Jaarverslag 2019
Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw

Meedoen blijkt niet vanzelfsprekend maar is voor
ieder kind een voorwaarde voor een gelukkig
leven!
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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Stichting Leergeld Leudal -Maasgouw.
De stichting is op 28 april 2015 opgericht. In 2016 was de stichting echt operationeel. Er werden
twee coördinatoren bereid gevonden de kar mee te gaan trekken. Er meldden zich diverse
vrijwilligers in Leudal en Maasgouw en met deze groep hebben we in 2016 en 2017 Leergeld in
beide gemeenten op de kaart gezet.
De toegenomen naamsbekendheid, professionalisering van de organisatie en het bouwen van een
netwerk met samenwerkingspartners hebben in 2018 geleid tot een grote toename van
aanmeldingen. Ons doel was niet voor niets om zoveel mogelijk kinderen en gezinnen te bereiken.
In 2019 heeft dit wederom tot een behoorlijke toename van aanmeldingen geleid en het einde
lijkt nog niet in zicht.
Het jaarverslag 2019 is een resultaatbeschrijving van onze beleidsvoornemens uit 2018.
In 2017 verscheen ons eerste jaarverslag. Daarin stond toen wat uitgebreider beschreven wat
Leergeld doet en hoe zij dat doet. Inmiddels is dat meer dan duidelijk beschreven op onze website
en hoeft dat geen ruimte meer te vragen in dit jaarverslag. Zie
https://www.leergeldleudalmaasgouw.nl/.
Voor 2019 beperken wij ons tot een (meer cijfermatige) beschrijving van de activiteiten die in
2019 zijn uitgevoerd en welke ambities we hebben voor 2020.
In Leudal en Maasgouw leven – net als in de rest van Nederland- kinderen in armoede. Wij streven er
naar dat zo min mogelijk kinderen de kansen missen om mee te doen in onze samenleving. Dat doen
we niet alleen, maar samen met heel veel partners.
Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale
financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of
welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of
scoutingvereniging, maar ook om vervoer naar en van school, w.o. fietsen en indien geïndiceerd ook
een vergoeding voor openbaar vervoer. De situatie in Leudal en Maasgouw is, qua openbaar vervoer
in en tussen de dorpskernen de laatste jaren slechter geworden. Kinderen moeten soms grote
afstanden overbruggen om naar school te gaan of deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten.
De leergeldformule: de essentie van de werkwijze:
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”.
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.

1.1. De meerwaarde
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Het landelijk onderzoek naar de meerwaarde van Leergeld toont aan dat Leergeld er werkelijk toe
doet omdat:
 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, service-clubs, 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.
1.2. Doelgroep en werkgebied
Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw richt zich op kinderen uit gezinnen met minimale financiële
middelen in de gemeente(n) Leudal en Maasgouw, waarbij 120% van het sociaal minimum als norm
wordt gehanteerd bij de beoordeling van aanvragen. In beide gemeenten heeft gemiddeld 4,6% van
het totaal aantal huishoudens een laag inkomen (<120% van het sociaal minimum).
De omvang van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit wordt geschat op 1381 voor Leudal en
772 voor Maasgouw. Dit is inclusief de 0-4 jarigen.
We maken bij deze schatting gebruik van de cijfers van Stimulansz.
Op basis van deze gegevens kan worden gesteld dat 1 op de 14 kinderen tussen de 5 en 18 jaar
(doelgroep Leergeld) in armoede opgroeit. Het landelijk gemiddelde is 1 op de 10 kinderen.

