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Leergeld vindt...
Dat álle kinderen moeten kunnen deelnemen aan activiteiten binnen en buiten de school.
“Want nu meedoen is straks meetellen”
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1. Voorwoord
Het is elk jaar weer spannend of Leergeld alle kinderen in West-Friesland kan helpen. Door vier
gemeenten worden wij inmiddels structureel ondersteund. De kinderen in de overige drie
gemeenten mogen van ons evenmin aan de kant blijven staan en worden ook door Leergeld
geholpen.
Via regelmatig overleg, waarbij inzicht wordt gegeven in de bestedingen aan kinderen in die
gemeenten, wordt getracht om deze gemeenten eveneens tot bondgenoot van Leergeld te
maken. Belangrijk thema daarbij is dat Leergeld niet alleen directe hulp geeft maar de gezinnen
ook wijst op de voorliggende voorzieningen van gemeenten. Die maatschappelijke functie wordt
steeds belangrijker.
Dankzij een volledig vernieuwde website en paginagrote advertenties, opgemaakt en gesponsord
door ABOVO media, is de naamsbekendheid van Leergeld in West-Friesland nog meer vergroot.
Dat helpt ons bij al onze acties en activiteiten.
Ook dit jaar hebben wij weer meer kinderen kunnen helpen: 652 kinderen tegenover 611 in 2013.
In totaal zijn 1.350 aanvragen door ouders van die kinderen verwerkt. De gemiddelde besteding
per kind is afgenomen doordat de toekenningen vanwege de beschikbare financiële middelen
helaas zijn versoberd.
Veel dank gaat uit naar alle goede gevers want naast de subsidie van de vier gemeenten hebben
wij in 2014 € 63.155,- mogen ontvangen. Dit heeft enorm geholpen om onze missie “alle kinderen
mogen meedoen” ook in 2014 weer waar te maken.
Tot slot spreek ik mijn waardering uit voor het vele werk van onze vrijwilligers. Dankzij hun
geweldige inzet en betrokkenheid hoeven de kinderen niet aan de kant te staan.

Martin van der Raad, voorzitter
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2. Algemene informatie
Stichting Leergeld West-Friesland is opgericht op 27 april 2006 onder de naam: Stichting Leergeld Hoorn
en omstreken. De stichting staat ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel
Noordwest-Holland te Alkmaar onder nummer 37125951. De statutaire vestigingsplaats is Hoorn. De
stichting houdt kantoor te Hoorn. Per 1 november 2011 is de naam van de Stichting gewijzigd in Stichting
Leergeld West- Friesland.
Stichting Leergeld West- Friesland is aangesloten bij de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland.
De jaarverslaggeving is opgesteld met inachtneming van Richtlijn 650 (Verslaggeving Fondsenwervende
Instellingen) van de Raad voor de Verslaggeving.
Sinds 10 juni 2008 is de Stichting in het bezit van de verklaring van de Belastingdienst dat zij een
Algemeen Nut Beogende Instelling is (de zgn. ANBI verklaring).
Informatie over de werkwijze, de organisatie en zo meer van Leergeld West- Friesland is te vinden op de
website www.leergeldwestfriesland.nl
2.1 Doelstelling
Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen, van 4 tot 18 jaar, uit gezinnen
met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen 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. Leergeld
biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen
en eigenwaarde krijgen.
2.2 Organisatie Leergeld Nederland
Leergeld is een vrijwilligersorganisatie, die haar hulpverlening lokaal heeft georganiseerd via autonome
stichtingen. Inmiddels zijn voor de hulpverlening in Nederland 78 lokale Stichtingen Leergeld actief. De
lokale stichtingen werken voornamelijk met vrijwilligers, volgens dezelfde Leergeldformule en hetzelfde
organisatiemodel.
Het lokale bestuur leidt de lokale Stichting Leergeld en zorgt voor lokale fondsenwerving en PR.
Een coördinator leidt de dagelijkse operatie en de werkzaamheden van de intermediairs. De intermediairs
bezoeken de gezinnen, kennen de bestaande / voorliggende voorzieningen en begeleiden de gezinnen bij
de hulpvraag.
De lokale Stichtingen Leergeld zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in
Nederland (Leergeld Nederland). Leergeld Nederland heeft in Tilburg een klein landelijk bureau.
2.3 Stichting Leergeld West-Friesland
Stichting Leergeld West-Friesland verkrijgt haar middelen via gemeentelijke subsidies, donaties vanuit het
bedrijfsleven, particuliere en kerkelijke fondsen en via giften van particulieren. Daarnaast via bijdragen van
vermogensfondsen voor goede doelen en serviceclubs, waaronder Lions, Rotary en Kiwanis vanuit de door
hen gevoerde acties. Verder zijn er nog baten uit eigen fondswerving.
Stichting Leergeld Westfriesland wil, waar mogelijk, samenwerken met andere soortgelijke organisaties
zoals de Voedselbank en het Jeugd Sportfonds West-Friesland. Zij wil een signaalfunctie vervullen en,
wanneer gewenst, overheid en samenleving wijzen op knelpunten in de lokale en/of landelijke sociale
wetgeving. Meer in het algemeen wil zij op gezette tijden aandacht vragen voor de problematiek van
armlastige gezinnen met leerplichtige kinderen.
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2.4 Organisatiestructuur Stichting Leergeld West-Friesland
Figuur 1

