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Jaarverslag 2018 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 Súdwest Fryslân en De Fryske 
Marren. Op die manier 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 bin-
nen de eigen gemeente. De Stichting is onderdeel van de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland), 
maar acteert autonoom. Inmiddels zijn in Nederland voor de directe ondersteuning van kinderen 105 lokale Leergeld stichtin-
gen actief in 270 (van de in totaal 380) Nederlandse gemeenten. Informatie over de koepel Leergeld Nederland is te vinden op  
www.leergeld.nl.

Samenstelling organisatie
Bestuursleden:
Dhr. Sijmen Wijbenga, vicevoorzitter
Dhr. Minze Havinga, voorzitter (01-09-2018)
Mw. Loes Neuvel, secretaris
Dhr. Tjalling Wiersma, penningmeester
Dhr. Kees Poiesz, sponsorwerving 

Coördinatoren en ondersteuning:
Mw. Paula van der Veer (06-12659541) Mw. Janet Jongsma (06-49888153)
Dhr. Tjeerd van Tuinen (ICT) Mw. Yvonne Naarding (administratie)

Intermediairs:
Dhr. Reinder Baarda  Mw. Liesbeth de Ruiter
Mw. Angela Brenninkmeijer Dhr. Bert Schaafsma
Mw. Gerie Ferwerda Dhr. Rob Seijerlin (tot 01-04-2018)
Mw. Ellen Gaveel Dhr. Leo Slippens  
Dhr. Tjeerd van der Kooi (tot 01-03-2018) 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. Martin Petter Mw. Annet Boswijk
Dhr. Hans Faber Mw. Sjoerdtje Venema

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
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Voorwoord
“Tussen droom en werkelijkheid ligt een wereld van verschil”
Deze gedachte komt in mij op, wanneer ik terugkijk op het afgelopen jaar van de Stichting Leergeld Zuidwest Friesland.
In het jaarverslag, dat voor u ligt, kunt u lezen wat er zoal is gerealiseerd.
We hebben meer kinderen weten te bereiken. Ouders en instanties weten ons beter te vinden.  
De Stichting kan rekenen op de financiële steun van vele partijen in onze gemeenten.

Ons streven: “ Alle kinderen mogen meedoen “, is echter nog niet bereikt.
 
De grote betrokkenheid van onze coördinatoren en intermediairs wordt zeer gewaardeerd. Het schept vertrouwen, helpt mensen 
verder. Onze huisbezoeken zijn van wezenlijk belang, gezinnen voelen zich gehoord en begrepen .
In de uitgave van Leergeld Nederland met de treffende titel “Leergeld doet ertoe” wordt bovenstaande nogmaals bevestigd.

“De invloed van armoede op kinderen” was de titel van de lezing, door  Jodi Mak, op ons symposium van 27 september jl. in Sneek.  
De (pedagogische) gevolgen van armoede zijn duidelijk, maar de structurele oplossingen  kon ook zij ons niet geven.
Haar handreikingen  sterken ons  om door te gaan met de initiatieven, die we ontplooien. De nieuw ingevoerde “ Kindpas”  bevor-
dert het versterken van het sociale netwerk en  stelt kinderen in staat mee te doen aan culturele en muzikale activiteiten, waarvan 
de positieve effecten op het kinderbrein bewezen zijn, aldus  Jodi Mak.
 
Leergeld doet ertoe, daarvan zijn we overtuigd. Onze missie is om gewoon meedoen mogelijk te maken voor kinderen uit gezinnen 
met een smalle beurs. Om dit te realiseren is een goede samenwerking tussen de gemeenten, sponsoren, intermediairs,  coördina-
toren en bestuur  voorwaardelijk. Alles om de gevolgen van armoede te verzachten, want het probleem van de armoede lossen wij 
niet op.

We kunnen op alle fronten terugzien op een positief 2018, daarvoor willen we allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd har-
telijk danken en hopen ook dit jaar weer op u te mogen rekenen

Namens het bestuur.