Gemeente Maasgouw
3

De gemeente Maasgouw heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.812 hectare, waarvan 4.571
land en 1.241 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 435 adressen
per km2. Er wonen 10.502 huishoudens in gemeente Maasgouw en de gemeente telt 8 woonkernen,
8 wijken en 16 buurten.
Maasgouw telde op 31 december 2019 23.667 inwoners.
Net als overal in Nederland, maar vooral in de krimpgebieden, neemt het aantal inwoners jaarlijks af.
In Maasgouw is de daling 3%.
Aantal kinderen
5-9 jaar
10-14 jaar
15 tot 18 jaar

903
1007
771
Totaal aantal kinderen 2681

Als de berekening klopt dat 1 op de 14 kinderen in Maasgouw opgroeit in armoede, dan zou dat
betekenen dat 192 kinderen tot de doelgroep van Leergeld behoren.
In 2019 bereikten we al 184 kinderen. Hieruit trekken we de conclusie dat we het grootste deel van
de kinderen al bereiken binnen de gemeente Maasgouw en dat is gezien het bereik van andere
Leergeld stichtingen geen geringe prestatie.
Gemeente Leudal
De Gemeente Leudal heeft afgerond een totale oppervlakte van 16.491 hectare, waarvan 16.273
land en 217 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 383 adressen per
km2. Er wonen 15.541 huishoudens in gemeente Leudal en de gemeente telt 16 woonkernen, 16
wijken en 32 buurten.
Leudal telde op 31 december 2019 35.716 inwoners.
Er is ook in Leudal sprake van een bevolkingskrimp van 3%.
Kinderen
5-9 jaar
10-14 jaar
15 tot 18 jaar

1503
1762
1383
Totaal aantal kinderen 4648

Als de berekening klopt dat 1 op de 14 kinderen in Leudal opgroeit in armoede, dan zou dat
betekenen dat 332 kinderen tot de doelgroep van Leergeld behoren.
In 2019 bereikten we 264 kinderen. Hieruit trekken we de conclusie dat we een groot deel van de
kinderen al bereiken. Ook dat is gezien het bereik van andere Leergeld stichtingen geen geringe
prestatie. Voor Leudal geldt dat we nog extra promotie inzetten om het bereik te vergroten.
Uitgaande van bovenstaande cijfers dan zouden er in totaal zo’n 524 kinderen moeten zijn die recht
hebben op de voorzieningen vanuit Leergeld.
We bereiken op dit moment dus zo’n 85% van alle kinderen tussen 4 en 18 jaar die opgroeien in
armoede.
We hebben ons doel ‘alle kinderen doen mee’ grotendeels, maar nog niet helemaal bereikt.
Vandaar dat we ons jaarverslag de titel “Meedoen is niet vanzelfsprekend, maar voor ieder kind een
voorwaarde voor een gelukkig leven!
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2. Bestuur
2.1. Bestuurssamenstelling
Naam
Martin Koldenhof
Jos de Kunder
Hilde Glessner
Marij Dings
Richard Verheul

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

Datum in functie
m.i.v. 28-04-2015
m.i.v. 28-04-2015
m.i.v. 30-11-2016
m.i.v. 13-03-2017
m.i.v. 01-08-2018

Mutaties 2019
Gestopt op 11 december 2019

Per 10-10-2019 voorzitter

2.2. Vergaderingen
Jaarlijks heeft het bestuur van de Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw zo’n 12 vergaderingen,
waarvan 2 samen met de coördinatoren en het team van intermediairs, 4 met de coördinatoren erbij
en 6 als bestuur.
Kern van de vergaderingen is steeds de voortgang van de afgesproken werkzaamheden.
Naast deze vergaderingen participeert een afvaardiging van het stichtingsbestuur in het bestuur van
Leergeld Limburg (platform van alle leergeldstichtingen in Limburg).
De coördinatoren hebben jaarlijks 1 tot 2x een provinciaal coördinatoren overleg en 1 x per jaar een
landelijk overleg.
De coördinatoren stemmen regelmatig af met hun eigen intermediairs. Veelal 1 op 1 maar voor
themabesprekingen wordt de hele groep uitgenodigd.
Vergaderdata in 2019:
Bestuur
28-01-2019
04-03-2019
27-03-2019
10-04-2019

06-05-2019
29-05-2019
19-06-2019
08-07-2019
11-09-2019
07-10-2019
20-11-2019
11-12-2019

Coördinatoren

Hele team

Overig
4 x per jaar Leergeld Limburg/ 1x per jaar Leergeld
Nederland
2 x per jaar voortgangsbesprekingen met de gemeenten
Samenwerkingsoverleg met JFS en JFC
Coördinatoren en enkele bestuursleden participeren in
de gemeentelijke werkgroepen over
Armoedebestrijding