Organogram Stichting Leergeld West-Friesland

Algemeen Bestuur

Comité van Aanbeveling

Dagelijks Bestuur

Kantoor cie
Intermediairs
Kantoormedewerkers

Cie Financiën &
Contacten gemeenten

Cie PR & Sponsoring

Verantwoordelijkheden
Algemeen bestuur:

Beleid - en besluitvorming

Dagelijks bestuur:

Aansturen operationele processen

Commissies:

Uitvoering operationele taken

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de stichting bestond op 31 december 2014 uit de volgende personen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Martin van der Raad, voorzitter
Polly Weber, secretaris
Kees Rijntjes, penningmeester
Bernadette Gerretsen- Grimberg
Burret Olde
Bernadette Gerretsen
Ton Vergeer
Petra van Leeuwen
Marcel Tillemans.

Bestuursleden worden door het bestuur benoemd, telkens voor een periode van 4 jaar.
Per september 2014 kan de stichting een beroep doen op een juridisch adviseur.
De bestuursleden komen uit diverse geledingen van de maatschappij, zoals medische zorg, onderwijs,
bedrijfsleven en kerkelijke instanties.
Het Dagelijks Bestuur vergadert één keer per maand.
Het Algemeen Bestuur eenmaal per drie maanden.
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2.5 Organisatie en administratie
Het bestuur wordt ondersteund door een drietal commissies:
o
o
o

Commissie Financiën / contacten gemeenten
Commissie PR & Sponsoring
Commissie Kantoormedewerkers

Deze commissies zijn uitvoerend op de operationele taken van de stichting; zijn beleidsvoorbereidend voor
het algemeen bestuur en kennen een eigen overlegstructuur.
De commissie Financiën / contacten gemeenten en de commissie PR & Sponsoring hebben een
maandelijks overleg en de commissie Kantoormedewerkers elk kwartaal.
In elke commissie zijn leden van het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd.
Bij de stichting zijn 12 medewerkers werkzaam als intermediair.
De administratieve ondersteuning wordt verzorgd door 10 medewerkers.
Bestuursleden, intermediairs en de medewerkers op kantoor zijn allen vrijwilligers. Zij hebben zich ieder
voor enkele dagdelen per week verbonden aan de stichting.
De intermediairs hebben een door LeergeldWF ontwikkelde interne training gevolgd. Bij de start volgt een
‘training on the job’ door een ervaren intermediair. De intermediair neemt tijdens een huisbezoek de
aanvrage door, checkt of het gezin voldoet aan de criteria van Leergeld en gaat na of de aanvrager van
andere, bijvoorbeeld gemeentelijke voorzieningen op de hoogte is. Vervolgens wordt een eventuele
aanvraag voor de beoordelingscommissie geschreven.
In 2014 heeft voor vier nieuwe intermediairs en voor de nieuw gekomen kantoormedewerkers training
plaats gevonden.
Het kantoor van LeergeldWF is de eerste drie werkdagen van de week open. Bij grote drukte wordt er ook
op de andere dagen gewerkt.
2.6 Comité van aanbeveling
Stichting Leergeld West-Friesland kent een Comité van Aanbeveling, bestaande uit:
o
o
o
o
o

Onno Van Veldhuizen, burgemeester van Hoorn
Samir Bashara, wethouder in Hoorn
Rudolf Kooiman, Predikant in de Protestante Gemeente Hoorn-Zwaag
Christine Woortman, directeur Stichting Rentree
Marinus Zoutendijk, directeur/eigenaar Abovo Media.

Dit comité is adviserend voor de Stichting Leergeld West-Friesland en de leden zijn de ambassadeurs voor
de Stichting Leergeld in de regio West-Friesland.

Onno van Veldhuizen, burgemeester van Hoorn en lid Comité van aanbeveling Stichting Leergeld naar
aanleiding van het winnen van de RABO Publieksprijs 2014:
“De Stichting Leergeld heeft de RABO Publieksprijs mogen winnen, in buitengewoon goed gezelschap van
prachtige maatschappelijke initiatieven. Dat betekent dat de nood van Westfriese kinderen die al heel lang
wegens geldgebrek niet meer kunnen meedoen, door heel veel mensen wordt gezien en dat de hulp en
tomeloze inzet die de mensen van Leergeld juist hier bieden op heel veel maatschappelijke waardering
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mag rekenen. Gefeliciteerd!
Helaas groeit de vraag naar ondersteuning door Leergeld. Ik hoop dan ook dat – wanneer dat in uw
vermogen ligt – ook ú daar uw steentje in geld of inzet aan zou willen bijdragen. Wie zelf een kind in zich
heeft en kijkt naar de groei en bloei van eigen kinderen of kleinkinderen, weet hoe belangrijk dat is voor
alle kinderen in ons West-Friesland. Stemmen is mooi, helpen nog beter!”

2.7 Werkwijze Stichting Leergeld West-Friesland

Leergeld West-Friesland hanteert de vanuit Leergeld Nederland ontwikkelde Leergeldformule. Daarbij
worden de volgende stappen onderscheiden:
1.
2.
3.
4.

Huisbezoek en inventarisatie
Bemiddeling
Financiële ondersteuning
Follow up en nazorg.

