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Jaarverslag 2017 Stichting Leergeld Zuidwest Friesland.

Algemene Gegevens

Leergeld heeft als doelstelling dat alle kinderen kunnen meedoen en richt zich op ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen 
in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag besteedbaar inkomen en woonachtig in de gemeenten waar Leergeld actief is. Op die ma-
nier hoopt de stichting te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement terecht komen. Het gaat om kosten die niet of slechts 
gedeeltelijk worden vergoed via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of andere voorliggende voorzieningen.

De stichting heeft de ANBI status en verkrijgt zijn financiële middelen uit subsidie van gemeenten, sponsoring uit fondsen, acties 
van ondernemers, kerken, donaties van particulieren en particuliere organisaties. De gemeentesubsidies worden aangewend binnen 
de eigen gemeente. De stichting is onderdeel van de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland), maar 
acteert autonoom.

Samenstelling organisatie

Bestuur:
Mw. Betske Salverda, voorzitter (tot 01-10-2017)
Dhr. Sijmen Wijbenga, vicevoorzitter
Mw. Hilde Bogtstra, secretaris (tot 01-09-2017)
Mw. Loes Neuvel, secretaris
Dhr. Tjalling Wiersma, penningmeester
Dhr. Kees Poiesz, sponsorwerving 
Dhr. Minze Havinga, bestuurslid (vanaf 15-12-2017)

Coördinatoren:
Mw. Paula van der Veer (06-12659541) Mw. Janet Jongsma (06-49888153)

Intermediairs:
Dhr. Reinder Baarda  Mw. Liesbeth de Ruiter
Mw. Angela Brenninkmeijer Dhr. Bert Schaafsma
Mw. Gerie Ferwerda Dhr. Rob Seijerlin
Mw. Ellen Gaveel Dhr. Leo Slippens 
Dhr. Tjeerd van der Kooi  Dhr. Haije Talsma
Dhr. Marinus van Loon Mw. Annie Garman
Mw. Petra de Wit Dhr. Henk Jan Oudenampsen
Dhr. Sjoerd Seffinga Mw. Nicolette van Oortmerssen
Dhr. Tjeerd van Tuinen (ICT)

De Stichting is te vinden op  www.leergeldzwf.nl en is bereikbaar via info@leergeldzwf.nl
Postadres: Postbus 66, 8600 AB Sneek
Rabobankrekening:  NL79 RABO 01280.74.329
Kamer van Koophandel: 01113068

Informatie over de koepel Leergeld Nederland is te vinden op www.leergeld.nl.
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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Stichting Leergeld Zuidwest Friesland voorheen Sneek eo. In dit verslag geven wij inzicht 
in de wijze waarop Stichting Leergeld Zuidwest Friesland zich richt op kinderen in gezinnen met weinig financiële middelen, want 
“nu meedoen is straks meetellen’’.
Het armoedebeleid wordt vastgesteld door de gemeenten. Leergeld geeft uitvoering aan dit beleid samen met andere fondsen en 
samenwerkingspartners. De intermediairs en coördinatoren zijn de spil van onze organisatie. Zij geven invulling aan het proces 
vanaf het contact met de ouders tot aan het moment dat de jeugdige volop kan meedoen. Er wordt niet rechtstreeks ondersteund 
met geld, de bijdrage is in natura. 
Wij danken al onze vrijwilligers voor hun betrokkenheid en inzet ten behoeve van de kinderen uit gezinnen met minimale finan-
ciële middelen. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun kennis, hun sociale en emotionele vaardigheden en talenten zo optimaal 
mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving.
Wij zijn een groeiende organisatie. In 2016 bereikten wij 535 kinderen. Dit aantal is in 2017 gegroeid tot 997. Een prachtig resul-
taat.