Minze Havinga,
voorzitter

Sneek, 25 april 2019
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Organisatie
Het werkgebied van Stichting Leergeld Zuidwest Friesland omvat in 2018 de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. 
Met de 20 intermediairs, de 2 coördinatoren en de 5 bestuursleden vormen wij een vrijwilligersorganisatie die constant in bewe-
ging is.

Sinds januari 2018 hebben wij de beschikking over een kantoorruimte aan de Almastraat. Hierdoor hebben wij een centraalpunt 
voor overleg, kantoorwerk en opslag van materialen. Het hebben van een eigen ruimte  is een signaal van deze tijd. Leergeld ZWF 
is op alle vlakken aan het groeien. Een actuele discussie gaat over professionalisering en de mate waarin alleen met vrijwilligers ge-
werkt kan worden. Zeker de rol van de coördinator  vraagt een grote tijdsinvestering en deskundigheid op diverse vlakken.

In 2018 vergaderde het bestuur 6 maal samen met de coördinatoren. Daarnaast kwam het bestuur nog eens 5 keer bij elkaar voor 
o.a. financiële verslaglegging/verantwoording, samenstelling van het bestuur, doorontwikkeling van de organisatie. 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 nemen deel aan diverse overleggen die met de uitvoering van onze missie te maken hebben o.a. het netwerk Ar-
moede van het Sociaal Collectief in Sneek, afstemming met de samenwerkingspartners zoals Nationaal Fonds Kinderhulp, Jarige 
Job en het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Voorlichting op scholen en binnen het welzijnswerk.

De coördinatoren hebben 4 maal een vergadering georganiseerd met alle intermediairs met o.a. het accent op organisatorische 
zaken, communicatie, werkwijze, registreren en ervaringen delen. 
Het blijft een constante uitdaging om de communicatie met elkaar helder te houden. Uiteindelijk hebben we een gezamenlijk doel, 
waarin ieders rol even waardevol 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.

Het beleid van de gemeenten is niet hetzelfde. Hierdoor zijn er verschillen in de werkwijze. Het grote verschil zit hem in het ge-
geven dat De Fryske Marren haar hele minimabudget voor kinderen heeft verdeeld binnen het samenwerkingsverband van Jeugd-
fonds sport & cultuur en Leergeld ZWF.
Súdwest Fryslân daarentegen neemt een groot deel van de uitvoering van haar armoedebeleid voor haar eigen rekening, waarbij een 
aantal voorzieningen is neergelegd bij Leergeld ZWF.

Publiciteit en netwerk versterking
In 2018 is extra ingezet op het verspreiden van informatie over de mogelijkheden van Leergeld.
•  Huis aan huis krant/bijlage om meer kinderen en hun ouders te bereiken. 6 hele pagina’s zijn verspreid door de 2 gemeen-

ten middels de huisaanhuisbladen. Ervaringen van leveranciers, verenigingen, ouders, intermediairs, coördinatoren, de 
werkwijze en mogelijkheden van Leergeld zijn in een kleurige en levendige vormgeving in grote getale verspreid.

•  Symposium over wat armoede met kinderen doet voor onze netwerk partners op 27 september.
We kunnen terugzien op een zeer geslaagd symposium. Vertegenwoordigers  uit vele geledingen waren aanwezig. Zij hebben  kun-
nen genieten van een inspirerend gevarieerd programma, gepresenteerd door Nynke Andringa. De gasten werden verwelkomd met 
een muzikaal intermezzo door het schoolorkest van  de Thomas van Aquinoschool.
Waarna Jodi Mak het woord kreeg en ons uiteen zette welke invloed  armoede op kinderen heeft. Kinderen ervaren emotionele 
belasting, buitengesloten voelen, zorgen om de ouders, uitzichtloosheid, taboe, fysieke klachten en stress. Met name stress kan 
binnen het  gezin  leiden tot onverstandige keuzes, zoals het vergeten van afspraken, uitgaven doen die op langere termijn voor 
problemen zorgen. Alle aandacht gaat naar het hier en nu.
Als Leergeld kunnen wij helpen te voorzien in primaire zaken, zoals een fiets, laptop en de dagelijkse sleur te doorbreken door 
schoolreisjes mede mogelijk te maken en d.m.v. de gepresenteerde Kindpas. 
De middag werd afgesloten door een  rockband van het Toanhûs.
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Al met al een zeer geslaagde middag waarmee Leergeld ZWF zich op de kaart heeft gezet. 
•  Optimaliseren van de website. De website heeft een nieuw lay- out gekregen. Ook de naam van Leergeld ZWF is aange-

past.
•  In het kader van de AVG heeft Partoer voor de intermediairs, coördinatoren en bestuursleden de training gegeven ‘In 10 

stappen goed omgaan met privacy’.