Op onze website www.leergeldwestfriesland.nl worden deze stappen verder toegelicht.
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3. Resultaten 2014
3.1 Bestedingen per gemeente
In 2014 is in totaal € 119.872 besteed aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Dit betekende een
stijging van € 711 ten opzichte van 2013. Hieronder is per gemeente de besteding opgenomen.

Gemeente
Gemeente Hoorn
Gemeente Drechterland
Gemeente Enkhuizen
Gemeente Koggenland
Gemeente Medemblik
Gemeente Opmeer
Gemeente Stede Broec
Totaal

2014
76.698
6.698
4.348
4.346
9.236
813
17.733
€ 119.872

2013
82.043
5.743
3.876
4.149
7.490
690
15.170
€ 119.161

3.2 Besteding naar soort
Leergeld ondersteunt kinderen op het gebied van sport (contributie en kleding), onderwijs (bijv.
schoolreizen, ouderbijdragen), welzijn (bijv. fietsen) en cultuur (bijv. muziek - en danslessen). Hieronder is
aangegeven hoe de bestedingen naar soort zijn verdeeld in 2014.
Opvallend is de grote stijging van de sportuitgaven (38%). De contributie-uitgaven zijn gestegen van €
42.154,- naar € 53.091,- (+26%) en die van sportkleding van € 3.955,- naar € 10.832,- (+174%). Vooral
voor gezinnen in Hoorn zijn de uitgaven voor sportkleding gestegen. Een belangrijke oorzaak hiervan is
gelegen in een nagekomen verzamelfactuur uit 2013 van één van de sportkledingzaken.
Het aantal aanvragen voor sport nam toe van 448 in 2013 tot 602 in 2014.Per aanvraag was dit gemiddeld
€ 102 in 2013 en € 88 in 2014.
De onderwijsbestedingen zijn gedaald met 27%. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat in 2014 is
besloten de kosten voor buitenlandse reizen en het tweetalig onderwijs niet meer te vergoeden. Daarnaast
wordt de daling veroorzaakt doordat in overleg met de 4 grote scholen voor het voortgezet onderwijs1 (VO)
afspraken zijn gemaakt over het kwijtscheldingsbeleid, waardoor de scholen meer kosten voor eigen
rekening nemen. Zie ook paragraaf 3.2.1. hierna.
De bestedingen welzijn hebben grotendeels betrekking op de verstrekking van fietsen (in 2013 € 20.210
ofwel 141 fietsen, in 2014 16.988 ofwel 113 fietsen). Hier is sprake van een daling van 20% ofwel 28
fietsen. Een verklaring hiervoor is de afspraak binnen Leergeld West-Friesland om per gezin maximaal drie
fietsen te verstrekken.
De bestedingen voor cultuur zijn nagenoeg gelijk gebleven. Hiervan is in 2014 € 7.808 aan contributies
voor muziekscholen uitgegeven (2013 € 6.531). De overige bestedingen hebben betrekking op
muziekinstrumenten en danslessen.

1

Atlascollege, Martinuscollege, RSG Enkhuizen en TABOR
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Soort
Sport
Onderwijs
Welzijn
Cultuur

2014
63.923
28.160
18.842
8.947
€ 119.872

Totaal

2013
46.109
38.656
25.054
9.342
€ 119.161

3.2.1 Kwijtscheldingsverzoeken kosten onderwijs
Elke VO-school heeft een kwijtscheldingsbeleid, ingeval ouders de gevraagde eigen bijdragen voor
activiteiten die voor het volgen van onderwijs verplicht zijn gesteld, niet kunnen betalen. Met de hierna
genoemde VO-scholen heeft Leergeld een samenwerkingsafspraak. Leergeld beoordeelt het verzoek
conform de leergeldformule en adviseert vervolgens de school over de kwijtschelding.
In 2014 zijn de volgende aantallen kwijtscheldingsverzoeken door Leergeld beoordeeld:

School
Atlascollege Hoorn
Martinuscollege Stede Broec
RSG Enkhuizen
Taborcollege Hoorn

Aantal
11
6
8
38
63

Totaal
3.3 Aantallen geholpen kinderen per gemeente

In 2014 zijn 652 kinderen door Leergeld ondersteund met één of meerdere toekenningen. Deze kinderen
komen uit 369 gezinnen. In een jaar kunnen per kind meerdere verschillende soorten aanvragen
gehonoreerd worden. Het totaal aantal verwerkte aanvragen was in 2014 1.350.
In 2013 werden 611 kinderen geholpen uit 324 gezinnen. In 2014 heeft Leergeld dus 41 ofwel bijna 7%
meer kinderen weten te bereiken dan in 2013. Hieronder is een overzicht van geholpen kinderen per
gemeente opgenomen.
De gemiddelde besteding per kind is gedaald van € 194,- naar € 184,-. Dit wordt onder meer veroorzaakt
doordat Leergeld in 2014 de keuze heeft gemaakt om bepaalde hoge kosten van bijvoorbeeld buitenlandse
schoolreizen of 2-talig onderwijs niet meer te vergoeden. Om te voorkomen dat kinderen hiervan de dupe
worden vindt hierover overleg plaats met de besturen van de grote VO-scholen in de regio.

