zoals Vluchtelingenwerk die op hun beurt aanvragen voor
zwemles bij het Plonsfonds kunnen indienen.
Bijzonder is de samenwerking met het Deltion College in Zwolle; de ICT-afdeling van deze
school levert goed werkende desktopcomputers voor onze pupillen om niet aan Leergeld
Noord Veluwe. Hierdoor hebben we alle aanvragen voor computers kunnen honoreren.
Tenslotte zij vermeld dat met de actie Pepernoot van Kinderhulp maar liefst 150 van onze
kinderen een cadeautje mochten ontvangen.
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Leergeld Noord Veluwe 2015 in cijfers
Geregistreerde aanvragen:

340

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

294
13
33

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

211

Onderwijs:
waarvan: schoolreizen, kampen, excursies: 2
zwemlessen diploma A

87

132

36

Welzijn:
waarvan: fietsen
computers
Cultuur

58
34
15
17

Totaal betaald:

€ 35.816

Per kind:

€ 170
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Afdelingen

Het aantal toegekende aanvragen is in 2015 gestegen tot 59, hetgeen het beeld bevestigt
dat Leergeld nog steeds meer dan nodig is. Bijzonder is dat onder de aanvragers relatief veel
vluchtelingen met verblijfstatus zitten, meer dan in andere gemeenten; door hun financiële
positie vallen ze praktisch altijd binnen onze doelgroep.
LG Elburg heeft veel tijd gestopt in overleg met de gemeente, zowel politiek als ambtelijk,
over het in te voeren kindpakket. Per 1 januari 2016 gaat dit bij wijze van proef van start. In
deze proefperiode moet ook de samenwerking met Leergeld gestalte krijgen.
Door veel tijd en aandacht voor PR is de naamsbekendheid van Leergeld in Elburg goed,
steeds meer organisaties weten LG te vinden. Helaas blijft de fondsenwerving achter bij de
groei van het aantal aanvragen met als gevolg een stop op toekenningen in het vierde
kwartaal.
Na de verbouwing bij St. Wiel heeft LG Elburg onderdak gevonden bij ‘t Huyken, dankzij gem.
Elburg opnieuw gratis.

Na een stabilisatie in 2015 is het aantal toekenningen in 2015 verder gestegen tot 155, met
ook hier de opmerking dat in het vierde kwartaal geen toekenningen meer zijn gedaan
vanwege onvoldoende middelen.
De meerjarige subsidie die LG Epe van de gemeente mocht ontvangen loopt af in 2015. De
fondsenwerving bij particulieren in Epe bleef achter bij de verwachting; er waren wel
incidentele successen, m.n. bij particuliere sponsoren, maar dit leverde onvoldoende op om
alles te kunnen honoreren Met steeds meer lokale (welzijns-)organisaties vindt afstemming
plaats over samenwerking en versterking, bijv. in het project Epe Mode & Co die het
mogelijk maakt kinderen te voorzien van (sport-) kleding. Dankzij “Epe on Ice” hebben weer
een aantal van onze kinderen een middagje kunnen schaatsen.
In 2015 trad een nieuwe coördinator aan; gelukkig zet de ex-coördinator haar werk voor LG
Epe nog voort als intermediair en in de administratieve ondersteuning.
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Dit jaar is met succes verder gebouwd aan de naamsbekendheid van Leergeld in Hattem,
m.n. bij organisaties en instellingen. De coördinator heeft contact gezocht met diverse
organisaties en instanties en was bij verschillende evenementen aanwezig. Zo maakt LG
Hattem deel uit van het vrijwilligersplatform Hattem en is er veel overleg met
Vluchtelingenwerk en Welzijnszorg.
Bij onze doelgroep moet de naamsbekendheid nog groeien maar dat is een kwestie van tijd.
Het aantal toekenningen steeg tot 18 afgehandelde aanvragen en nog een aantal in de
pijplijn.
Overleg met de gemeente is bijzonder constructief geweest, zowel op bestuurlijk/politiek als
ambtelijk niveau; de aangekondigde subsidie van de gemeente voor LG Hattem over 2015 is
geëffectueerd en ook voor 2016 is een subsidie toegekend. Verdere initiatieven voor
sponsoring door andere organisaties en instellingen zijn in gang gezet.
Qua bemensing is LG Hattem wel op orde, ondanks het vertrek van een van de nieuwe
intermediairs. De administratieve afhandeling vraagt echter veel tijd en aandacht;
versterking op dit punt zou welkom zijn.