27-03-2019

29-05-2019
19-06-2019

19-06-2019

11-09-2019
20-11-2019
11-12-2019

11-12-2019

Naast de officiële vergaderingen vindt er vooral ook veel bilateraal overleg plaats op basis van
afgesproken acties. Het Dagelijks Bestuur van Leergeld ziet toe op de uitvoering van de afgesproken
acties en bespreekt in de bestuursvergaderingen de voortgang.
De coördinatoren hebben regelmatig werkoverleg met de intermediairs. Daarin komen met name
praktische zaken aan de orde, werkverdeling en casuïstiek waar vragen over zijn.
2.3. Commissies
Leergeld Leudal-Maasgouw kent de volgende commissies:
- PR en communicatie
- Promotie Leergeld
- Sponsoring
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3. Team
Het team van de Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw bestond in 2019 uit 15 vrijwilligers. 5 bekleden
een bestuursfunctie, 1 verzorgt de PR en de promotie van Leergeld, 2 verzorgen de coördinatie en 7
fungeren als intermediairs.
Een coördinator leidt de dagelijkse werkzaamheden van de intermediairs. De intermediairs en
coördinatoren doen de aanmeldingen, bezoeken de gezinnen thuis, kennen de bestaande/
voorliggende voorzieningen en begeleiden de gezinnen bij de hulpvraag.
Het Leergeldteam van Maasgouw telde in het verslagjaar 2 intermediairs en 1 coördinator.
Het Leergeldteam in Leudal telde in het verslagjaar 5 intermediairs en 1 coördinator. Van 3
intermediairs namen we in 2019 afscheid.

4. Werkwijze
4.1. Uitgangspunten
De uitgangspunten zijn conform de richtlijnen van de landelijke Vereniging Leergeld:
• Meedoen in de maatschappij net als alle leeftijdgenoten;
• Betaling gebeurt niet contant en niet aan het gezin, maar op naam van het kind op basis van
facturen van externen;
• Maximale bijdrage vanuit Leergeld is € 250,-;
• Leeftijdsgroep: kinderen vanaf 4 jaar t/m 17 jaar;
• Er vindt altijd een huisbezoek plaats door een intermediair of coördinator;
• Naast de bestaande regels voor verstrekkingen wordt vooral maatwerk geleverd. Coördinator en
intermediair bepalen samen de mogelijkheden en nemen een besluit over wat toegekend wordt.
4.2. Werkwijze
Bij 1.1. is de landelijke Leergeldformule beschreven.
Voor Leudal en Maasgouw geldt nog een meer specifieke werkwijze. Die kan namelijk op lokaal
niveau enigszins afwijken van de landelijke formule.
- Aanmelding via website of via hard copy (officieel aanmeldformulier)
Benodigde gegevens worden ingevoerd in het landelijke registratiesysteem (LISY). Het gaat hierbij
om de basispersoonsgegevens die nodig zijn voor de intermediair om de aanvraag in behandeling
te kunnen nemen).
- In LISY wordt een intermediair gekoppeld aan het gezin. De intermediair ziet ook in LISY dat er
een gezin aan hem/haar toegewezen is. De coördinator stuurt een mail met de opdracht om de
aanmelding op te pakken.
- De intermediair neemt contact op met het gezin, maakt een afspraak voor een huisbezoek en
heeft bij dit bezoek het aanmeldformulier bij zich.
Dit formulier wordt tijdens het bezoek eventueel aangevuld met ontbrekende informatie. Een
visitekaartje met contactgegevens wordt achtergelaten.
- In het kennismakingsgesprek wordt verteld dat wij vrijwilligers zijn en niets met de gemeente te
maken hebben. Wij hanteren onze eigen richtlijnen en ouders kunnen geen eisen stellen t.a.v.
onze mogelijkheden. Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw bepaalt of iets kan en een beroep
hiertegen is niet mogelijk.
- De aanvraag wordt behandeld conform de privacyregels (AVG).
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Onze kernwaarden zijn:
1. Betrouwbaar
2. Kinderen/ouders zien en horen
3. Respectvol en niet beoordelend helpen
4. Bereikbaar en toegankelijk
4.3. Mogelijkheden
In het gesprek wordt gekeken wat het gezin nodig heeft voor het betreffende kind en wat Leergeld
hierin kan betekenen. De intermediair geeft inzicht in de mogelijkheden die Leergeld heeft en
bespreekt de procedure.
Afhankelijk van de wensen en behoefte van het gezin kan een aanvraag worden gehonoreerd, mits ze
binnen het maximum bedrag van € 250,- vallen.
Voor een fiets en computer/laptop wordt een afschrijving van het bedrag in principe verdeeld over 3
jaren zodat er in die 3 jaren nog ruimte overblijft voor andere aanvragen.
Het inkomen van ouders wordt jaarlijks gecontroleerd bij een nieuwe aanvraag (inkomenstoets). De
intermediair legt daartoe opnieuw een huisbezoek af. Bij aanvragen van reeds bekende gezinnen
wordt altijd de datum vermeld waarop het inkomen is beoordeeld (controle in LISY).
Leergeld Leudal- Maasgouw kan soms verstrekkingen doen die niet in het basispakket staan vermeld.
Dat gebeurt veelal op basis van extra subsidies of donaties.