Organisatie

Het werkgebied van Stichting Leergeld Zuidwest Friesland omvatte in 2017 de volgende gemeenten: 
 Súdwest-Fryslân en Littenseradiel
 De Fryske Marren
 
Tot de taken van het bestuur behoren:
• Vormgeven van het beleid van de stichting.
• Frequent overleg met de subsidieverstrekker (gemeente SWF en DFM).
• Benaderen van mogelijke sponsors, vrienden en fondsen.
• Afleggen van verantwoording van de besteding van de verkregen subsidies en giften.
• Voorwaarden scheppen voor de coördinatoren en intermediairs, zodat zij hun taken kunnen uitvoeren.
• Contact met de drie overige stichtingen leergeld in Friesland en de stichting Kindpakket.
•  Contact en samenwerking met Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en  

Stichting Jarige Job.
• PR uitvoeren en voorlichting geven om zoveel mogelijk kinderen te bereiken.
• Contact houden met de landelijke vereniging Leergeld Nederland.

Met de 5 bestuursleden, de 2 coördinatoren en de 17 intermediairs vormen wij een vrijwilligers organisatie die constant in bewe-
ging is. In 2017 vergaderde het bestuur 6 maal in aanwezigheid van de coördinatoren. We monitoren standaard onze resultaten, 
zowel financieel als inhoudelijk en sturen bij waar nodig. Regelmatig vond er over de dagelijkse gang van zaken afstemming plaats 
tussen het bestuur, de coördinatoren en het groeiende aantal intermediairs. 

De coördinatoren hebben 4 maal een vergadering georganiseerd met alle intermediairs met o.a. het accent op organisatorische 
zaken, communicatie, registreren, ervaringen delen en doorontwikkeling. 
Het is een constante uitdaging om de communicatie met elkaar helder te houden. Uiteindelijk hebben we een gezamenlijk doel, 
waarin ieders rol van grote waarde is. De intermediairs zijn de belangrijkste schakels in het contact tussen de ouders en de organi-
satie. Samen met de coördinatoren zorgen zij ervoor alle kinderen kunnen meedoen met schoolse en buitenschoolse activiteiten.

In de loop van 2017 namen de voorzitter en de secretaris afscheid van het bestuur. De voorzitter was genoodzaakt om vanwege 
persoonlijke omstandigheden haar functie neer te leggen. De secretaris heeft na jaren intensief betrokken te zijn geweest bij de 
Stichting Leergeld Sneek eo. haar taken overgedragen. 
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Eind 2017 is de naam van de stichting statutair gewijzigd in Stichting Leergeld Zuidwest Friesland. Door de uitbreiding van het 
werkgebied met de gemeente De Fryske Marren dekte de oude naam niet langer het totaal aan werkzaamheden. 
Het beleid van de gemeenten is niet hetzelfde. Hierdoor zijn er enige verschillen in werkwijze. Vanaf 1 januari 2017 is er een co-
ordinator voor Sudwest Fryslan / Littenseradiel en een coördinator voor De Fryske Marren actief. Ook de groep intermediairs is 
uitgebreid  met inwoners uit De Fryske Marren, die zich voor Leergeld zijn gaan inzetten.

Werkwijze

Leergeld fungeert als laatste vangnet. Wij financieren niet rechtstreeks met geld, maar met middelen waardoor kinderen actief 
kunnen deelnemen aan hun keuzes. We betalen bijvoorbeeld leermiddelen voor school, we maken deelname mogelijk aan school-
reisjes, cultuurevenementen, kampen, fietsen, etc. 
Aanvragen komen via de mail, telefonisch of via Kindpakket.nl binnen. De aanvragen worden door de coördinator ontvangen 
en  die maakt een eerste selectie. Komt de aanvrager globaal gezien in aanmerking dan wordt het gezin geregistreerd in LISY 
(Leergeld Informatie Systeem) en wordt één van de intermediairs verzocht het betreffende gezin te bezoeken. Hij/zij neemt de 
financiële situatie van het gezin onder de loep aan de hand van de beschikbare gegevens en kijkt met name of gebruik is gemaakt 
van de voorliggende landelijke of gemeentelijke voorzieningen. Na de feiten te hebben verzameld bekijkt de intermediair samen 
met de ouders wat Leergeld Zuidwest Friesland voor de kinderen kan doen om sociaal isolement en het niet kunnen meedoen 
te voorkomen. Vervolgens verwerkt de intermediair de gegevens in LISY en zet de aanvragen klaar in dit registratiesysteem. De 
aanvragen en bedragen worden door de coördinator getoetst en gefiatteerd  aan de hand van de gemaakte afspraken. Gaat hij/zij 
akkoord, dan wordt de aanvraag in LISY verwerkt en betaalbaar gesteld.  Het is de taak van de penningmeester om de betalingen te 
verrichten. Leergeld betaalt in principe de toegekende voorziening rechtstreek. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met  o.a. 
sportverenigingen, cultuurcentra, scholen en winkeliers.