Provinciale samenwerking
De 4 Friese Leergeldstichtingen werken nauw samen. In 2017 is de Stichting Kindpakket opgericht. Vanuit elke Leergeld stichting 
zit er één bestuurslid in het bestuur van deze stichting. Het doel van Stichting Kindpakket is het bevorderen van de samenwerking 
tussen en het faciliteren van de Friese stichtingen. Hierdoor hopen wij dat nog meer ouders ons weten te vinden.

Werkwijze
Leergeld ZWF fungeert als laatste vangnet. Wij financieren niet rechtstreeks met geld, maar met middelen waardoor kinderen 
actief kunnen deelnemen aan hun keuzes. We vergoeden bijvoorbeeld leermiddelen voor school, we maken deelname mogelijk aan 
schoolreisjes, cultuurevenementen, kampen, fietsen, etc.

De Leergeldformule vormt een wezenlijk onderdeel van onze manier van werken en bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed 
geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van 
de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.

Stap 2: Bemiddeling: met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande 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 bestaande voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan 
kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan Leergeld aanvullende hulp bieden 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 doelstel-
ling 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 betref-
fende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.

Om ook MBO leerlingen alle kansen te geven is er een nauwe samenwerking met alle MBO-scholen in de regio. Intermediairs van 
Leergeld ZWF 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 binnen het onderwijs. Het gaat hierbij om kosten die 
nodig zijn om een beroepsopleiding te volgen; denk aan uniform, veiligheidskleding, kappersmaterialen, etc.

Voorzieningen die dit jaar extra aandacht hebben gekregen.
FIETSEN: tot 2018 zijn de toegekende fietsen in eigendom aan de gebruikers verstrekt. Het bestuur heeft besloten om in 2018 een 
pilot te starten  met het verstrekken van fietsen in bruikleen. 
De overwegingen waren: 
- hergebruik van de kinderfietsen uit economisch oogpunt;
- Investeren in kwalitatief betere c.q. duurdere fietsen;
- ruimere  beschikbaarheid van met name kleinere fietsmaten.
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Opzet van de pilot: 3 fietsenzaken namen hieraan deel. Deze ondernemers garanderen te werken met kwalitatief A- merk fietsen en 
voldoende tweedehands fietsen op voorraad. Zij staan garant voor de service en de her- uitgave van de fietsen.
Bij positief besluit van deze pilot, streven we naar een dekkend netwerk van zaken in ons werkgebied. Over deze pilot zou eind 
2018 een besluit worden genomen, dit is echter doorgeschoven naar 2019

DE SCHOOLSPULLENPAS is dit jaar voor het eerst verspreid binnen onze actuele bestand van ouders. 566 passen zijn via de 
post verzonden naar alle jeugdigen tussen de 11 en 18 jaar, die naar het voorgezet onderwijs gingen.  543 zijn hiervan geheel of 
gedeeltelijk verzilverd. De reacties van ouders waren hartverwarmend. Blij met het extraatje dat besteed kon worden bij diverse 
winkels in de omgeving en een internetkantoorboekhandel.

