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Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Sneek E.O.

Algemene Gegevens

De Stichting 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 woonachtig in een gemeente waar de Stichting actief 
is. 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 en 
acties van ondernemers, particulieren en  particuliere organisaties en donaties.
De Stichting is onderdeel van Vereniging Leergeld Nederland, maar acteert autonoom.

Samenstelling

Bestuur:
Dhr Rinze Boersma, voorzitter
Mw Hilde Bogtstra-van der Zee, secretaris
Dhr Tjalling Wiersma, penningmeester
Dhr Laurens Metz, sponsorwerving
Mw Wietske de Koe, adviseur

Coördinator en intermediairs
Mw Paula van der Veer, coördinator
Mw Janke Metselaar-Helfferich, intermediair
Mw Nienke Peters-Jordens
Dhr Frits Ringma, intermediair
Dhr Bert Schaafsma, intermediair
Mw Krins Schilstra, intermediair
Dhr Leo Slippens, intermediair
Dhr Haije Talsma, intermediair
Mw Greet Tearney, intermediair

De Stichting is te vinden op www.leergeldsneek.nl
en is bereikbaar via:
e-mail: stichtingleergeldsneek@live.nl
Postbus 66, 8600 AB Sneek
Tel: 06 12 65 95 41
Rabobank rekeningnr: NL79 RABO 01280.74.329

Informatie over de landelijke vereniging Leergeld Nederland is te vinden op www.leergeld.nl 
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www.leergeldsneek.nl

Verslag van het bestuur 
Het werkgebied van Stichting Leergeld Sneek omvatte in 2013 de volgende gemeenten:
 - Gaasterlân-Sleat - Súdwest Fryslân  
 - Littenseradiel - Vlieland 

Tot de taken van het bestuur horen:

• publicatie op internet van de door de belastingdienst bepaalde items per 01-01-2014 voor ANBI instellingen
•  contact leggen en onderhouden met de wethouders en de betreffende ambtenaren van de gemeenten waarin de stichting actief is
• benaderen van mogelijke fondsen en sponsors met de betreffende correspondentie
• afleggen van verantwoording van de besteding van de verkregen subsidies en giften
• voorwaarden scheppen voor de coördinator en de intermediairs opdat zij hun taken kunnen uitvoeren
•  contact houden en eventueel afstemmen van beleid met de andere drie stichtingen in Friesland mede om mogelijke sponsors 

die provinciaal actief zijn gezamenlijk te benaderen voor financiële ondersteuning 
•  contact/samenwerking bevorderen met het Jeugd Sportfonds en het Jeugd Cultuurfonds voor zover zij in dezelfde gemeenten 

opereren
• PR d.m.v. brieven, persoonlijk contact en verspreiden van foldermateriaal
• informatie verschaffen voor activiteiten van sponsors
• activiteiten bijwonen die sponsors t.b.v. Stichting Leergeld Sneek e.o. organiseren 
• de activiteiten en informatie van Leergeld Nederland volgen en de landelijke vergaderingen bezoeken 
•  informatie aan Leergeld Nederland verstrekken over de resultaten en het reilen en zeilen van Stichting Leergeld Sneek e.o. ten 

behoeve van landelijke acties.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten die de stichting onderneemt. In 2013 vergaderde het bestuur 5 maal ten 
kantore van notaris Rientjes en twee maal ten huize van de voorzitter. De coördinator woont als regel de bestuursvergaderingen 
bij en de vergaderingen worden genotuleerd door mevrouw Hermien op den Dries.
Eind november 2013 kwam het bestuur bijeen  in restaurant ‘Onder de Linden’ om met alle vrijwilligers die geheel belangeloos 
hun tijd aan Stichting Leergeld Sneek beschikbaar stelden het jaar af te sluiten met een hapje en een drankje. 
De voorzitter sprak een woord van dank tot ieder voor zijn / haar enthousiaste, vrijwillige inzet voor het doel van de stichting. 
Ons uitgangspunt alle taken met vrijwilligers te organiseren is een sterk punt van Leergeld Sneek. Het vindt veel waardering bij 
mogelijke geldschieters die beducht zijn voor de gevreesde strijkstok. 
Voorzitter, secretaris en/of penningmeester woonden twee vergaderingen bij van Leergeld Nederland in Utrecht en één maal een 
vergadering van Regio-Noord in Drachten. 
In de algemene vergadering van december 2013 is besloten het traject ter verwerving van het CBF keur niet langer te volgen. Het 
geeft grote werklast en veroorzaakt hoge kosten terwijl de meeste financiering plaatselijk wordt verkregen door de stichtingen.
De bestuursleden vergaderden drie maal met de drie overige Stichtingen Leergeld in Friesland.
 