Bij verschil van mening wordt het probleem voorgelegd aan het bestuur.
Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de gezinnen vaak bestaan. Afhankelijk van 
de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek. Kenmerkend voor Leergeld is de slagvaardigheid, de korte 
lijnen en de mogelijkheid om maatwerk te leveren.

Om ook MBO leerlingen alle kansen te geven is er een nauwe samenwerking met alle MBO-scholen in de regio. Intermediairs 
van Leergeld toetsen volgens de leergeldnormen het inkomen  van het gezin om de kinderen in aanmerking te laten komen voor 
ondersteuning, die door de MBO wordt gefinancierd uit een speciaal fonds. Het gaat hierbij om kosten die nodig om een beroeps-
opleiding te volgen; denk aan uniform, veiligheidskleding, koksmaterialen, etc.

Sponsoring/financiering

De subsidiebedragen van de gemeenten waren ook in 2017 de onmisbare basis voor ons werk.  
Daarnaast hebben wij meer dan € 20.000 ontvangen aan schenkingen van:
- Het Hans Boelensfonds
- Dr. L.A. Bumastichting
- Collecte Interkerkelijke Werkgroep IJsbrechtum
- G.B. Steelgroep B.V.
- Mijn Tafel
- Lakenvelder Product B.V.
- Fam. Zeldenrust
- Diverse vrienden/donateurs van Leergeld.
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Op basis van het regeerakkoord zijn extra middelen verstrekt, de zgn. ‘Klijnsma gelden’, voor armoedebeleid. Leergeld Nederland 
heeft hiervoor het landelijke project ‘Alle kinderen doen mee!’ opgezet. Ook voor 2018 maken wij hier gebruik van. Het project 
is gericht op het vergroten en verbeteren van het bereik van kinderen uit minimagezinnen. Van de mogelijkheid om een beroep te 
doen op het  Nationaal Fonds Kinderhulp hebben wij veelvuldig gebruik gemaakt o.a. voor de vergoeding van schoolreisjes.
Wij danken particulieren/vrienden, fondsen, ondernemers en kerken voor hun bijdrage. Onze boodschap blijkt steeds vaker be-
kend te zijn en aan te slaan.

Dit alles betekent dat wij met vertrouwen 2018 tegemoet kunnen zien en dat wij ook de benodigde financiële buffer op niveau 
hebben.  

Gemeente Súdwest-Fryslân en Littenseradiel

Leergeld is in deze gemeenten actief sinds 2006. Klein begonnen en langzamerhand uitgegroeid tot een bekend fenomeen in de 
gemeenten. De intermediairs van Leergeld besteden in het gesprek aandacht aan de mogelijkheden bij de gemeente Súdwest-
Fryslân vanuit het minima pakket. De zogenaamde voorliggende voorzieningen. Dit betekent dat Leergeld pas in beeld komt als 
alle gemeentelijke regelingen zijn benut. Het gaat hierbij vooral om kosten rond onderwijs en welzijn. De gemeenten organiseren 
zelf de zwemlessen en het uitreiken van laptops naast diverse andere voorzieningen.
Was er vorig jaar een lichte daling, dit jaar zien wij weer een stijgende lijn. In het jaar 2017 is de toegang tot Leergeld sterk verbeterd 
door het gebruik van Kindpakket.nl. Een informatieve website waarop alle initiatieven en regelingen eenvoudig kunnen worden 
gevonden. Via de website kunnen ouders en/of verzorgers eenvoudig via een digitaal formulier meerdere regelingen tegelijkertijd 
aanvragen voor hun kind. 

