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De resultaten

Het aantal toegekende aanvragen in 2017, naar soort

Aantal toegekende en afgewezen aanvragen 2016 en 2017

Aantal 2016 Bedrag 2016 Aantal 2017 Bedrag 2017

Fietsen 78 €   6320 73 €   6250

Computers 73 € 10130 63 € 11270

Sport 6 €     955 4 €     841

Cultuur 3 €     510 1 €     250

School 28 €   2743 27 €   2935

Zwemmen 2 €      111 3 €     350

Afgewezen 149 (€ 12586) 102 (€ 8993)

Totaal toegekend 190 € 20769 171 € 21896

Toelichting

In totaal zijn er in 2017 171 aanvragen van de 273 gehonoreerd. In 2016 waren die cijfers resp. 194 

en 340.  In 2017 werd iets minder dan 63% van het aantal aanvragen gehonoreerd. In het jaar ervóór

was dat juist iets meer dan 57%. In 2015 was dat percentage 60%. Die daling had vermoedelijk te 

maken met het nauwkeuriger controleren van de gegevens die worden aangeleverd. In totaal is in 

2017 voor een bedrag van bijna € 21896 aan toekenningen gedaan, € 1127 meer dan in 2016. In alle 

gevallen werd in natura uitbetaald (bij computers en fietsen) of werd het toegekende bedrag voldaan 

aan de organisatie die de activiteit voor het kind verzorgde.

Stichting Leergeld Capelle is ook intermediair van het Provinciale Jeugdsportfonds/ Jeugdcultuurfonds.

Ten behoeve van kinderen heeft Leergeld Capelle ook hiervoor aanvragen verzorgd: 

2016 2017

aanvraag toegewezen aanvraag toegewezen
Cultuurfonds 7 7  11   11
Sportfonds 34 32  36 33

Naast de dienstverlening van Leergeldmedewerkers voor het aanmelden bij het sportfonds of en 

cultuurfonds, verstrekt Leergeld Capelle regelmatig een aanvulling op de bedragen die de beide 

fondsen uitkeren. 
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Leergeld: Meer dan het doen van toekenningen

Stichting Leergeld heeft de afgelopen jaren een niet meer weg te denken plek veroverd in Capelle aan 

den IJssel. De stichting is meer dan een organisatie die kinderen uit gezinnen met een minimum-

inkomen ondersteunt. Leergeld geeft ook advies aan ouders, de gemeente en andere instanties en 

komt op voor de belangen van de doelgroep. Als voorbeelden van activiteiten die niet rechtstreeks te 

maken hebben met het honoreren van aanvragen, noemen we:

 De armoedecirkel in het kader van de afspraken in het kader van het Pact van Capelle

De stichting is partner in het overleg van de gemeente Capelle met een aantal organisaties die te 

maken hebben met de armoedeproblematiek. In deze zogenaamde Armoedecirkel is de stichting 

Leergeld dankzij de coördinator een gewaardeerde overlegpartner. 

 De vrijwillige ouderbijdrage en laptops

Leergeld vraagt bij scholen aandacht voor het kenmerk van de vrijwillige ouderbijdrage  die zij aan

ouders vragen en waarin ook vaak de kosten van de aanschaf van laptops dan wel Ipads zijn 

opgenomen. De boeken zijn in het voortgezet onderwijs officieel gratis en dus is het standpunt van

Leergeld dat men niet zonder meer kan eisen dat een laptop verplicht wordt gesteld, terwijl de 

kosten bij de ouders van de leerlingen worden gelegd. De scholen hebben hierin ook een eigen 

verantwoordelijkheid. Die zullen als eerste ingeval van financiële problemen het initiatief moeten 

nemen. In voorkomende gevallen kan Leergeld benaderd worden om te bezien of Leergeld iets 

kan betekenen bij de oplossing van het probleem. In het gesprek met de scholen dat in 2017 is  

gevoerd, is dit punt meegenomen.

 Het kindgebonden budget en bewindvoerders

Het blijkt dat bewindvoerders van onder financiële curatele gestelde ouders niet weten dat het 

kindgebonden budget niet meegenomen mag worden in de schuldafhandeling. Het dient ter 

beschikking van de ouders te blijven en ten behoeve van de kinderen. Leergeld adviseert de 

ouders hierover contact op te nemen met de bewindvoerder.
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Bestuur, organisatie

 Er waren aan het eind van het jaar 10 intermediairs, een coördinator, één administratief 

medewerkster, drie bestuursleden en een vaste adviseur. Alle medewerkers en bestuursleden zijn 

vrijwilliger. Per 1 januari 2017 is Paul van den Eijnden toegetreden tot het bestuur. Per 1 juli 2017 

heeft hij het secretariaat van Theo Smit overgenomen. Vanaf dat moment is Theo Smit vast 

adviseur van het bestuur geworden.

 De coördinator heeft de bevoegdheid zelfstandig besluiten te nemen over aanvragen tot een 

bedrag van maximaal € 250,--, indien de aanvraag voldoet aan de criteria van Leergeld. In 

voorkomende gevallen legt de coördinator aanvragen aan het gehele bestuur voor. 

 In het verslagjaar zijn periodiek met de intermediairs één of meer onderwerpen die van belang 

zijn voor hun werk, uitgebreider besproken om zo de kennis en kunde op peil te houden. 