Sponsoring

De economische omstandigheden brengen met zich mee dat het aantal aanvragen bij de Stichting toeneemt. Gelukkig is de 
 subsidiestroom van de gemeente Súdwest Fryslân in tact gebleven en kregen wij ook voor 2013 een substantieel bedrag toege-
kend. De bijdrage van het Hans Boelensfonds werd gecontinueerd en we zijn welkom om weer een beroep op dat fonds te doen. 
Wij zijn heel gelukkig met deze vaste bijdragen die de basis vormen voor ons werk. 
IIS YN SNITS, dat in de eerste jaren zoveel financiële steun aan Leergeld heeft geboden besloot het project in 2013 af te sluiten 
nu het steeds niet tot uitvoering kon komen. De organisatoren besloten na afhandeling de resterende revenuen aan Stichting 
Leergeld Sneek te schenken, wat zeer goed van pas kwam bij de toenemende aanvragen.
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Bij de definitieve afrekening van de gelden van het Provinciale Project Armoede-bestrijding die naar rato van het aantal onder-
steunde kinderen gedeeld werden met de overige drie stichtingen in Friesland kwam in 2013 nog een achterstallig bedrag voor 
Leergeld Sneek binnen.

Het bestuur van de Doopsgezinde Gemeente in Sneek wist de resterende gelden bij opheffing van het door hen beheerde Jelle 
Siedsmafonds naar Stichting Leergeld te sluizen. De doelstelling van Leergeld ligt in het verlengde van de bedoelingen die de 
oprichter van het fonds destijds voor ogen stonden.

Het beroep dat Leergeld deed op Stichting Het Old Burger Weeshuis werd gehonoreerd met een mooie bijdrage voor in Sneek 
woonachtige kinderen. De organisatie van de Fancy Fair voor de Martinikerk stelt elk jaar 10% van de opbrengst beschikbaar 
voor een goed doel. In 2013 werd voor Stichting leergeld gekozen. Wij kregen daarbij ook de gelegenheid om twee dagen met 
een stand onze Stichting te presenteren op dit evenement.

De Rotary organiseerde een beroepenmark in het Bogermancollege waar wij ons een hele avond konden manifesteren en van 
welke actie de opbrengst naar onze Stichting ging. “Lekker Sneek” doneerde van één van hun acties de opbrengst aan Leergeld 
Sneek. Dat Leergeld binnen het onderwijs goed bekend is bleek uit het feit dat op een reünie van oud-leerlingen van de Groen 
van Prinsterer School het geld dat overbleef na de bijeenkomst op de rekening van Leergeld werd gestort.

Voor meer acties en projecten werd dit jaar een begin gemaakt veelal op initiatief van ons bestuurslid voor sponsorwerving 
Laurens Metz die in samenwerking met oud-coördinator Willem Bogtstra heel wat bezoeken aflegde. Daaruit kwam voort een 
aanbod van Poiesz Supermarkten B.V. voor een actie met retourflessen in 2014. Bij het inleveren van lege flessen kunnen klanten 
kiezen of zij het statiegeld zelf willen innen of aan Stichting Leergeld doneren. Naast een financiële bijdrage levert deze actie ook 
grotere bekendheid op bij de klanten van Poiesz supermarkten. 
Aan het einde van het jaar werden voorbereidingen getroffen om samen met de Odd Fellows op 4 april 2014 een Sneeker avond 
te organiseren in Restaurant de Walrus. De penningmeester trof een regeling met de Rabobank betreffende de bankkosten en 
opende een spaarrekening voor de opgebouwde buffer om bij calamiteiten reeds bestaande verplichtingen na te kunnen komen. 
Verder bemiddelde hij bij de Lions die ons fietsenplan gaan financieren uit de opbrengst van een door hen geadopteerde voorstel-
ling in Theater Sneek van Laura Fygi: “The lady on stage: van Sneek tot Tokyo”.