Gemeente De Fryske Marren

In 2017 hebben wij als Leergeld een volwaardige positie gekregen in de regio van De Fryske Marren. Vanaf die tijd is er intensief 
geworven om intermediairs te betrekken en een aanvang te maken met het maken van huisbezoeken op grote schaal. Vooral de 
coördinator heeft in eerste instantie veel gezinnen bezocht.
In oktober 2017 is tijdens een feestelijke bijeenkomst de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente De Fryske 
Marren, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en de Stichting Leergeld Zuidwest Friesland. Het belangrijkste doel is een gecoör-
dineerde samenwerking waardoor de afzonderlijke doelen elkaar versterken. Kindpakket.nl vormt, hiervoor een  eenvoudige en 
drempelloze toegang voor ouders en intermediairs / professionals. 

Ook de Rabobank was hierbij aanwezig en heeft ons verrast met een check van €  5.000.
In De Fryske Marren hebben naar schatting 1.000 kinderen met armoede te maken. Het is de bedoeling dat vanaf 2018 tenminste 
600 kinderen jaarlijks gebruik maken van het Kindpakket. De minimaregeling voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar is bij de ge-
meente komen te vervallen en vervangen door het Kindpakket. 

Dit betekent voor onze organisatie, dat wij te maken hebben met een andere werkwijze van toekenning dan in de gemeente   
Súdwest-Fryslân. Door het groeiend aantal intermediairs in De Fryske Marren geeft dit geen problemen. 



Zuidwest Friesland
6

Verhalen van onze intermediairs

Op bezoek bij een gezin met een vluchtelingenachtergrond. 
Vader is ruim 8 jaar geleden alleen gevlucht uit zijn moederland. Hij heeft daar zijn vrouw en 6 kinderen achtergelaten in de hoop 
ze spoedig weer bij hem te hebben. In Nederland terecht gekomen moest hij eerst zijn eigen procedure afwachten. Toen hij zijn 
verblijfsstatus kreeg heeft hij zo spoedig mogelijk geprobeerd te integreren. Hij spreekt de Nederlandse taal goed en wist van tevo-
ren wat zijn kinderen nodig hadden om goed te leven in Nederland. 
Bij de gemeente waar hij toen woonde heeft hij een lening afgesloten om na 8 jaar zijn gezin naar Nederland te krijgen. Nu woont 
het gezin, met inmiddels 7 kinderen, bij elkaar in een mooie ruime woning. Ze leven van een uitkering via de Participatiewet en 
moeten hiervan nog schulden afbetalen i.v.m. hereniging en inrichting huis. Vader heeft zelf al voor veel basisvoorzieningen ge-
zorgd, omdat hij zich goed had voorbereid. Zo is er een laptop aanwezig en hebben de kinderen gymkleding. 
De vergoeding voor sporten zijn inmiddels aangevraagd via Vluchtelingenwerk. De aanvraag voor Leergeld is voor fietsen. Het 
gezin heeft nu 1 oude fiets, waar iedereen gebruik van moet maken. Er is behoefte aan 6 fietsen; voor elk kind een fiets op maat (in 
de leeftijd van 8-15 jaar), zodat ze zelfstandig naar school kunnen. Ook deden ze een aanvraag voor de schoolreisjes, omdat dit voor 
alle kinderen bij elkaar een grote kostenpost is. Natuurlijk heeft Leergeld hier gehoor aangegeven en inmiddels zijn alle kinderen 
voorzien van een geschikte tweedehands fiets en zijn de schoolreisjes betaald. 

Ook is er het gezin, dat zich kort geleden bij ons heeft aangemeld, omdat zij door faillissement van een eigen bedrijf in de WSNP 
terecht zijn gekomen. Vader werkt inmiddels weer via een uitzendbureau en moeder heeft een deeltijdbaan. Al het geld gaat recht-
streeks naar de bewindvoerder en ze leven van weekgeld. Hierdoor is er weinig extra’s mogelijk voor de kinderen. Beide kinderen 
zitten op een sport en dat willen de ouders de kinderen niet ontnemen. De aanvraag was dan ook voor de vergoeding van de con-
tributies en de sportkleding en attributen. Deze aanvraag is door Leergeld doorgestuurd naar het Jeugdsportfonds.
Daarnaast was er een aanvraag voor de schoolreisjes en ook die is inmiddels betaald.