De uitgifte van  LAPTOPS (50) EN DESKTOPS (25) heeft dit jaar vorm gekregen in De Fryske Marren. Dit hebben wij kunnen 
doen in nauwe samenwerking met onze eigen ICT-medewerker en de Stichting Aanzet uit Leeuwarden. Uitgangspunt hierbij is 
een laptop, die direct klaar is voor gebruik, die veilig is en waar een licentie van het Officepakket opzit. Daarnaast ontvingen de 
kinderen een muis en laptoptas. In de samenwerking met Aanzet hebben wij een partner gevonden die laagdrempelig is voor de 
mensen en die naar de bibliotheek in Joure kwam met de bruikbare laptops om de gebruikers voor te lichten over het gebruik van 
de laptop. Ook boden zij de mogelijkheid om bij een defect te beoordelen of de garantie toepasbaar is of niet. Zo nodig voerden zij 
de reparatie zelf uit. De laptops waren beschikbaar voor de oudere jeugd.
Onze ICT-medewerker heeft thuis zijn eigen werkplaats en knapt tweedehands desktops op voor hergebruik. Hij ging persoonlijk 
naar de gezinnen met jonge kinderen toe om de desktops te installeren. 

Sponsoring/financiering
De subsidiebedragen van de gemeenten waren ook in 2018 de onmisbare basis voor ons werk.  
Ook dit jaar zijn er landelijk extra middelen verstrekt voor armoedebeleid. Leergeld Nederland heeft hiervoor het  landelijke 
project ‘Alle kinderen doen mee!’ opgezet. Het project is gericht op het vergroten en verbeteren van het bereik van kinderen uit 
gezinnen met een laag inkomen.

Daarnaast hebben wij ruim € 26.000 ontvangen aan schenkingen en donaties van:
- Diverse stichtingen en fondsen.
- Verschillende kerkelijke gemeenten in de vorm van opbrengsten van collectes, rommelmarkten, bazaar, wandeltochten. 
- Particulieren en inwoners, die specifieke activiteiten hebben opgezet o.a. een tassenactie.
- Diverse vrienden/donateurs van Leergeld Zuidwest Friesland.
Als vrijwilligersorganisatie met een duidelijke doelstelling wordt ons een warm hart toegedragen. Dit waarderen wij enorm en 
sterkt ons in de uitvoeren van onze missie en het steeds opnieuw opzetten van activiteiten, om zoveel mogelijk kinderen te berei-
ken.
Wij danken particulieren/vrienden, fondsen, ondernemers en kerken voor hun bijdrage. Onze boodschap blijkt steeds vaker be-
kend te zijn en aan te slaan.

Gemeentelijke ontwikkelingen
In de gemeente Súdwest Fryslân is het mogelijk om het Kindpakket aan te vragen speciaal voor kinderen.  In deze regeling  ontvan-
gen de ouders geld voor sport, hobby, zwemdiploma A/B/C, vakantie/dagje-uit of een laptop. Het aantal geschatte kinderen op 
het bestaansminimum is 1.900; hiervan maken 1.100 kinderen gebruik van de minimaregeling.
Leergeld ZWF richt zich op de kosten voor school, incidenteel sport, cultuur en welzijn. 728 Kinderen hebben een vergoeding 
ontvangen voor o.a. schoolreis, boekentas, schoolspullenpas en fiets.

In de gemeente De Fryske Marren hebben wij als streven om vanuit het samenwerkingsverband met het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur minstens 600 unieke kinderen in totaal te bereiken van de ongeveer 1.000 kinderen die op het bestaansminimum leven. 
Samen met het Jeugdfonds hebben wij dit aantal bijna bereikt.
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Verhaal van onze intermediair

Sinds februari 2017 ben ik intermediair bij Stichting Leergeld Zuidwest Friesland.
Op dit moment ben ik intermediair van 70 gezinnen en daar zullen ongetwijfeld nog een aantal bij komen. In al deze gezinnen 
kom ik verschillende situaties tegen en juist die verschillen maakt het werk boeiend en uitdagend. Over elk gezin valt wat te vertel-
len, maar soms zijn er een paar uitschieters bij.

Ik heb een gezin waarvan de zoon pianolessen volgt waarin Stichting Leergeld Zuidwest Friesland tegemoet komt.
Tijdens mijn laatste bezoek aan het gezin was hij thuis en vroeg of hij een stuk voor mij mocht spelen op zijn keyboard. Hij bracht 
mij een eigen gecomponeerd muziekstuk ten gehore. Ik zat met open mond te luisteren, zo mooi speelde hij. Hij heeft een bijzon-
der muzikaal talent. Hij is met glans geslaagd voor zijn piano-examen.