Gemeente

Aantal
gezinnen

Drechterland
Opmeer
Medemblik
Koggenland
Enkhuizen
Stede Broec
Hoorn
Totaal

Aantal
kinderen
12
4
40
10
12
45
246
369

30
6
64
18
27
82
425
652
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Bedrag in €
Gem. bedrag in €
(afgerond)
per kind (afgerond)
6.698
223
813
135
9.236
144
4.346
241
4.348
161
17.733
216
76.698
181
€ 119.872
€ 184
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3.4 Ontvangen subsidie gemeenten
In 2014 is van 4 gemeenten een subsidie ontvangen. Met de overige gemeenten vinden hierover
gesprekken plaats.

Gemeente
Drechterland
Opmeer
Medemblik
Koggenland
Enkhuizen
Stede Broec
Hoorn
Totaal

2014
0
0
(In 2013 al voorschot
ontvangen)
0
5.000
5.250
60.738
€ 70.988

2013
0
0
12.500
0
2.702
0
77.008
€ 92.210

3.5 Ontvangen baten private middelen
De middelen uit private fondsen worden op 3 verschillende wijzen verworven. In de jaarrekening zijn die in
de bijlage nader uitgewerkt.
Er is sprake van een grote stijging ten opzichte van 2013 (57%). Een belangrijk deel van de stijging wordt
verklaard door de eenmalige bijdrage van € 10.000 van een landelijke NN-Stichting, dat via Leergeld
Nederland is verstrekt. Door kerkelijke instanties is bijna € 4.300 meer geschonken dan in 2013.

Private middelen
Baten eigen fondswerving
Baten acties derden
Overige baten, donaties en giften
Totaal

2014
8.830
20.010
34.315
€ 63.155
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4. Ontwikkelingen 2014
4.1 Bestuurlijke aangelegenheden

Context
Leergeld Nederland heeft zich in 2014 duidelijk geprofileerd in de media en met name op het gebied van
kosten voor het voortgezet onderwijs, daarnaast heeft regelmatig overleg met de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaatsgevonden.
Van belang om te noemen is de brief van de staatsecretaris d.d.19 november 2014 aan de Tweede Kamer
inzake het uitgevoerde ‘Onderzoek gemeentelijke armoede - en schuldenbeleid’. In deze brief wordt
geconstateerd dat de gemeenten sinds 2013 de extra middelen in belangrijke mate inzetten voor de
armoedebestrijding onder kinderen.
Deze conclusie wordt door Stichting leergeld West-Friesland slechts ten dele herkend. Het merendeel van
de Westfriese gemeenten trekt sinds 2013 geen extra middelen uit voor armoedebestrijding onder
kinderen.
De stichtingen Leergeld worden door de staatssecretaris, naast Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds
wel nadrukkelijk als belangrijke samenwerkingpartner genoemd voor de gemeenten om armoede onder
kinderen tegen te gaan.

Samenwerking gemeenten
In 2014 is door de commissie Financiën van Leergeld West Friesland op advies van het Comité van
Aanbeveling, verder gegaan met het ontwikkelen van vormen van structurele samenwerking met de
gemeenten in onze regio. Vanuit haar specifieke expertise wil Leergeld een vanzelfsprekende partner zijn
waar het gaat om het armoedebeleid, specifiek gericht op kinderen.
Met de vier regio gemeenten Hoorn, Medemblik, Enkhuizen en Stede Broec is dat in 2014 gelukt. Zij zijn
bondgenoot van de Stichting Leergeld West-Friesland en ondersteunen armoede beleid door middel van
subsidies aan Leergeld West-Friesland.Vanuit dat aanbod is de commissie Financiën nadrukkelijk aan de
gang gegaan om de overige gemeenten tot bondgenoot van Leergeld te maken teneinde een structurele
jaarlijkse bijdrage te verkrijgen. Met de overige drie gemeenten worden de gesprekken daartoe
gecontinueerd.
Het gegeven dat elke gemeente een eigen armoedebeleid hanteert, maakt de uitvoering door de
medewerkers van Leergeld inzake de toekenningen, gecompliceerder. Van de voorliggende voorzieningen
per gemeente beschikken de medewerkers over een gecompileerd overzicht.
De gemeentebesturen in de regio ontvangen ieder kwartaal een overzicht van de bestedingen naar soort
(sport, onderwijs, welzijn en cultuur) aan de kinderen in de eigen gemeente.

Samenwerking Jeugd Sport Fonds West-Friesland
In het voorjaar van 2014 heeft een gesprek plaats gevonden met de voorzitter van het Jeugdsportfonds
(JSF) West-Friesland. Dit heeft geresulteerd in een aanbod tot samenwerking volgens het model JSF en
Leergeld Eindhoven, maar het heeft nog niet tot resultaten geleid.
Vanuit de landelijke directies van JSF en Stichting Leergeld Nederland is een commissie actief om de
geautomatiseerde systemen van JSF en Stichting Leergeld Nederland op elkaar aan te laten sluiten,
waarmee de samenwerking vanzelfsprekender kan worden.

Samenwerking (VO) scholen
In oktober 2014 heeft weer een overleg plaats gehad met het Tabor College Hoorn, Atlas College Hoorn,
RSG Enkhuizen en het Martinus College Stede Broec. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking tussen
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Leergeld West-Friesland en de VO scholen op het terrein van de kwijtschelding van de ouderbijdrage.
Afgesproken is om het jaarlijks overleg in de maand maart te laten plaats vinden. Ook met de directeuren
van de scholen van Stichting Leerzaam (De Eenhoorn, De Stormvogel, De Piramide en de Praktijkschool
Hoorn en Stede Broec) is overleg inmiddels toegezegd.