Het gezin heeft lang geprobeerd zelf voor de kosten zorg te dragen, maar ontdekte wel dat dit soms heel moeizaam gaat. Door een 
tip van een bevriende relatie zijn ze bij Stichting Leergeld Zuidwest Friesland terecht gekomen en zijn superblij met de hulp die 
geboden kan worden. Dit geeft ze weer wat verlichting.
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Resultaten 2017 uit LISY (leergeld informatie systeem)

Het aantal gezinnen dat het financieel moeilijk heeft neemt niet af. Voor 997 kinderen werden dit jaar één of meer aanvragen 
gehonoreerd. In totaal werden 2208 activiteiten gefinancierd.

Aantal kinderen voor wie de aanvraag werd gehonoreerd naar leeftijd

Leeftijd 0-3 jaar 4-12 jaar 13-18 jaar 19+
 

Jongen 497 50% 6 241 240 10
Meisje 500 50% 6 262 220 12
Totaal 997 12 503 460 22

Aantal gezinnen, kinderen en activiteiten voor wie de aanvraag werd gehonoreerd

Jaar Aantal gezinnen Aantal kinderen Aantal activiteiten Toegewezen bedrag
2008     21     48 €       4.139
2009     57     94 €     13.711
2010   169   223 €     33.570
2011   223   384 €     55.595
2012 162   267   412 €     67.161
2013 195   332   531 €     77.771
2014 284   499   747   €   130.878
2015 307   563 1150 €     82.355
2016 319   535 1074 €     77.649
2017 541 997 2208 €   131.261

Verdeeld over:

Jaar Onderwijs Sport Cultuur Welzijn
2008 €     3.881 €          86 €       172
2009 €     8.198 €     5.381 €       132
2010 €   12.181 €   15.021 €    3.901 €     2.466
2011 €   22.257 €   20.823 €    2.020 €   10.495
2012 €   23.906 €   22.324 €    4.255 €   16.667
2013 €   40.786 €   24.498 €    5.027 €     7.460
2014 €   58.471 €   24.936 €    8.236 €   39.236
2015 €   45.138 €     8.024 €    3.685 €   25.508
2016 €   39.437 €     5.559 €    3.121 €   29.532 
2017 €   43.661 €     6.236 €  10.307 €   71.057
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Overzichten per gemeente
Súdwest-Fryslân

Categorie Aantal gezinnen Aantal kinderen Aantal aanvragen Toegewezen bedrag
Onderwijs 90 578 670 €  25.972,57

Sport 32 38 39 €    3.446,80
Cultuur 105 196 211 €    9.595,73
Welzijn 177 276 269 €  41.985,08

Totaal meedoen 337 604 1189 €  81.000,18

Littenseradiel

Categorie Aantal gezinnen Aantal kinderen Aantal aanvragen Toegewezen bedrag
Onderwijs 15 23 26 €   2.146,48

Sport
Cultuur 4 9 9 €      455,00          
Welzijn 3 4 4 €      360,00

Totaal meedoen 12 23 39 €  2.961,48

De Fryske Marren

Categorie Aantal gezinnen Aantal kinderen Aantal aanvragen Toegewezen bedrag
Onderwijs 227 324 389 €   15.542,08    

Sport 170 276 276 €     2.789,70
Cultuur 71 144 140 €        256,00
Welzijn 135 190 175 €    28.712,00

Totaal meedoen 192 370 980 €   47.299,78

Samenwerkingspartners

Organisatie Aantal aanvragen
Actie Pepernoot 272

Jarige Job 129
Jeugd Sport Fonds 210

Jeugd Cultuurfonds 24

N.B.
• Een groot aantal kinderen heeft meer dan één voorziening ontvangen.
•  Een groot deel van de activiteiten genoemd onder sport en cultuur zijn via de stichting direct doorgestuurd naar het Jeugdsport-

fonds en Jeugdcultuurfonds en door deze organisatie uitgezet en gefinancierd.
•  Door de Aktie Pepernoot zijn veel kinderen blij gemaakt met een cadeau tijdens Sinterklaas. Daarnaast betaalt het Nationaal 

Fonds Kinderhulp mee in de kosten voor de schoolreizen. Ook in individuele gevallen kunnen zij helpen als de aanvraag niet 
onder de doelstelling van Leergeld valt.
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•  Via het portaal Kindpakket.nl kunnen ouders makkelijk een verjaardagspakket aanvragen voor hun kind bij Jarige Job. Hier-
door kan het huis versierd worden en kunnen de kinderen trakteren op school.