Voor LG Heerde is 2015 het eerste jaar dat de afdeling volledig operationeel was met de
gebruikelijke opstartproblematiek met ook nog eens een wijziging in het coördinaat voor de
afdeling. De coördinator voor Hattem is nu ook enig coördinator van LG Heerde. De eerste
helft van het jaar verliep daardoor nog betrekkelijk rustig maar in de tweede helft ging de
afdeling goed lopen. Het aantal toekenningen bedroeg maar liefst 34. Het voorwerk om
Leergeld bij scholen, verenigingen etc. bekendheid te geven leverde rendement op, maar
verdere aandacht voor PR is nog nodig.
Op bestuurlijk niveau is er overleg geweest met de gemeente maar dat heeft in 2015 nog
geen vervolg gehad. Op ambtelijk niveau is in het najaar het overleg geïntensiveerd met als
doel om doelstelling en werkwijze van Leergeld goed voor het voetlicht te brengen en de
mogelijkheden voor subsidieverlening voor LG Heerde te verkennen.
Voor de samenwerking met JSF ligt er wel een overeenkomst en is er contact geweest maar
dit moet in de praktijk nog verder handen en voeten krijgen
Fundraising is in Heerde nog niet van de grond gekomen; wel zijn afspraken gemaakt met
verenigingen en organisaties over het verlenen van kortingen.
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Ook voor LG Oldebroek is 2015 het eerste volledig operationele jaar. Op 19 maart heeft de
wethouder de formele opening verricht in het Kulturhus Oldebroek, waar Leergeld ook
kantoor houdt. Het leggen van contacten met scholen, verenigingen, voedselbank etc. heeft
een intensief vervolg gekregen om Leergeld zo snel mogelijk bekend te maken bij onze
doelgroep. Met name is weer gevraagd om de website van LGNV overal te vermelden en ook
is de coördinator een twitteraccount gestart. Dit heeft geleid tot 28 toekenningen in 2015.
Sinds 1 januari 2015 kent de gemeente Oldebroek een kindpakket. Conform onze werkwijze
vindt voor elke aanvraag een check plaats of dit uit het kindpakket kan worden ingevuld met
eventueel een doorverwijzing naar de gemeente. Dit heeft zeker invloed op het aantal
toekenningen.
Zoals ook blijkt uit het aantal aanvragen ligt er duidelijk nog een taak voor Leergeld naast het
kindpakket; dit aspect dient met de gemeente nog verder te worden gecommuniceerd. Met
de combinatie van voorzieningen: kindpakket en JSF, lijkt het zwaartepunt voor de
werkzaamheden van Leergeld Oldebroek wel te verschuiven naar “aanspreekpunt en
doorverwijzer”.
De contacten met de gemeente zijn verder goed, ook over JSF en uitvoering van het
kindpakket.
De fondsenwerving is ook in Oldebroek nog een punt van zorg; er zijn wel incidentele kleine
donaties.
Leergeld Oldebroek is aangeschoven bij het Diaconaal Platform en het Platform Informele
Ondersteuning, (PIO), waarin o.a. deelnemen Vluchtelingenwerk en Centrum voor Jeugd en
gezin.
Met de komst van een nieuwe intermediair en een administratieve ondersteuner kan LG
Oldebroek het werk aan, ondanks het vertrek van een intermediair.
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5. Fundraising
In 2015 is aan Leergeld Noord Veluwe voor ondersteuning van haar werkzaamheden en
taken een totaal bedrag van € 13.137,- geschonken door particulieren en instellingen. Vele
donaties zijn geoormerkt met de bestemming voor een lokale Leergeld afdeling
overeenkomstig “het local-for- local principe“ of geoormerkt voor een bepaalde meedoenactiviteit bijvoorbeeld zwemlessen (t.b.v. zwemdiploma A). Een ander deel van de donaties
heeft de bestemming “ algemeen” en is dus naar het inzicht van het bestuur te besteden
voor meedoen-activiteiten in een andere gemeente, organisatiekosten en waar mogelijk
reservevorming.
De volgende instellingen/organisaties hebben donaties en inkoop-kortingen gegeven.
Donaties ontvangen van de volgende organisaties en instellingen:
Gemeente Epe
Gemeente Hattem
RABO-fonds Noord Veluwe
Diaconie Epe
Hervormde Kerk gemeente ’t Harde
Gereformeerde Kerk ’t Harde
Nationaal Fonds Kinderhulp
Veldhuis Advies
AV Cialfo
Anjerfonds
Basisschool Oene
Elburg Sport
Accountantskantoor Timmer
Benschop Retour
Debmar Holding
Bouwbedrijf van Norel Epe
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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 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
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 natuurlijk alle sponsors en
donateurs en samenwerkende organisaties, groot en klein, mede namens onze pupillen in
het jaar 2015, buitengewoon erkentelijk voor de financiële ondersteuning resp. de
verleende korting.
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6. Financieel Overzicht 2015:
6.1 Financiële verantwoording 2015 (alle bedragen in €):
6.1.1 Verlies- en winstrekening 2015:
Lasten