Sportverenigingen
Medio 2014 zijn alle sportverenigingen met kinderen, die via Leergeld sporten, benaderd met het verzoek
om een korting toe te passen op de contributie. Inmiddels hebben 23 verenigingen hiermee ingestemd.

Comité van Aanbeveling
Afgezien van ad hoc contacten heeft er in 2014 geen formeel overleg plaats gehad.
Een overleg voor januari 2015 werd in het laatste kwartaal van 2014 door Leergeld geïnitieerd en
voorbereid.
4.2 Kantoor
In 2014 heeft een kanteling plaats gehad van puur directe hulpverlening door Leergeld naar het eerst
verwijzen naar bestaande voorzieningen/regelingen in de eigen gemeente.
Een efficiency slag is bewerkstelligd door vereenvoudiging in de afhandeling van de aanvragen waaronder
standaardisering op de toekenningprocedure van de aanvragen.
Met steun van het Oranjefonds konden de kantoormedewerkers per april 2014 beschikken over een
compleet nieuw automatiseringsysteem (server – printers – computers en een beamer).
Een nieuw logo, briefpapier en enveloppen, banners en informatiemateriaal voor Leergeld WF zijn
geïntroduceerd en in gebruik genomen.
Op de website van Leergeld WF is het aanvraagformulier beschikbaar gekomen.
Op de diverse ontvangen donaties en aan sponsoren zijn bedankbrieven uitgestuurd.
Stichting Leergeld ondervond communicatieproblemen bij vluchtelingen-gezinnen. In 2014 heeft een
gesprek plaatsgevonden met de Stichting Vluchtelingenwerk in Schagen, werkzaam in de gemeenten
Koggenland, Stede Broec, Medemblik, Enkhuizen en met de maatschappelijk werkers belast met
vluchtelingenwerk van de gemeente Hoorn. Dit heeft geresulteerd in de afspraak dat de medewerkers van
Vluchtelingenwerk in deze situaties optreden als intermediair voor Leergeld West-Friesland.
In het laatste kwartaal van 2014 vond een eerste bijeenkomst plaats met de intermediairs van Leergeld
West-Friesland met als doel hen te informeren over veranderingen als gevolg van de invoering van de
Participatiewet. De bijeenkomsten richten zich ook op deskundigheidsbevordering en intervisie.
4.3 Financiële zaken en contacten gemeenten
De commissie Financiën komt 6-wekelijks bijeen en monitort de actuele inkomsten en bestedingen, zodat
zo nodig tijdig kan worden geïntervenieerd.
De grote toename van aanvragen zette namelijk ook in 2014 onze financiële positie onder druk. Dit is de
reden geweest om het toekenningenbeleid aan te scherpen. Met name is na overleg met de VO-scholen
afgesproken dat buitenlandse schoolreizen en het 2-talig onderwijs niet meer worden vergoed. De scholen
nemen hierin nu een eigen verantwoordelijkheid.
Daarnaast is, zoals eerder gememoreerd, een actie gestart, gericht op sportverenigingen (korting op
contributie) en is een limiet ingesteld van € 300,- voor wat betreft de toekenning voor sportcontributie en
sportscholen.
In 2014 is het structureel overleg voortgezet met de wethouders en/of beleidsambtenaren sociale zaken
van alle gemeenten in de regio aangaande (structurele) subsidie-afspraken voor Leergeld. Naar de
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gemeenten toe legt Leergeld verantwoording af over de aard en omvang van de bestedingen en de
besteding van de verstrekte subsidiegelden.
Voor de beïnvloeding van het lokale bestuur en politiek zijn gemeenteraden en politieke partijen rond de
gemeenteraadsverkiezingen actief benaderd om aandacht te vragen voor de positie van kinderen uit
minimagezinnen. In het najaar van 2014 heeft Leergeld haar expertise aangewend om gemeenten te
adviseren over het nieuwe minimabeleid 2015.
Ook is contact geweest met een gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, maar deze verwijst voor
samenwerking en ondersteuning naar het lokale bestuur.
4.4 Public Relations en sponsoring
Deze commissie heeft in 2014 een herstart gemaakt en zijn in vijf bijeenkomsten bijeen geweest.
AVOBO Media heeft de PR van Leergeld West-Friesland ondersteund met tien paginagrote advertenties.
Op basis van deze advertenties werd Leergeld genomineerd voor de NRC ‘Charity Award’ en behoorde
Leergeld tot 1 van de 24 genomineerden op totaal 230 inzendingen.
Medio 2014 is een promotiefilm beschikbaar gekomen, die kan worden gebruikt bij presentaties en
evenementen. Deze is te zien op de website. Naast een aantal kinderen uit de doelgroep heeft de
burgemeester van Hoorn zijn medewerking hieraan gegeven. De film is kosteloos door AVZ producties
voor Leergeld tot stand gebracht.
In oktober 2014 ontving Stichting Leergeld West-Friesland een nominatie voor de RABO Publieksprijs
2014. Gekeken werd daarbij naar drie aspecten, namelijk hoe innovatief, inspirerend en betrokken een
instelling is. In februari 2015 heeft Leergeld deze prachtige prijs mogen winnen.
Door de leden van de PR commissie zijn veel presentaties verzorgd, waaronder op de ondernemersborrel
van de gemeente Opmeer. De opbrengst van een veiling van maatjes haring was ten gunste voor Leergeld.
De burgemeester van de gemeente Opmeer was de bevlogen veilingmeester.
Deze bijeenkomst resulteerde bovendien in een aanvraag én toekenning bij het RABO Coöperatiefonds ten
behoeve van het fietsenproject en een nieuw bestuurslid.
In aanloop naar het Kerstgala van Stichting Leergeld West-Friesland in het Park, schouwburg in Hoorn, zijn
door een nieuw voorbereidingsteam op twee locaties manifestaties gehouden om hierop de aandacht te
vestigen ten bate van Leergeld.
Rond fondsenwerving is een aantal activiteiten als voorbeeld te noemen:
o
o
o
o
o
o
o