•  Het aantal aanvragen dat gehonoreerd is rond cultuur zijn dit jaar flink toegenomen; wij hebben hiervoor geoormerkt geld 
ingezet dat wij via de Rotary in 2015 hebben ontvangen.

•  Het aantal toegewezen voorzieningen komt niet overeen met de werkelijk gemaakte kosten. Toegezegde giften in 2017 zijn 
betaald in 2018; het gaat hier om de overlopende passiva.

Speerpunten voor volgend jaar
• Schoolspullenpas
• Huis aan huis krant/bijlage om meer kinderen en hun ouders te bereiken
• Symposium over wat armoede met kinderen doet
• Uitgifte laptops in De Fryske Marren
• Versterken contacten met scholen 
• Optimaliseren van de website
• Een lerende organisatie die zich verder doorontwikkelt 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 mei 2018

Sijmen Wijbenga, vicevoorzitter   Loes Neuvel, secretaris
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Verslag van de penningmeester
Inhoud:
 1. Samenvatting
 2. Balans
 3. Resultaten rekening
  a. Baten
  b. Lasten
   i. Totale uitgaven 2017 en 2016 
   ii. Subsidies per bestemming 2017 en 2016
     
4. Toelichting en commentaar

 1. Samenvatting financiële acties

Vermogen per  31-12-2017  €      224.991
Vermogen per  01-01-2017                    €      153.863

Resultaat                    €        71.128

Het positieve resultaat van € 71.128 zal aan het eigen vermogen worden toegevoegd.

 2.  Balans per 31-12-2017
  31-12-2017 31-12-2016
 ACTIVA   
   
 vaste activa   
 inventaris  € -      € -    
 computer  € -      € -    
   
 vlottende activa   
 voorraad laptops  €  20.924,00     € -    
   
 liquide middelen   
   
 Rabobank NL79 RABO 0128 0743 29  €  13.135,00  €  3.096,00  
 Rabobank NL42 RABO 1096 2121 10  €  215.000,00   €  190.000,00  
  __________________________________

 Totaal activa  €  249.059,00   €  193.096,00  
  =========================== 
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Passiva   
   
 Eigen vermogen  €  224.991,00   €  153.863,00  
   
 continuïteitreservering  €  15.000,00   €  15.000,00  
 overlopende passiva  €  9.068,00   €  2.822,00  
 vooruit ontvangen bedragen  € -   €  21.411,00  
  __________________________________ 
 Totaal passiva  €  249.059,00   €  193.096,00  
          ===========================

 3. Resultatenrekening 
 a. Baten
 Gemeente SWF 2017 € 55.000
 Gemeente De Fryske Marren € 75.000
 Gemeente Littenseradiel € 5.000
 St. Kinderhulp geoormerkt € 395
 Leergeld SZW 2017 € 16.500
 Andere € 50.811
 Totaal € 202.706
 ========
  b. Kosten 
  i. Totale kosten
 Bestemming  2017 
 School € 39.375 
 Sport € 5.435 
 Cultuur € 7.164 
 Welzijn € 67.712
     
 Subtotaal  € 119.686 
 Kosten Leergeld  € 11.893
    
 Totale kosten € 131.579 
 ===============================   

  ii. Kosten Leergeld Zuidwest Friesland
 Omschrijving        2017
 Bestuurkosten  € 1.822
 Intermediairs  € 5.485
 Overige kosten  € 2.989
 Werving  € 393
   
 Subtotaal  € 10.689
 Contributie Leergeld  € 1.204
   
 Totaal  € 11.893
 ===============================
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  i. Totale kosten
 Bestemming         2016
 School € 39.437
 Sport € 5.559
 Cultuur € 3.121
 Welzijn € 29.532
   