Op de achterkant van het jaarverslag staan alle instanties vermeld die ons door de tijd helpen met hun financiële ondersteuning. 
Hoewel het een hele rij goede gevers betreft was het helaas niet voldoende om de begroting sluitend te krijgen en moesten we 
daarvoor de reserves aanspreken.
Wat betreft de subsidie van Gemeente Súdwest Fryslân werd anders dan voorgaande jaren gevraagd de aanvraag hiervoor vóór 
1 december 2013 in te dienen. Dit heeft wel tot voordeel dat nu al bekend is dat we in 2014 weer op de gemeentelijke bijdrage 
kunnen rekenen.

Verslag overleg coördinator met intermediairs
Coördinator Willem Bogtstra gaf per 1 januari 2013 zijn taak over aan mevrouw Paula van der Veer, die in 2012 reeds als 
hulpcoördinator functioneerde. De plaats van vergaderen blijft onveranderd Singel 38. In 2013 was er vier keer overleg met de in-
termediairs. Doel van dit overleg is het signaleren van knelpunten, afstemmem van procedures en verfijnen van de normeringen. 
Het toetsingskader is continu agendapunt in deze vergaderingen. In het begin van 2013 werd nogmaals een bijeenkomst belegd 
om het systeem LISY/Twinfield te evalueren. Alle medewerkers zijn er nu aan gewend.
Het fiftyfifty-beleid van Leergeld en de beschikbare Schoolfondsen met betrekking tot de kosten voor schoolreisjes, vooral in het 
vervolgonderwijs functioneert goed.   
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De met Empatec getroffen regeling voor het verschaffen van opgeknapte fietsen geeft helaas nogal wat problemen wat betreft de 
kwaliteit van de fietsen. Daarom is het door de Lions gefinancierde fietsenplan erg welkom. Het betekent dat er in samenwerking 
met Halfords in ieder geval in 2014 voor kwalitatief goede fietsen kan worden gezorgd.
De coördinator had vier keer overleg met de overige drie coördinatoren in Friesland. 
Mevrouw Krins Schilstra en mevrouw Greet Tearny werden bereid gevonden om de groep intermediairs te versterken. Jammer 
genoeg moest de laatste weer afhaken toen ze onverwacht een nieuwe baan kreeg. De zittende intermediairs werken de nieuwe 
mede-werkers in hetgeen de kosten van een cursus bij Leergeld Nederland bespaart.
De heer Johan Hoomans helpt de stichting de kostenpost voor aanschaf en reparatie van computers zo laag mogelijk te houden. 
Hij zorgt dat afgeschreven pc’s die wij cadeau krijgen gebruiksklaar worden gemaakt voor de aanvragers.

Werkwijze
De aanvragen komen binnen bij de coördinator die een eerste selectie maakt. Komt de aanvrager globaal gezien in aanmer-
king 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 er 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 Sneek 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 coördinator toetst de aanvragen aan de hand van de gemaakte afspraken. Gaat hij/
zij akkoord, dan wordt de aanvraag in LISY verwerkt en betaalbaar gesteld. Daarna is het de taak van de penningmeester om de 
betalingen te verrichten. Leergeld betaalt in principe de toegekende voorziening rechtstreeks aan: b.v. sportclub, centrum voor de 
kunsten, fietsenhandelaar, school etc.
Bedragen tot € 250.- per kind worden getoetst en gefiatteerd door de coördinator. Bedragen hoger dan € 250.- worden voor 
een extra toets naar de adviseur gestuurd die haar oordeel terugstuurt naar de coördinator. Bij verschil van mening wordt het 
probleem voorgelegd aan het bestuur.