5. Samenwerking
Leergeld is niet de enige organisatie die zich inspant om kinderen in armoede te laten meedoen.
Leergeld gelooft dat samenwerking loont. Om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen, zetten wij
ons zowel landelijk, regionaal als lokaal proactief in om de samenwerking en afstemming met andere
organisaties zo goed mogelijk te laten verlopen.
Landelijk is daarvoor SAM& sterker opgericht: Samen voor alle kinderen.
In dit kader hebben Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en
Nationaal Fonds Kinderhulp de handen ineengeslagen en specifieke afspraken gemaakt hoe die
samenwerking in de dagelijkse praktijk uit kan zien.
Het kabinet trekt per 2017 structureel 100 miljoen extra uit voor kinderen die opgroeien in armere
gezinnen. Hiervan gaat 85 miljoen naar de gemeenten en 10 miljoen naar de vier landelijke
organisaties. De vier organisaties willen er via een intensieve samenwerking met elkaar en met
gemeenten voor zorgen dat ook deze kinderen kunnen meedoen! Ze bieden voorzieningen op het
gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, recreatie en overige zaken. Door het combineren van
het voorzieningenaanbod en de verschillende methodieken om kinderen te bereiken én de inzet van
private middelen, kunnen nóg meer kinderen nóg beter worden ondersteund. Voor meer informatie
zie www.samenvoorallekinderen.nl.
Belangrijke samenwerkingspartners voor Leergeld Leudal en Maasgouw zijn de stichtingen Jeugdfond
Sport en Jeugdfonds Cultuur. De afspraak die we samen hebben gemaakt is dat Leergeld LeudalMaasgouw voor beide stichtingen fungeert als voordeur, hetgeen inhoudt dat wij de aanmeldingen
van ouders grotendeels verzorgen en de inkomenstoets uitvoeren. Er bestaat een directe
doorverwijsfunctie in ons registratiesysteem naar beide stichtingen, zodat ouders niet op drie
plaatsen hun aanvraag hoeven in te dienen.
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Overige samenwerking
In de loop van 2019 is door Leergeld Leudal-Maasgouw gewerkt aan versteviging van de
samenwerking met partijen die direct in contact staan met kinderen en hun ouders en die fungeren
als ambassadeurs voor de stichting. Afspraken maken met koepels is uiterst belangrijk om de
processen zo soepel mogelijk te laten verlopen, maar nog belangrijker is de samenwerking op de
‘werkvloer’ met instellingen, verenigingen, leveranciers van diensten en goederen, de gemeentelijke
organisatie en het onderwijs. Korte lijnen binnen het netwerk helpen enorm om snel te kunnen
handelen en onnodige bureaucratie te vermijden.
Beide gemeenten hebben het initiatief genomen om organisaties bij elkaar te brengen. Leergeld
heeft daarmee een goede stap kunnen zetten om de armoedeproblematiek ook daadwerkelijk in
samenwerking met andere partijen aan te pakken.
Speeltuin Kitskensberg in Roermond
In 2019 stelde het Kinderfonds Midden Limburg weer een serie toegangskaartjes ter beschikking voor
de speeltuin. Hierdoor konden kinderen en soms ook het hele gezin een dag doorbrengen in de
speeltuin.
Vlielandvakantie Rotary Nederland
Jaarlijks kunnen de Rotary afdelingen in Nederland kinderen inschrijven voor een hele week vakantie
op Vlieland. Vanuit Leudal werden 2 kinderen aangemeld. Ze hadden de tijd van hun leven!
Speelgoedbank Leudal
De Speelgoedbank is een initiatief van Hoera Kindercentra.
De Speelgoedbank in Leudal is op 3 april 2018 officieel van start gegaan. Zij maakt deel uit van de