Georganiseerd door de Kiwanisclub West-Friesland zijn op de tuinfair in Midwoud, op de
Oudhollandse regiomarkt in Wervershoof, de Paasmarkt in Enkhuizen en bij de tuinkamer in
Opperdoes, wederom tuinplanten verkocht ten bate van Leergeld.
Van de Rotary Medemblik ontving Leergeld de opbrengst van een sponsordiner en een veiling.
Een presentatie door Leergeld bij de Rotary Enkhuizen was succesvol.
In september 2014 heeft Lions De Doelen weer een sponsorwandeltocht georganiseerd. De
opbrengst was voor Leergeld ten behoeve van het fietsenproject.
Een benefietdiner verzorgd door Constant Fonk ten bate voor Leergeld, had plaats in oktober
2014. Ook dit leverde een mooie bijdrage op.
Stichting Dorodarte ondersteunt drie jaar lang het fietsenproject van Leergeld.
Stichting Leergeld heeft ook in 2014 weer een aanzienlijk bedrag van de kerkelijke instanties
mogen ontvangen.

Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld West-Friesland

13

5. Aandachtspunten voor 2015
In 2015 zijn de aandachtspunten voor Leergeld de volgende:
o
o
o
o

In het kader van de invoering van de Participatiewet het optimaliseren van onze contacten met de
afdelingen sociale zaken en de verschillende nieuwe gebiedsteams.
Intensiveren van de contacten met gemeentebesturen en politieke partijen met als doel de zeven
gemeenten als bondgenoot voor Leergeld.
Structurele sponsoring blijft aandacht vragen met maatschappelijk betrokken ondernemingen.
Verdere professionalisering van de administratieve organisatie en digitalisering (uitbreiden
toepassingen in LISY) door de kantoormedewerkers en de intermediairs.
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6. Jaarrekening 2014
Algemene informatie
De stichting Leergeld West-Friesland is opgericht op 27 april 2006 en is ingeschreven in het
stichtingenregister van de Kamer van Koophandel Noordwest -Holland te Alkmaar onder nummer
37125951. De statutaire vestigingsplaats is Zwaag gemeente Hoorn. De stichting houdt kantoor te Hoorn.
De jaarverslaggeving is opgesteld met inachtneming van Richtlijn 650 (Verslaggeving Fondsenwervende
Instellingen) van de Raad voor de Verslaggeving.
Informatie met betrekking tot het bestuur
Het dagelijks bestuur van de stichting bestond op 31 december 2014 uit de volgende personen:
o
o
o

De heer M. P.M. van der Raad, voorzitter, benoemd 1 januari 2014
Mevrouw A.P. Weber, secretaris tot eind 2014, benoemd 27 april 2006
De heer C. Rijntjes, penningmeester, benoemd 1 juli 2012

Bestuursleden worden door het bestuur benoemd, telkens voor een periode van vier jaren.
De bestuursleden hebben geen andere nevenfuncties die voor de activiteiten van de stichting relevant zijn.

Informatie over de activiteiten en de financiële positie
De stichting heeft als doel de kinderen in gezinnen met lage inkomens, waarin er dagelijkse spanning is
over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften, te helpen. Voor deze kinderen bestaat
er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen
deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. De huidige bestaande
voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al de ze kinderen te
helpen. Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie en
ontwikkeling van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving dreigen te
komen. Het motto van Leergeld is: ”Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”.
Leergeld is een vrijwilligersorganisatie, die haar hulpverlening met autonome stichtingen lokaal heeft
georganiseerd. De stichting Leergeld West-Friesland is een dergelijke lokale stichting.
De stichting verkrijgt haar middelen uit toegekende subsidies van gemeenten, bijdragen van derden uit
door die derden gevoerde acties, baten uit eigen fondswerving en overige giften en bijdragen.
Van het bedrag van de in 2014 ontvangen baten was 9,7 % (vorig jaar 8,5%) nodig voor beheer en
administratie en de kosten eigen fondswerving bedroeg 48,2 % (vorig jaar 27,6%) van de baten uit eigen
fondswerving. Per saldo was in 2014 € 116.895 (vorig jaar € 117.390) beschikbaar voor bestedingen aan
de doelstelling. De werkelijke bestedingen aan de doelstelling was in 2014 € 119.872 (vorig jaar €
119.161). De continuïteitsreserve nam hierdoor af met € 2.977 tot € 22.970.
Voor de volledige jaarrekening wordt verwezen naar de bijlage van dit jaarverslag.
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Bijlage: Jaarrekening 2014
Balans per 31 december 2014