 Leergeld beschikt over een positief kritisch ingestelde groep intermediairs. Een aantal leden van 

deze groep kent uit eigen ervaring de situatie waarin kinderen verkeren die voor een 

ondersteuning door Leergeld in aanmerking kunnen komen. Er wordt ook nadrukkelijk gestreefd 

naar een groep intermediairs, die ook op grond van eigen ervaring kennis van zaken heeft. Dit 

verbetert de dienstverlening, zowel op het punt van het inlevingsvermogen als op het punt van het

kunnen beoordelen van het realistisch gehalte van de aanvraag. 

 De coördinator van Leergeld is een belangrijke spil in het web en doet samen met haar collega op 

het kantoor veel voorbereidend werk als Leergeld per telefoon of e-mail benaderd wordt door 

cliënten.  

 Het bestuur heeft in 2017 besloten te onderzoeken of het werkveld uitgebreid kan worden naar de

gemeenten Krimpen aan den IJssel en Zuidplas. Hierover zijn verkennende gesprekken gevoerd 

met Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten en met de wethouders sociale zaken van 

beide gemeenten. Het streven is om de samenwerking met deze gemeenten in het begin van 2018

definitief gestalte te geven.

De Klijnsma-gelden

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft een convenant gesloten met vijf landelijke 

organisaties waaronder Leergeld. De gemeenten zullen op basis daarvan de gelden ontvangen en zo 

ook Capelle aan den IJssel. In 2017 is de gemeente gevraagd de financiële mogelijkheden op basis 

van deze middelen te vergroten. Voor de jaren 2017 t/m 2020 is de bijdrage van de gemeente 

verhoogd naar € 37.500. Voor 2017 is deze bijdrage in september uitgekeerd en daarom niet volledig 

gebruikt. Met de gemeente is mondeling overeengekomen dat het restant mee genomen wordt naar 

2018.

De leergeldcriteria

Het afleggen van een huisbezoek aan de aanvrager was ook in 2017 een belangrijk onderdeel van de 

behandeling van een aanvraag. In het gesprek met het gezin van het kind wordt nagegaan of aan de 

leergeldcriteria voldaan wordt maar ook wordt bekeken of er andere zaken van belang zijn en 

waarvoor wellicht naar een andere instantie verwezen moet worden. 
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De belangrijkste criteria voor de toekenning van een aanvraag zijn:

 Het besteedbaar inkomen van het gezin mag maximaal 120% van het sociaal minimum zijn;

 een kind kan slechts voor één activiteit per jaar in de sportieve, culturele, of sociale sfeer in 

aanmerking komen; 

 de stichting geeft alleen een bijdrage nadat er gebruik gemaakt is van de andere 

(overheids)voorzieningen, zoals het van toepassing zijnde deel van het kindgebonden budget en 

het Jeugdcultuurfonds/ het Jeugdsportfonds. Stichting Leergeld Capelle treedt op als intermediair 

voor de beide fondsen en heeft in 2017 47 aanvragen verzorgd waarvan er 44 gehonoreerd zijn;

 de stichting bewaakt de privacy van cliënten;

 om zo veel mogelijk kinderen te kunnen helpen geldt ook de beperking dat als eenzelfde aanvraag

drie jaar achtereen gedaan wordt en de twee voorafgaande jaren een toekenning heeft 

plaatsgevonden, een derde jaar nog slechts in uitzonderingsgevallen een toekenning plaats vindt. 

Financiën en sponsoren 

 Hoewel elke schenker, donateur en ook het bestuur en de intermediairs graag willen dat elke 

ontvangen euro voor 100% gebruikt wordt voor de toekenningen, is dit praktisch onmogelijk. 

Alleen al briefpapier kost geld. Uit de jaarrekening van de Stichting blijkt dat over 2017 minder 

dan 10% van de middelen besteed is aan beheer en administratie. 

 De gemeente Capelle verschafte ook dit jaar weer een substantiële bijdrage om de aanschaf van 

duurzame goederen (computers en fietsen) aan kinderen te kunnen financieren. Ook via het z.g. 

kindpakket ontvangt de stichting middelen.

 In 2017 zijn er meerdere activiteiten geweest waarvan de opbrengst € 2930 is geschonken aan 

Leergeld. Daarnaast heeft een weldoener de opbrengst van een feest ad € 12.500 toegezegd. Dat 

bedrag zal in het eerste kwartaal 2018 gestort worden.

 De Stichting deed ook in 2017 een beroep op het landelijke Nationaal Fonds Kinderhulp, waarbij in

een aantal gevallen voor schoolactiviteiten een bijdrage gevraagd kan worden. Van dit fonds is € 

2139 ontvangen.

 Tenslotte mogen we niet onvermeld laten dat er elk jaar – en dus ook in 2017- particulieren zijn 

die weliswaar een kleine bijdrage geven maar die dat met overgave en een goed hart doen. Die 

gevers zijn we extra dankbaar. 

 De Stichting is geheel afhankelijk van giften. Daarom heeft de stichting ook een z.g. ANBI-status. 

Dat betekent dat giften voor de gever volledig aftrekbaar voor de belastingen zijn. 

 In april 2017 is een collecte gehouden in samenwerking met het Nationaal Fonds Kinderhulp. De 

opbrengst ad € 1775 was volledig bestemd voor Stichting Leergeld Mede op die manier hopen we 

op te kunnen blijven komen voor kinderen, die zelf niets kunnen doen aan de situatie waarin hun 

ouders zijn komen te verkeren. Want nu meedoen is later meetellen, zoals het motto van Leergeld

van oudsher is.

-----------------------
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