Casus van één van onze intermediairs
Onze stichting heeft in toenemende mate te maken met aanvragen van ouders van kinderen die afkomstig zijn uit het buiten-
land. Vaak hebben zij een vluchtelingenstatus. Daarbij wordt veelal samengewerkt met Vluchtelingenwerk Noord Nederland. In 
dergelijke gevallen heeft de ondersteuning die vanuit onze stichting wordt geboden ook nog het effect dat daardoor de integratie 
wordt bevorderd.
Zo wordt een gezin uit Bhutan ondersteund, dat op uitnodiging van de Nederlandse regering in Nederland is komen wonen en 
aan wie asiel is verleend. Het gezin woont in Workum en telt drie meisjes. Behalve schoolkosten zijn ook de kosten voor zwemles 
en deelname aan sportverenigingen vergoed. Het kunnen zwemmen was in verband met de waterrijke omgeving van hun woning 
van grootbelang. Zwemmen was voor hen een volstrekt nieuw fenomeen. De zwemles heeft er niet alleen toe geleid dat de kinde-
ren hun zwemdiploma’s hebben gehaald, maar ook bijgedragen aan de integratie. Dat geldt nog meer voor de deelname aan een 
gymnastiekvereniging  en een voetbalclub (!). Hierdoor maakten en maken zij direct contact met hun leeftijdgenootjes.
Voor hun taalontwikkeling, het ontstaan van vriendschappen en het zich thuis voelen in een volstrekt vreemd land, is dit natuur-
lijk erg waardevol. Bij de bezoeken aan deze familie was het inspirerend om te merken hoe groot het positieve effect was.
Hieruit blijkt dat de ondersteuning die de Stichting Leergeld biedt vaak een veel breder effect heeft dan het louter kunnen deel-
nemen aan een sportieve- en/of schoolactiviteit. Het belang van het “kunnen meedoen” wordt hier maar weer eens onderstreept.

Bert Schaafsma, intermediair
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Resultaten 2013
De verwachte groei in 2013 van het aantal kinderen van de doelgroep dat profijt van de stichting heeft kwam uit. Het werden 
332 kinderen die hun aanvraag zagen gehonoreerd vaak voor meer dan één activiteit. Niet alle kinderen voor wie een beroep 
werd gedaan op de stichting vielen binnen de normen maar voor het overgrote deel gold dit wel.
Het aantal kinderen dat de aanvraag zag gehonoreerd bedroeg:  

 4-12 jaar 176 voor 201 activiteiten
 13-18 jaar 156 voor 330 activiteiten
 Totaal 267 voor 531 activiteiten.

De uitgaven bedroegen voor kinderen van  4-12 jaar €  31.304
 voor  kinderen van  13-18 jaar €  46.467
   totaal €  77.771*
Dit was alsvolgt verdeeld:
4-12 jaar
Categorie  uitgegeven aantal kinderen
Cultuur € 1.005 9
Onderwijs € 18.573 111
Sport € 10.077 58
Welzijn € 1.649 23
Totaal € 31.304 201
  
13-18 jaar
Categorie  uitgegeven aantal kinderen
Cultuur € 4.022 22
Onderwijs € 22.213 156
Sport € 14.421 88
Welzijn € 5.811 64
Totaal  € 46.467 330

* In enkele gevallen werd een reeds betaalde bijdrage geretourneerd omdat een activiteit werd afgebroken. Dit werd niet in de 
administratie verwerkt. In totaal werd  € 667.- retour ontvangen waarmee het netto voor kinderen uitgegeven bedrag uitkomt 
op €  77.104,- 
In het verslag van de penningmeester werden deze teruggaven wel verwerkt.
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Overzicht van de resultaten vanaf 2008 t/m 2013:
 aantal aantal  totaal
Jaar   kinderen activiteiten toegekend bedrag

2008   21   48 € 4.139
2009   57   94 € 13.711
2010 169 223 € 33.570
2011 223 384 € 55.595
2012 267 412   € 67.161
2013 332 531 € 77.771

Verdeeld over:
Jaar School/Onderwijs  Sport  Cultuur PC/intern. Diversen/Welzijn    

2008 € 3.881 € 86 € 172
2009 € 8.198 € 5.381 € 132
2010 € 12.181(+Cult.) € 15.021 € 3.901 € 2.466    
2011 € 22.257 € 20.823 € 2.020 € 5.095 € 5.400 
2012 € 23.906 € 22.324 € 4.255 €	 10.167 € 6.509
2013 € 40.786 € 24.498 € 5.027     .................... € 7.460