31 december 2014

31 december 2013

€

€

0

0

ACTIVA

Materiële vaste activa

1

Vorderingen en overlopende activa

2

1.596

15.727

Liquide middelen

3

24.600

50.759
26.196

66.486

26.196

66.486

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve

4

20.970

25.947

Schulden en overlopende passiva

5

3.226

40.539

26.196

66.486
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Staat van baten en lasten over 2014

2014

2013

€

€

Baten:
- Baten uit eigen fondswerving

6

8.830

13.163

- Baten uit acties van derden

7

20.010

11.625

- Subsidies van overheden

8

70.988

92.210

- Rentebaten en baten uit beleggingen

9

3

4

10

34.315

15.233

134.146

132.235

- Overige baten
Som der baten

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Onderwijs

11

28.160

38.656

Sport

12

63.923

46.109

Cultuur

13

8.947

9.342

Welzijn

14

18.842

25.054
119.872

119.161

15

4.253

3.632

16

12.998

11.213

137.123

134.006

Werving baten
- Kosten eigen fondswerving

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie

Som der lasten
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Saldo van baten en lasten

-2.977

-1.771

-2.977

-1.771

Bestemming saldo 2014

Onttrekking / toevoeging aan:
- continuïteitsreserve
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Grondslagen
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van Richtlijn 650 (Verslaggeving Fondsenwervende
Instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
In afwijking van de aanbeveling van Richtlijn 650 is in de jaarrekening geen kasstroomoverzicht
opgenomen, aangezien de toegevoegde waarde hiervan voor deze stichting zeer beperkt is door het
ontbreken van vaste activa en beleggingen.
Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven.
Ontvangen subsidies worden verantwoord in het jaar waarin deze worden ontvangen. Indien
subsidiebijdragen echter contractueel zijn overeengekomen, worden deze verantwoord in het jaar van
totstandkoming van de overeenkomst. Subsidieverplichtingen worden ten laste gebracht van het boekjaar
waarin de verplichting is aangegaan. Overige baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze
betrekking hebben.
De baten uit eigen fondsenwerving bestaan voor een relatief groot deel uit bijdragen van derden. Het
grootste deel van de inkomsten betreft bijdragen die door derden worden verstrekt ten behoeve van het
uitvoeren van de doelstelling van de stichting. Een gering deel van de giften is projectgebonden. Indien een
dergelijke bijdrage op balansdatum niet geheel is besteed, wordt het resterende saldo gepresenteerd als
bestemmingsfonds.
De aard van de projecten is kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders met een laag inkomen te kunnen laten
deelnemen aan activiteiten binnen en buiten de school, zoals schoolreisjes, kampen, sport of muziek.
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Toelichting op de balans per 31 december 2014
31

31

december

december

2014

2013
€

€

ACTIVA

1 Materiële vaste activa
- Inventarissen
Aangeschaft in het verslagjaar

0

9.732

Ontvangen subsidie Oranje Fonds

0

-8.810

Naar kosten

0

-922

Boekwaarde per 31 december

0

0

Te ontvangen subsidie gemeente Hoorn

0

3.870

Te ontvangen subsidie gemeente
Enkhuizen

0

2.702

Te ontvangen subsidie Oranje Fonds

0

8.810

1.046

0

Te ontvangen rente deposito

0

4

Te ontvangen Kiwanis club WestFriesland

0

191

550

150

1.596

15.727

2 Vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen

Te ontvangen sponsoring kerstconcert
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31

31

december

december

2014

2013
€

€

3 Liquide middelen
Spaardeposito
Bank
Kas

344

338

24.256

50.348

0

73

24.600

50.759

De liquide middelen zijn terstond
opeisbaar.
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31

31

december

december

2014

2013
€

€

PASSIVA

4 Reserves en fondsen
- Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari

25.947

27.718

Bestemming saldo 2014 resp. 2013

-2.977

-1.771

Saldo per 31 december

22.970

25.947

Gemeente Hoorn inzake I-pads

0

27.844

Nog te betalen I-pads

0

2.156

Blue Ict inzake computersysteem

0

9.732

872

582

1.225

0

Nagekomen lasten van 2012 en 2013

999

0

Overige te betalen kosten

130

225

3.226

40.539

5 Schulden en overlopende passiva

Park Schouwburg inzake kerstconcert
Overige kosten inzake kerstconcert
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014