In een ander gezin krijgt de dochter balletlessen. Ze is zo goed dat ze geselecteerd is voor de Talentenklas klassiek ballet. Ze kan 
prachtig dansen, tijdens een bezoek krijg ik altijd even een demonstratie.

Wat vind ik het fantastisch dat wij deze kinderen de kans geven om hun talenten te kunnen uiten.
Dat was anders niet mogelijk geweest, en eigenlijk ben ik wel een beetje trots dat ik op deze manier voor deze kinderen iets mag 
betekenen.

Annie Garman
Intermediair Stichting Leergeld Zuidwest Friesland 
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Resultaten 2018 uit LISY (leergeld informatie systeem) en Twinfield
Het aantal gezinnen dat het financieel moeilijk heeft neemt niet af. Voor 1.272 kinderen werden dit jaar één of meer aanvragen 
gehonoreerd. In totaal werden  2.948 aanvragen gefinancierd.

Aantal kinderen voor wie de aanvraag werd gehonoreerd naar leeftijd
Leeftijd 0-3 jaar 4-12 jaar 13-18 jaar 19+ Totaal
Jongen 13 277 291 53 634
Meisje 8 298 261 71 638
Totaal 21 575 552 124 1.272

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
2018 692 1272 2.948 €   188.886

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
2018 €    70.546 €     7.578         €   17.132 €   93.630
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Overzichten per gemeente
Súdwest-Fryslân

Categorie Aantal gezinnen Aantal kinderen Aantal aanvragen Toegewezen bedrag
 Onderwijs 556 775 843 €     40.180
 Sport 45 55 65 €       6.666
 Cultuur 66 74 88 €     16.942
 Welzijn 223 359 360 €     37.953     
 Totaal meedoen 890 1.263 1.356 €   101.741

De Fryske Marren
Categorie Aantal gezinnen Aantal kinderen Aantal aanvragen Toegewezen bedrag

 Onderwijs 374 597 748 €    30.366
 Sport 190 319 364 €          912
 Cultuur 37 45 48 €          190
 Welzijn 259 429 432 €    55.677
 Totaal meedoen 860 1.390 1.592 €    87.145

Samenwerkingspartners
Organisatie Aantal aanvragen

Súdwest Fryslân De Fryske Marren Totaal
 Actie Pepernoot 116 200 316
 Jarige Job 252 143 259
 Jeugd Sport Fonds 307 307
 Jeugd Cultuurfonds 35 35

N.B.
• Een groot aantal kinderen heeft meer dan één voorziening ontvangen.
•  In de gemeente De Fryske Marren treedt Leergeld ZWF op als intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Tijdens 

het huisbezoek wordt de belangstelling voor activiteiten geïnventariseerd en aansluitend doorgegeven; het Jeugdfonds zet de 
activiteiten uit en zorgt voor de financiering.

•  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 specifieke schoolreizen. Ook in individuele gevallen kunnen zij helpen als de aanvraag 
niet onder de doelstelling van Leergeld valt.

•  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.

Speerpunten voor volgend jaar
- Extra wervingsacties gericht op (sport) verenigingen en culturele organisaties.
-  Deelname van de coördinatoren aan diverse overlegvormen rond jeugd en armoede.
-  Inzet Kindpas voor culturele activiteiten en ontspanning.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 april 2019

 Minze Havinga,voorzitter
 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 2018 en 2017 
   ii. Uitgaven per bestemming 2018 en 2017
     
4. Toelichting en commentaar

 1. Samenvatting financiële acties

Vermogen per  31-12-2018  €      212.417
Vermogen per  01-01-2018                    €      224.991

Resultaat                    €        12.574   (negatief )

Het negatieve resultaat  van €  12.574  zal in mindering van het eigen vermogen worden gebracht.