Speelgoedbank Leudal en Peel en Maas. Het is bedoeld voor kinderen tussen 4 en 14 jaar van
ouders/verzorgers die ingeschreven staan als bewoner van de gemeente Peel en Maas of Leudal. Hun
ouders hebben een besteedbaar inkomen ter hoogte van de Participatiewet of maken gebruik van de
voedselbank. De Speelgoedbank geeft ouders die geen verjaardagscadeau voor hun kind kunnen
betalen een cheque waarmee zij een cadeau kunnen kopen bij een speelgoedwinkel in hun
gemeente.
Bewoners van de gemeente Leudal konden hun aanvraag indienen bij Synthese (gevestigd in
Businesscentrum Leudal, Markt 6 in Roggel, ma-do 08.30-17.00, telefoon 0475-745138)
In de loop van 2019 bleek echter dat de toegankelijkheid toch een struikelblok is voor veel ouders.
Speelgoedbank heeft Leergeld verzocht deze taak voor hen uit te voeren. Begin 2020 wordt dit
mogelijk geconcretiseerd.
De intermediairs van Leergeld Leudal kunnen dan bij de aanmelding van een kind benoemen dat ze
gebruik kunnen maken van een speelgoedvoucher. Ouders hoeven dan niet eerst te reizen naar de
balie van een organisatie in een van de dorpskernen. Dat bespaart kosten maar maakt het vooral
eenvoudiger.
Kledingbank Maasbracht
De samenwerking met de Kledingbank is beperkt tot het verstrekken van verwijsbrieven aan
gezinnen die naast het bestaande pakket nog extra kleding nodig hebben voor de kinderen.
Dat geldt overigens ook voor de Voedselbank.
ANWB fietsenplan
Het Fietsenplan van de ANWB is er al een aantal jaren.
Het steven is om in Limburg in 2019 drie servicepunten te realiseren in het kader van het nationale
fietsenplan van de ANWB is maar deels gelukt.
Leergeld Leudal-Maasgouw ziet af van het fietsenplan via de ANWB servicepunten omdat het
servicepunt in Roerdalen niet van de grond is gekomen. Er zijn nu afspraken gemaakt met
ondernemers die direct kunnen leveren.
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6. Leergeld Limburg
Alle stichtingen Leergeld in Limburg zijn aangesloten bij de landelijke Vereniging Leergeld
Nederland (www.leergeld.nl ) en vormen samen de Stichting Leergeld Limburg.
Die provinciale samenwerking en afstemming is redelijk uniek in Nederland. Geen enkele ander
provincie kent een dergelijke organisatie.
Limburg kent in de volgende gemeenten/regio’s een zelfstandige/autonome stichting Leergeld:
- Regio Maastricht/Heuvelland
- Regio Parkstad
- Regio Westelijke Mijnstreek (was de eerste in Limburg)
- Gemeente Roermond/Roerdalen
- Gemeente Leudal en Maasgouw
- Gemeente Beesel
- Gemeente Peel en Maas
- Gemeente Weert
- Gemeente Venlo
- Gemeente Horst aan de Maas
- Gemeente Venray
- Gemeente Mook & Middelaar, Gennep
Er is in de loop van 2019 een dekkend netwerk gecreëerd. In elke gemeente is nu een
Leergeldstichting.
Per kwartaal vindt afstemmingsoverleg plaats van alle Leergeldstichtingen in Limburg.
De vergaderingen in 2019 vonden plaats op de volgende dagen: 11 maart, 17 juni, 16 september en 9
december. In december 2019 heeft de voorzitter afscheid genomen en is onze secretaris, Hilde
Glessner, tot voorzitter gekozen van Leergeld Limburg.
De stichting fungeert als overkoepelend orgaan voor al de in Limburg werkzame Stichtingen Leergeld,
die aangesloten zijn bij de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland.
Een afvaardiging vanuit Limburg neemt deel aan de Algemene vergaderingen van Leergeld
Nederland.