2014

2013

€

€

Kerstconcert

5.131

5.850

Constant Fonk resp. Lucas Rive diner

3.699

6.546

Golf

0

522

Bridge

0

245

8.830

13.163

0

3.000

Rotary Medemblik

5.500

0

Rotary Enkhuizen

2.500

0

Kiwanis West-Friesland

3.300

2.750

Inter Wheels Purmerend

1.387

0

0

1.292

250

1.500

0

250

Aktie Lions Club Hoorn

1.573

1.500

Lions haringhappen

1.000

0

Rabobank Cooperatiefonds

4.500

0

0

1.333

20.010

11.625

6 Baten uit eigen fondswerving

7 Baten uit acties van derden
Rotary De Eenhoorn project zandkasteel

Acties Tabor College
BV Warenhuis Hoorn toiletaktie
Aktie Rotary

Aktie Louis Laan
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2014

2013

€

€

60.100

73.620

638

1.232

Idem inzake I-pads

0

2.156

Gemeente Medemblik

0

12.500

Gemeente Enkhuizen

5.000

2.702

Gemeente Stede Broec

5.250

0

70.988

92.210

3

4

8 Subsidies van overheden
Gemeente Hoorn
Idem nagekomen posten uit 2013 resp,
2012

9 Rentebaten en baten uit beleggingen
Rente deposito
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2014

2013

€

€

5.000

5.000

10.577

0

Rabobank

1.000

1.000

Scholtens BV

1.000

0

Dorodarte

2.000

0

0

1.000

AJT Grimberg

1.300

1.000

Gift Jeugd Berkhout

1.500

0

Gift P. Westenberg

1.100

0

0

2.500

Kerkelijke instanties

7.752

3.466

Vrienden van Leergeld

1.615

907

Overige

1.471

360

34.315

15.233

7.092

7.506

15.887

19.054

Overige schoolbenodigdheden

3.608

3.807

Overige onderwijskosten

1.573

8.289

28.160

38.656

10 Overige baten
Anoniem voor muzieklessen
Leergeld Nederland inzake NN Stichting

Fonds Eiercentrale

Deen Holding Hoorn BV

11 Besteed aan doelstelling onderwijs
Ouderbijdrage
Schoolreizen en excursies
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2014

2013

€

€

12 Besteed aan doelstelling sport
Contributie / lesgeld

53.091

42.154

Sportkleding / attributen

10.832

3.955

63.923

46.109

8.847

9.291

100

51

8.947

9.342

623

732

16.988

20.210

150

2.652

1.081

1.460

18.842

25.054

13 Besteed aan doelstelling Cultuur

Contributie / lesgeld
Instrumenten en kleding

14 Besteed aan doelstelling Welzijn
Kamp / weekend / vakantie
Fietsproject
PC-project
Overige welzijnskosten
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2014

2013

€

€

4.253

3.632

3.815

3.726

384

444

1.750

1.100

948

882

Kantoorartikelen, drukwerk, porti

2.749

2.580

Promotie materiaal

1.043

0

Automatiseringskosten

1.007

1.662

Telefoon

536

378

Bankkosten

322

360

Overige organisatiekosten

444

81

12.998

11.213

15 Kosten eigen fondswerving
Kosten Kerstconcert

16 Kosten beheer en administratie
Huur werkruimte
Bestuurskosten
Contributie Leergeld Nederland
Kosten vrijwilligers en intermediairs
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Verbijzondering bestedingen naar gemeente

Besteed aan doelstelling onderwijs
Gemeente Hoorn

20.540

27.799

1.302

2.435

Gemeente Enkhuizen

660

493

Gemeente Koggenland

270

1.752

1.951

3.259

379

240

3.058

2.678

28.160

38.656

41.551

31.303

Gemeente Drechterland

3.547

773

Gemeente Enkhuizen

2.097

1.355

Gemeente Koggenland

3.026

1.806

Gemeente Medemblik

3.269

2.214

150

0

10.283

8.658

63.923

46.109

Gemeente Drechterland

Gemeente Medemblik
Gemeente Opmeer
Gemeente Stede Broec

Besteed aan doelstelling sport
Gemeente Hoorn

Gemeente Opmeer
Gemeente Stede Broec
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2014

2013

€

€

Gemeente Hoorn

5.901

5.331

Gemeente Drechterland

1.260

1.244

241

78

0

141

905

1.156

0

0

640

1.392

8.947

9.342

8.706

17.610

589

1.291

Gemeente Enkhuizen

1.350

1.950

Gemeente Koggenland

1.050

450

Gemeente Medemblik

3.111

861

284

450

3.752

2.442

18.842

25.054

Besteed aan doelstelling Cultuur

Gemeente Enkhuizen
Gemeente Koggenland
Gemeente Medemblik
Gemeente Opmeer
Gemeente Stede Broec

Besteed aan doelstelling Welzijn
Gemeente Hoorn
Gemeente Drechterland

Gemeente Opmeer
Gemeente Stede Broec
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Recapitulatie bestedingen per
gemeente
Gemeente Hoorn

76.698

82.043

Gemeente Drechterland

6.698

5.743

Gemeente Enkhuizen

4.348

3.876

Gemeente Koggenland

4.346

4.149

Gemeente Medemblik

9.236

7.490

813

690

17.733

15.170

119.872

119.161

Gemeente Opmeer
Gemeente Stede Broec
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7. Goedkeuring, vaststelling ondertekening door bestuur
Het jaarverslag 2014 van de Stichting Leergeld West- Friesland werd goedgekeurd in de vergadering van
het Algemeen Bestuur dd. 11 mei 2015.

Namens het Algemeen Bestuur,
De heer M.P.M. van der Raad, voorzitter

Mevrouw A. P. Weber, secretaris

De heer C. Rijntjes, penningmeester

Medeondertekenaar:
Mevrouw M. E. Wever - Neefjes, secretaris per januari 2015

Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld West-Friesland

31