 Subtotaal  € 77.649
 Kosten Leergeld  € 5.485
   
 Totale kosten € 83.134
 ===============================  

 ii. Kosten Leergeld Zuidwest Friesland.
 Omschrijving          2016
 Bestuurkosten € 218
 Intermediairs € 4.017
 Overige kosten € -
 Werving € - 
   
 Subtotaal € 4.235
 Contributie Leergeld € 1.250
   
 Totaal € 5.485
 ===============================  
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4.   Toelichting en commentaar
Het boekjaar 2017 was voor onze stichting een bijzonder jaar. De baten zijn ruim verdubbeld door de fors hogere subsidie door de 
gemeente De Fryske Marren in 2017, waarbij een deel van de extra uitgaven aan kinderen in de vorige jaren is gedekt.
Van de toegezegde erfenis werd in januari 2017 het laatste deel ontvangen, derhalve werd de totale opbrengst van de erfenis ruim 
€ 24.000, deze opbrengst draagt mee in het gerealiseerde positieve resultaat over 2017. Vanuit de Rabobank Foundation werd een 
bedrag van € 5.000 ontvangen ter stimulering van de uitbreiding van onze activiteiten in de gehele gemeente De Fryske Marren. 
Tevens werd er een bedrag van ruim € 16.000 ontvangen vanuit Leergeld als een subsidie ter stimulering van uitbreiding van onze 
activiteiten voor de steun aan meer kinderen.

In 2017 werd er ruim € 65.000 besteed voor de aankoop en levering van fietsen. Met de Expert winkels in Joure, Lemmer en Sneek 
kon een mooie deal worden gemaakt om laptops in te kopen. Deze laptops zijn in 2018 aan de doelgroep verstrekt.
De uitgaven over 2017 zijn ruim hoger dan over 2016, we verwachten dat de uitgaven, ter ondersteuning van onze doelstelling 
in 2018 verder zullen stijgen. We hebben inmiddels een goede financiële buffer op kunnen bouwen om meer kinderen te kunnen 
helpen.

De kosten van Leergeld Zuidwest Friesland zijn zeer beperkt aangezien alle betrokkenen hun werkzaamheden op vrijwillige basis 
verrichten, hierdoor kan het merendeel van de uitgaven besteed worden aan de doelgroep, zodat “alle kinderen mogen meedoen, 
want nu meedoen is straks meetellen”.

Sneek, mei 2018

Tjalling Wiersma
Penningmeester
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Aan het bestuur van
Stichting Leergeld Zuidwest Friesland 
It Jacht 20
8501 RT  Joure

Gorredijk, 23 mei 2018

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2017 van uw stichting.

Ingevolge uw opdracht hebben wij ‘het verslag van de penningmeester 2017’ samengesteld.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Het verslag van de penningmeester 2017, als onderdeel van het jaarverslag 2017 van 
Stichting Leergeld Zuidwest Friesland te Sneek is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. Dit verslag bestaat uit de balans per 31 december 2017 en een 
resultatenrekening 2017 met toelichting.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder 
de voor accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van 
deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en 
presenteren van een financieel overzicht in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het 
Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW) alsmede de statuten van de stichting. Wij hebben
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast. In dit geval zijn er geen algemene wettelijke bepalingen voor de 
inrichting van het verslag van de penningmeester, behoudens hetgeen is vermeld in artikel 
2:10 BW. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat 
u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in 
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de 
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze 
werkzaamheden hebben wij door het lezen van het verslag globaal nagegaan dat het beeld 
van het verslag overeenkwam met onze kennis van de Stichting. Wij hebben geen controle-
of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven 
of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van het verslag c.q. financieel 
overzicht.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants 
(VGBA). U en andere gebruikers van dit verslag mogen er dan ook van uitgaan dat wij de 
opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd 
en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan.

Hoogachtend,

MRW Accountants

W. Reitsma 
Administratie-Accountantconsulent
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JOURE - Afgelopen dinsdag, 10 oktober 2017, is het officiële 
startsein gegeven voor het Kindpakket in de Friese gemeente 
De Fryske Marren, een samenwerking tussen deze gemeente, 
Stichting Leergeld Sneek e.o., Jeugdsportfonds Friesland en 
Jeugdcultuurfonds Friesland.