7. Vereniging Leergeld Nederland
Leergeld is een vrijwilligersorganisatie, die haar hulp- en dienstverlening lokaal heeft georganiseerd via
autonome stichtingen. De autonome stichtingen zijn de leden van de landelijke vereniging.
Via 107 lokale Leergeld stichtingen (en 1 lokale partner), die samen actief zijn in 73% van alle
Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis
en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
Leergeld gaat dus naast materiële verstrekkingen, vooral over zingeving!
Elke Leergeld stichting heeft in de algemene vergadering één stem als het op besluitvorming
aankomt. In Limburg werken we met mandatering en een afvaardiging richting landelijke
vergaderingen.
De stichtingen werken met een grote lokale betrokkenheid via hun local-for-local aanpak. Zij werken
voornamelijk met vrijwilligers, volgens dezelfde Leergeld formule en zijn allen gelijk georganiseerd. Het
lokale bestuur leidt de Leergeld stichting en zorgt voor lokale financiering, fondsenwerving en PR. Een
of meerdere coördinatoren leiden de dagelijkse organisatie en de werkzaamheden van de
intermediairs. De intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de bestaande/ voorliggende
voorzieningen en begeleiden de gezinnen bij de aanvraag.
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De meeste stichtingen werken alleen met vrijwilligers (zowel bestuurlijk als operationeel). De grote
stichtingen hebben vaker een betaalde kracht die de coördinatie doet.
7.1. Landelijke projecten waar Leergeld Leudal-Maasgouw aan mee doet
“Alle kinderen doen mee”
Het deelproject van Leergeld Alle Kinderen Doen Mee! maakt deel uit van een gezamenlijke aanpak
waarin de verschillende methodieken en voorzieningen van de vijf landelijke organisaties (de
Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld), het Jeugdfonds Sport, het Jeugdfonds
Cultuur, het Nationaal Fonds Kinderhulp (NFKH) en de stichting Jarige Job) gecombineerd worden om
samen met de Nederlandse gemeenten de ambitieuze doelstelling te realiseren dat in 2020 álle
kinderen in Nederland volledig kunnen meedoen! De vijf organisaties hebben hiertoe een
gezamenlijk plan van aanpak geformuleerd onder de naam: Alle kinderen doen mee! De handen
ineen voor meer bereik, waarbij ter begeleiding een externe partij betrokken is. Dit gezamenlijke
plan fungeerde als onderliggend plan voor de subsidieaanvragen van de vijf afzonderlijke organisaties
bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De subsidie werd in 2017 toegekend
voor vier jaren.
Leergeld Leudal-Maasgouw heeft in 2017-2018 en 2019 subsidie aangevraagd bij Leergeld Nederland
om extra kinderen te kunnen bereiken en extra verstrekkingen te kunnen doen, zoals het vergoeden
van zwemlessen. De subsidie is toegekend en loopt tot eind 2020.
SAM&
Bovengenoemde landelijke stichtingen hebben hun krachten gebundeld en vormen één loket voor
ouders, kinderen en intermediairs die aanvragen willen doen.
Aanmeldingen worden vervolgens doorgestuurd naar de lokale stichtingen.
Het is de overtuiging van alle betrokken stichtingen dat door de één-loket werkwijze, meer kinderen
bereikt kunnen worden en de drempel laag is voor het doen van aanmeldingen.
Lokale partners kunnen zich aansluiten waardoor de doorverwijzing ook gemakkelijker wordt.