2015

2015

2014

begroot
Vergoedingen vrijwilligers
Wervingskosten vrijwilligers
Opleidingskosten vrijwilligers

€
€
€

3.564,00
98,00
771,00
€

Huisvestingkosten
Gas/water/electra
Computerafschrijving
Bestuurskosten
Contributie LGN
TNT/KvK
Telefoonkosten/internet
Verzekeringen
Kantoorartikelen/drukwerk
Bankkosten
Automatiseringskosten
Drukwerkkosten
Overige

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.089,00
240,00
508,00
292,00
600,00
222,00
827,00
90,00
150,00
480,00
323,00

€

180,00

€
€
€

2.761,00
705,00
650,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

5.750,00

Subtotaal

€ 9.485,00
€ 10.434,00 € 15.235,00 € 11.864,00

Meedoenregeling
Onderwijs
Sport
Cultuur
Welzijn

€ 13.220,00
€ 12.792,00
€ 2.842,00
€ 6.962,00

Subtotaal Meedoen

€ 35.816,00 € 48.450,00 € 18.757,00

Subtotaal

€ 46.250,00 € 63.685,00 € 30.621,00

Overschot naar bestemmingsreserve

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

€ 19.136,00

Totaal

€ 46.250,00 € 63.685,00 € 49.757,00

Baten

2015

Baten uit fondsenwerving
Subsidies overheid
Rente en overige inkomsten
Tekort tlv bestemmingsreserve

2015
2014
begroot
€ 13.137,00 PM
€ 42.079,00
€ 12.550,00 € 12.550,00 € 7.500,00
€
188,00
€
178,00
€ 20.375,00

Totaal
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€ 46.250,00 € 12.550,00 € 49.757,00

Toelichting op de rekening van baten en lasten
Baten:
Serviceclubs, bedrijven, particuliere giften en collectes van kerken hebben € 13.137,00
opgebracht. Van de gemeente Epe werd een subsidie van € 7.500,00 ontvangen, van de
gemeente Hattem € 5.050,00; -Daarnaast werd nog € 188,00 rente ontvangen. Deze baten
bleven fors achter bij 2014. Doordat in 2014 een reserve is opgebouwd, die in 2015 is
aangewend, konden toch de aanvragen goeddeels worden gehonoreerd, maar een
structurele opbrengstenstroom die de totale geraamde kosten dekt, blijft vooralsnog een
vrome wens.
Lasten:
De lasten waren lager dan begroot. De belangrijkste oorzaak is dat de uitgaven ten behoeve
van de meedoenregeling minder hoog waren dan geraamd. De uitgaven voor de
meedoenregeling zijn welswaar gestegen van € 18.757,00 in 2014 naar € 35.816,00 in 2015,
maar toch ver achtergebleven bij de raming. (Zie het overzicht Meedoenregeling 2015).

Balans
Activa

2015

Inventaris
Banksaldi
Tekort

€
550,00 €
700,00
€ 13.606,00 € 33.751,00
€ 20.375,00

Totaal

€ 34.531,00 € 34.451,00

Passiva

2015

Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve
Crediteuren
Overschot

€ 10.000,00 € 10.000,00
€ 24.041,00 € 4.905,00
€
490,00 €
410,00
€ 19.136,00

Totaal

€ 34.531,00 € 34.451,00

2014

2014

Toelichting op de balans
 Alle posten zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde;
 Het tekort in het jaar 2015 is ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.
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7. Bestuur en adresgegevens
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
Jan de Meij
Peter Teijssen
Theo van Dun

voorzitter
penningmeester
secretaris
2e secretaris
bestuurslid
pr en communicatie

Coördinatoren afdelingen Leergeld :
Ineke Hoekstra en
Gerard van Bussel
afd. Epe
Sip van Dijk
afd. Hattem
Sip van Dijk
afd. Heerde
Aartje Zijlstra en
Coby van der Stoep
afd. Elburg
Mirjam Franken
afd. Oldebroek
Adres- en bankgegevens:
Stichting Leergeld Noord Veluwe
Postbus 39
8160 AA Epe
Telefoonnummer : 06-30 66 92 22
info@leergeldnoordveluwe.nl
www.leergeldnoordveluwe.nl
Bankrekeningnummer : NL27RABO0143557629 t.n.v. St. Leergeld Noord Veluwe

Epe, juni 2016
St. Leergeld Noord Veluwe
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