Veel kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet 
meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel 
normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn, ook in De 
Fryske Marren. Stichting Leergeld Sneek e.o., Jeugdsportfonds 
Friesland en Jeugdcultuurfonds Friesland willen deze kinderen 
mee laten doen! Zij bieden deze kinderen de kans om te kun-
nen deelnemen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, 
welzijn, sport en cultuur, waardoor zij opbloeien, kennis en 
vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Stichting Leergeld Sneek e.o.  is al veel langer actief in Sneek. 
Tot 1 januari 2017 werd de gemeente De Fryske Marren er door 
Leergeld Sneek e.o. al wel een beetje ‘bij gedaan’, maar pas vanaf 
1 januari 2017 is deze Leergeld stichting officieel van start ge-
gaan in de gemeente De Fryske Marren. Jeugdsportfonds en 
Jeugdcultuurfonds Friesland zijn nu ook officieel van start ge-
gaan in De Fryske Marren. Deze gemeente heeft nu samen met 
deze drie partijen de handen ineen geslagen om gezamenlijk, via 
het Kindpakket, nog meer kinderen te kunnen helpen  én nog 
meer voor die kinderen te kunnen betekenen, en hebben daar-
toe ook een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Bij de feestelijke kick-off op 10 oktober werd door Janny Schou-
werwou, wethouder van de gemeente De Fryske Marren, het 
officiële startsein van deze mooie samenwerking gegeven. De 
Rabobank Foundation én de lokale Rabobank Sneek-Zuidwest 
Friesland juichen de gezamenlijke officiële start van Stichting 
Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in De Fryske 
Marren toe. De Rabobank Foundation ondersteunt de drie 
organisaties daarom met het mooie bedrag van € 15.000. Elke 
organisaties ontvangt hiervan € 5.000. De heer Bert Roman, 
directievoorzitter van de Rabobank Sneek – Zuidwest Fries-
land, reikte namens de Rabobank Foundation de cheque van 
€ 15.000 uit aan bestuurders van Stichting Leergeld Sneek e.o., 
Jeugdsportfonds Friesland en Jeugdcultuurfonds Friesland.

Leergeld Nederland complimenteert Stichting Leergeld Sneek 
e.o. met haar officiële start in de gemeente De fryske Marren 
én met deze mooie samenwerking met Jeugdsportfonds, Jeugd-
cultuurfonds Friesland en de gemeente. Deze samenwerking in 
De Fryske Marren past in de lijn die onze organisaties op lande-

lijk niveau zelf reeds hebben ingezet. In steeds meer gemeenten 
werken we samen. We zijn er allemaal van overtuigd dat samen-
werking en afstemming bijdraagt aan ons gezamenlijke doel: 
zoveel mogelijk kinderen bereiken en laten meedoen. Leergeld 
Nederland is blij en dankbaar dat dit ook wordt erkend en on-
dersteund door de Rabobank Foundation, waarvan Stichting 
Leergeld Sneek e.o. nu een mooie bijdrage heeft ontvangen!

Nieuws

Rabobank Foundation steunt samenwerking Leergeld, JSF, 
JCF en De Fryske Marren!
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Nieuws

Leergeld bij Omrop Frylan!

De hele week van 8 tm 12 mei 2017, was 
Leergeld onder de aandacht van de Omrop. 
Wat wij hiermee wilden was de kinde-
ren vinden die ons nodig hebben. De ou-
ders overhalen toch een aanvraag bij ons 
te doen. Ondanks dat ze misschien wat 
schaamte hebben.

Onnodig bleek wel in deze week. In deze 
tijd is het zo dat je soms een te laag inko-
men hebt om je kinderen volledig overal 
aan mee te laten doen.

Er waren interviews met Leergeld gezinnen, voorzitters Leergeld, Wethouders, enz.

Je kunt alles terug kijken bij de volgende link Leergeld bij Omrop Fryslan 
https://www.omropfryslan.nl/leergeld

Mocht je na het zien van alle verhalen denken ik ga ook wat aanvragen! 
Doe dit dan via onze mooie portal www.kindpakket.nl
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