 2.  Balans per 31-12-2018
  31-12-2018 31-12-2017
 ACTIVA   
   
 vaste activa   
 inventaris  € -      € -    
 computer  € -      € -    
   
 vlottende activa   
 voorraad laptops, fietsen en cultuurpassen  €  45.000    € -    20.924
   
 liquide middelen   
   
 Rabobank NL79 RABO 0128 0743 29  €  2.212  €  13.135  
 Rabobank NL42 RABO 1096 2121 10  €  185.000   €  215.000  
  __________________________________

 Totaal activa  €  232.212   €  249.059  
  =========================== 
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Passiva   
   
 Eigen vermogen  €  212.417   €  224.991  
   
 continuïteitreservering  €  15.000   €  15.000 
 overlopende passiva  €  4.795  €  9.068  
 
  __________________________________ 
 Totaal passiva  €  232.212   €  249.059  
          ===========================

 3. Resultatenrekening 
 a. Baten
 Gemeente SWF 2018/17 € 50.500
 Gemeente De Fryske Marren € 105.000
 Leergeld SZW 2018 € 24.750
 Andere € 26.033
 Totaal € 206.283
 ========
  b. Kosten 2018 en 2017
  i. Totale kosten Meedoen
 Bestemming  2018 
 School € 70.546 
 Sport € 7.578 
 Cultuur € 17.132  
 Welzijn € 93.630
     
 Subtotaal  € 188.886 
 Kosten Leergeld  € 29.971
    
 Totale kosten € 131.579 
 ===============================   

  ii. Kosten Leergeld Zuidwest Friesland
 Omschrijving        2018
 Bestuurkosten  € 2.041
 Intermediairs  € 6.609
 Overige kosten  € 8.481
 Werving  € 11.197
   
 Subtotaal  € 28.328
 Contributie Leergeld  € 1.643
   
 Totaal  € 29.971
 ===============================
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  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
 ===============================  



13
Sneek

4.   Toelichting en commentaar
Het boekjaar 2018 stond in het teken van het uitbouwen van onze activiteiten, om meer kinderen mee te laten doen. 
De uitgaven voor werving zijn derhalve fors toegenomen, om via meer publiciteit meer bekendheid te geven aan onze stichting en 
de doelstelling.

De uitgaven voor het meedoen van kinderen zijn gestegen van € 120.000 (2017) naar ruim  € 188.000 in 2018.

De eigen organisatiekosten zijn gestegen onder andere door het organiseren van een symposium ter gelegenheid van het 12,5 jarig 
bestaan van onze stichting in september jl.

Het eigen vermogen per 31 december 2018 is gedaald, doordat de totale kosten de totale inkomsten overstegen. Het eigen vermo-
gen is echter voldoende om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan ons 
doel om te werken aan de bestrijding van armoede onder kinderen ook in de nabije toekomst met hulp van al onze vrijwilligers, 
sponsoren en subsidieverstrekkers.

Sneek, mei 2019

Tjalling Wiersma
Penningmeester
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Sneek, donderdag 27 september vierde Stichting Leergeld Zuid-
west Friesland haar 12 ½ jarig jubileum met een Symposium 
over kinderen en armoede. De dagvoorzitter was Nynke An-
dringa.

In een volle zaal in de Friese Poort in Sneek was Jodi Mak als 
spreekster aanwezig en hield een inleiding met vele praktijk-
voorbeelden over het onderwerp “Kinderen en de effecten van 
armoede”. Jodi Mak studeerde pedagogiek en is werkzaam als 
senior onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies.

Uit diverse geledingen van de maatschappij zoals scholen, po-
litieke partijen, gemeenten, verenigingen e.d. waren vertegen-

woordigers gekomen om te luisteren naar haar boeiend verhaal. 
Na afloop introduceerde de nieuwe voorzitter van Leergeld 
Zuidwest Friesland, de heer Minze Havinga, de Kindpas 2018-
2019.

Deze pas heeft een waarde van 100 euro en kan besteed worden 
aan culturele doeleinden zoals bezoek musea, theater, bioscoop 
maar ook zwembaden. De pas is voor alle kinderen van de Leer-
geld doelgroep aan te vragen. Voor verdere informatie zie www.
leergeldzwf.nl

Na afloop was er een hapje en een drankje en kon iedereen naar 
hartenlust netwerken. (fotografie: Janniek Jongsma)

Nieuws

Symposium 12,5 jaar bestaan Leergeld ZWF
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Leergeld doet er toe!