Opgemerkt zij dat de onkosten voor zwemles zijn ondergebracht bij Onderwijs. Dit geldt ook voor PC’s en internet die voor het 
vervolgonderwijs onmisbaar zijn. De bijdragen voor fietsen ten behoeve van schoolbezoek staan onder Welzijn. 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 februari 2014

Rinze Boersma, voorzitter    Hilde Bogtstra-van der Zee, secretaris

Zie verder het jaarverslag van de penningmeester
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Verslag van de penningmeester
Inhoud:
1. Samenvatting
2. Balans
3. Resultaten rekening
 a. Baten
 b. Lasten
  i. Totale uitgaven 2013 en 2012
  ii. Subsidies per bestemming 2013 en 2012
4. Toelichting en commentaar

1.  Samenvatting verloop eigen vermogen
Saldo 31-12-2013  €   69.431
Saldo 01-01-2013  €   75.809

Resultaat (negatief ) €     6.378
Het negatieve resultaat van €  6.378 zal in mindering op het eigen vermogen worden gebracht. 

2.  Balans per 31-12-2013
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3. Resultatenrekening
a. Baten
 Gemeente SWF 2013 € 40.000
 Siedsmafonds Gelden € 14.860
 Provincie Fryslân
 Minimabeleid € 1.005
 Andere € 19.528
 Totaal € 75.393

b. Kosten
 i. Totale kosten
 Bestemming  2013 
 School € 40.283 
 Sport € 24.454 
 Cultuur € 5.026
 Welzijn € 7.341
 Overig € 
 Subtotaal  € 77.104
 Kosten Leergeld totaal € 4.666
 Totale kosten € 81.770

 ii. Kosten LG Sneek E.O.
 Omschrijving Bedrag
 Bestuurkosten  € 504
 Intermediairs  € 2.512
 Werving  €	
 Subtotaal  € 3.016
 Contrib. Leergeld Ned.  € 1.650
 Totaal  € 4.666

4. Toelichting en commentaar
a.  Zoals verwacht zat er in 2013 een flinke stijging in het aantal aanvragen. Met een weliswaar verhoogde subsidie van de  ge-

meente Súdwest-Fryslân, maar zonder Provinciale bijdragen lukte het niet de begroting sluitend te krijgen. Hoewel diverse 
particuliere organisaties de stichting welwillend steunden en de kosten zeer beperkt bleven - alle betrokkenen verrichten hun 
werkzaamheden op vrijwillige basis - moesten in 2013 toch de reserves worden aangesproken voor een bedrag van €  6.378.-    
 
Hoe moeilijk het is om ongeveer de helft van de kosten van particulieren en particuliere organisaties te verwerven is dit jaar 
wel duidelijk geworden. Ook landelijk blijkt dat sponsors moeilijk zijn te vinden. Het bestuur is zeer content met de voor de 
stichting georganiseerde acties die de bekendheid van de Stichting bij het bedrijfsleven bevorderen. 
 
Aan de uitgavenkant valt op dat er ruim € 18.000.- is besteed aan zwemmen. Dit heeft zeker te maken met het feit dat er op 
veel scholen weinig aan schoolzwemmen wordt gedaan. De Stichting is in gesprek met de gemeente Súdwest-Fryslân om te 
zoeken naar oplossingen. 

i. Totale kosten
 Bestemming  2012 
 School € 24.268 
 Sport € 22.733 
 Cultuur € 4.348
 Welzijn € 10.347
 Overig € 5.465
 Subtotaal  € 67.161
 Kosten Leergeld totaal € 6.118
 Totale kosten € 73.279

 ii. Kosten LG Sneek E.O.
 Omschrijving Bedrag
 Bestuurkosten  € 1.190
 Intermediairs  € 1.629
 Werving  €	 2.339
 Subtotaal  € 4.345
 Contrib. Leergeld Ned.  € 960
 Totaal  € 6.118
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Sponsoring printwerk:

In 2013 hebben onderstaande instanties, bedrijven en personen het de Stichting mogelijk  
gemaakt meer kinderen mee te laten doen:

Nederland

Hans Boelensfonds

Sneek-Zuidwest Friesland

Reünisten Groen van Prinsterer school

Jelle Siedsmafonds

Stichting Emmaus Koudum