8. Cijfers
Sedert de start van Leergeld Leudal-Maasgouw in 2015, is het aantal aanmeldingen gestaag gegroeid
en kunnen we inmiddels anno 2019 stellen dat we een groot deel van de kinderen die in armoede
opgroeien in beide gemeenten bereiken.
Per jaar is er dus sprake van een duidelijke stijging, maar er bestaat bij de stichting ook het besef dat
we nog niet alle kinderen die het nodig hebben, bereiken.
In 2020 zullen we wederom samen met de gemeenten Leudal en Maasgouw en onze
samenwerkingspartners, extra promotie doen om gezinnen die nu nog niet in beeld zijn te bereiken.
8.1. Aantal geholpen kinderen vanaf de start van de stichting Leergeld in 2015:
2015
Leudal
Maasgouw
TOTAAL

2016

97

2017
120
70
190

2018
171
125
296

2019
236
146
382

In 2019 zijn 1.300 aanvragen toegewezen. Op het totaal van 448 geholpen kinderen is dat
gemiddeld 2,9 toewijzing per kind.
8.2. Donaties
Gedurende 2019 hebben we de volgende donaties en donaties in natura ontvangen:
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264
184
448

-

Storting Particulier (€500,-);
Bijdrage Rotery Leudal in natura (2x Vlielandkamp);
Diverse entreekaarten voor de Speeltuin Kitskensberg in Roermond via de Stichting Kinderfonds
Midden-Limburg.
Ureninzet Kubus Administratiekantoor Roermond. De heer Daems verzorgt al sinds de oprichting
van de stichting vrijwillig en onbezoldigd onze boekhouding.
Als extra donatie in natura beschouwen wij de niet gedeclareerde reiskosten door onze
vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden. Op jaarbasis is dat zeker €2.700,00.
De vrijwilligers/intermediairs, coördinatoren en bestuursleden van Leergeld Leudal en Maasgouw
ontvangen geen vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden. Een enkeling ontvangt een
reiskostenvergoeding. Het grootste deel van het budget wordt dus besteed aan de kinderen. Het
beleid van Leergeld Leudal-Maasgouw is namelijk om zo min mogelijk organisatiekosten te
maken en zo veel mogelijk kinderen te helpen.
Andere Leergeldstichtingen betalen wel een vrijwilligersvergoeding. Wij vinden het van belang
om dit op te nemen in het jaarverslag zodat helder is op welke wijze en met welke middelen de
stichting haar doelen realiseert en daarmee een deel van het armoedebeleid van beide
gemeenten uitvoert. Naar schatting gaat het in 2019 om zo’n 5700 werkuren. Dat zijn minstens 3
Fte.

8.3. Financiën 2019
Voor het overzicht zie volgende pagina.
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Overzicht inkomsten-uitgaven 2019
Leudal
unieke gezinnen
unieke kinderen
bron: Lisy-Leergeld

138
264
Leudal

Baten
gemeentelijke subsidies
Subsidie Provincie Limburg
Project Alle Kinderen Doen Mee (Min.SZW)
Nationaal Fonds Kinderhulp
Gift
Rabo clubactie
nabetaling 2017 JFS

Maasgouw
102
184

Totaal

Maasgouw

Totaal

€ 70.000,00 € 45.000,00

240
448

€ 115.000,00
€ 5.270,00
€ 13.200,00
€ 2.335,00
€ 500,00
€ 160,00
€ 13.501,00
€ 149.966,00

Bron: Twinfield Leergeld Nederland
Leudal
Lasten
Verstrekkingen:

onderwijs (incl. zwemmen)
sport
cultuur
welzijn (incl. fietsen)
aanschaf laptops

Maasgouw

€ 31.000,00 € 20.000,00
€ 5.800,00 € 5.500,00
€ 1.350,00
€ 100,00
€ 22.520,00 € 19.210,00

Totaal
€ 51.000,00 *
€ 11.300,00
€ 1.450,00
€ 41.730,00 *
€ 23.100,00 *

€ 60.670,00 € 44.810,00
€ 128.580,00
€ 4.600,00

Organisatiekosten

€ 133.180,00
***
zwemmen totaal*
verstrekte laptops*
fietsen*
Bron: Twinfield Leergeld Nederland

aantal

Leudal aantal Maasgouw
€ 22.000,00
€ 10.850,00
25 € 8.750,00
33 € 11.500,00
34 € 8.600,00
37 € 9.750,00
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gemiddeld

Totaal
€ 32.850,00 excl. retour JSF € 6.300
350 € 20.250,00
250 € 18.350,00

8.4. Begroting 2020
Baten
Beginsaldo bank 1-01-’20
Subsidie Leudal
Subsidie Maasgouw
Projectsubsidie SZW
Subsidie Provincie Limburg
Donaties

totaal

bedrag

Lasten

€ 32.300,00 Verstrekkingen
€ 70.000,00 Ophoging ivm
zwemlessen diploma A
€ 49.500,00 Voucheractie (o.v.b.)
€ 4.000,00 Pilot gezinsuitjes
€ 5.000,00 Organisatiekosten
€ 500,00 Reservering ivm
maatwerk en aanschaf
laptops
€ 161.300,00

kinderen per kind

totaal

468
60

€ 250,00
€ 383,33

€ 117.000,00
€ 23.000,00

468

€ 25,00

p.m.
€ 5.000,00
€ 4.500,00
€ 11.800,00

€ 161.300,00

9. Vooruitblik 2020
In 2020 bestaat de Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw 5 jaar. Ons eerste lustrum krijgt aandacht in
een themabijeenkomst over armoede halverwege het jaar. Natuurlijk kunnen we de geweldige
resultaten die we hebben geboekt vieren, maar de samenleving wordt gevraagd ons te steunen en
dan is het niet gepast om van de beschikbaar gestelde middelen een feestje te bouwen.
Zoals uit paragraaf 1.3 al wel blijkt, zal Leergeld Leudal-Maasgouw zich in 2020 verder blijven
inspannen om kinderen die in armoede opgroeien op te sporen en hen te voorzien van de nodige
middelen zodat ze ook daadwerkelijk mee kunnen doen.
Daarnaast gaan we in 2020, mogelijk met de extra subsidie vanuit het Ministerie van Sociale zaken en
Werkgelegenheid en Kinderhulp Nederland en/of sponsoren proberen om gezinsarrangementen te
realiseren. Het is namelijk van belang dat het hele gezin de gelegenheid krijgt om samen een keer
een uitstapje te kunnen maken.
Dat geldt ook voor samen naar de film, inclusief een drankje en iets lekkers.
Begin 2019 gaf de stichting aan alle gezinnen die in ons bestand voorkwamen, een voucher voor
extra nieuwe kleding voor de kinderen. Dat bleek een doorslaand succes. De kinderen waren daar
enorm blij mee, vooral omdat het om nieuwe kleding ging i.p.v. tweedehands.
Indien de middelen toereikend zijn zullen we dat ook weer in 2020 weer proberen te doen.
De samenwerking die de stichting heeft met allerlei partners zal in 2020 minder bilateraal of
incidenteel en meer structureel worden.
Leergeld staat in meerdere opzichten op de kaart in beide gemeenten en we maken inmiddels deel
uit van belangrijke overlegplatforms.
De structurele subsidies van de gemeenten Leudal en Maasgouw stellen ons in staat om onze
corebusiness dagelijks uit te voeren. Feitelijk zijn wij één van de partijen die het armoedebeleid van
de gemeenten handen en voeten geven en met dat besef besparen we de gemeenten heel veel geld.
Zou het werk door professionele organisaties of de gemeente zelf uitgevoerd moeten worden dan
zou dat de gemeenschap heel wat meer geld kosten. Geld dat we heel goed kunnen investeren in de
kinderen die dit nodig hebben om mee te doen en een zinvol bestaan op te bouwen.
Want: Meedoen blijkt niet vanzelfsprekend maar is voor ieder kind een voorwaarde voor een gelukkig
leven!
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