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Jaarverslag 2014 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 kin-
deren 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 voorzienin-
gen.

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
Dhr Sijmen Wijbenga
Mw Wietske de Koe, adviseur

Coördinator en intermediairs
Mw Paula van der Veer, coördinator
Mw Angela Brenninkmeijer, intermediair
Mw Janke Metselaar-Helfferich, intermediair 
Mw Nienke Peters-Jordens, intermediair
Dhr Frits Ringma, intermediair 
Dhr Bert Schaafsma,intermediair 
Mw Krins Schilstra, intermediair 
Dhr Rob Seijerlin, intermediair
Dhr Leo Slippens, intermediair 
Dhr Haije Talsma, 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 2014 de volgende gemeenten:
 - Súdwest Fryslân  
 - Littenseradiel

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 onderhouden en eventueel afstemmen van beleid met de drie andere 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 actief 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
• deelnemen aan de door Leergeld Nederland georganiseerde Regiovergaderingen van afdeling Noord

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten die de stichting onderneemt. In 2014 vergaderde het bestuur 5 maal ten 
kantore van notaris Rientjes. De coördinator woont als regel de bestuursvergaderingen bij. Mevrouw Hermien op den Dries was in 
2014 niet langer beschikbaar als notulist vanwege verandering van functie, bij haar werkgever.
Op 26 november organiseerde het bestuur een aangeklede borrel in restaurant ‘Onder de Linden’ met alle vrijwilligers die geheel 
belangeloos hun tijd voor Leergeld  beschikbaar stelden. De voorzitter sprak een woord van dank voor de enthousiaste, vrijwillige 
inzet van een ieder om de kinderen die binnen onze doelgroep vallen op correcte wijze en op redelijke termijn te helpen. Dat de 
stichting uitsluitend met vrijwilligers werkt is een sterk punt, vooral in het gesprek met mogelijke sponsors. In september trad de 
heer S. Wijbenga toe tot het bestuur, waarmee de lege plaats van mevrouw De Koe werd opgevuld. De laatste blijft wel beschikbaar 
als adviseur. 
Voorzitter, secretaris en/of penningmeester woonden twee vergaderingen bij van Leergeld Nederland in Utrecht en twee maal 
een vergadering van Regio-Noord in Drachten. In het provinciaal overleg heeft de heer Van Zomeren van Leergeld Leeuwarden 
het voorzitterschap van de heer Burbach overgenomen. De heer Boersma neemt deel aan deze vergaderingen voor Leergeld Sneek 
e.o. In 2014 werd in dit overleg een verandering in de verdeling van het werkgebied aangebracht. Daarbij verhuisde de zorg voor 
Vlieland van Sneek naar Leeuwarden, van welk eiland overigens nog nooit een verzoek tot ondersteuning is binnengekomen.
Op de landelijke vergadering van Leergeld Nederland in april hield staatssecretaris Klijnsma een inleiding met betrekking tot de 
extra gelden die beschikbaar werden gesteld voor armoedebestrijding, de zogenoemde Klijnsmagelden. Zij bepleitte daarbij een 
belangrijke rol voor Leergeld om zo de extra gelden vooral aan kinderen ten goede te laten komen in een kindpakket. 
Eind 2013 was het bestuur uitgenodigd voor een gesprek met twee beleidsambtenaren van de betreffende afdeling van de gemeente 
Súdwest Fryslân. Dit ging onder meer over een mogelijk Kindpakket. Onze coördinator lichtte de wijze waarop Stichting Leergeld 
de uitvoering van een Kindpakket op zich zou kunnen nemen uitgebreid toe. Door de ambtenaren werd deze mogelijkheid zeer 
positief ontvangen. Rond de jaarwisseling 2013 / 2014 stuurde Stichting Leergeld op verzoek van wethouder Tolsma een notitie 
met suggesties voor invulling van het Kindpakket. In juni 2014 werd zonder nader overleg door de gemeente SWF een raadsvoor-
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stel voor een nieuw minimabeleid gelanceerd, waarin de gemeente de totale uitvoering van het kindpakket ter hand nam. Een 
reële dreiging in dit plan vormde het gevaar van langs elkaar heen werken van Stichting Leergeld en gemeente SWF in hetzelfde 
werkgebied voor de toch al kwetsbare kinderen. Na een verzoek om uitleg, inspraak van de voorzitter bij de commissievergadering 
en een onderhoud met de wethouder kwam er alsnog een overleg tot stand waarbij samenwerkingsafspraken werden gemaakt. 
Deze afspraken werden per 1 oktober 2014 geëffectueerd en begin 2015 zal er evaluatie plaats vinden. Het aantal kinderen dat 
voor één of meer activiteiten voor een bijdrage in aanmerking komt neemt elk jaar toe, met name uit de groep die op geen enkele 
gemeentelijke voorziening een beroep kan doen. In 2014 ontvingen 499 kinderen een bijdrage voor één of meer activiteiten. Dit 
betekende dat al halverwege het jaar de door de stichting gevormde reserves moesten worden aangesproken. Het door de gemeente 
zeer royaal opgezette Kindpakket werd echter met terugwerkende kracht tot 01-01-2014 ingevoerd, zodat voor een groot deel van 
de toegekende bijdragen een claim bij de gemeente kon worden ingediend waarmee de reserves werden aangevuld.

 
Sponsoring

Het subsidiebedrag van de gemeente was ook in 2014 een onmisbare basis voor ons werk. Door het Hans Boelensfonds werd 
onze aanvraag voor een bijdrage evenals vorige jaren opnieuw gehonoreerd. Wij zijn heel gelukkig met deze continue manier van 
ondersteuning. Het bestuur van de Doopsgezinde Gemeente in Sneek wist in 2013 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 destijds voor ogen stonden. Geheel onverwacht kwam daarvan nog een restbedrag binnen. 
Het in 2013 voorbereide Lions concert in maart bracht een prachtig bedrag op voor Stichting Leergeld waarmee meer dan  
20 fietsen gefinancierd konden worden voor kinderen die het vervolgonderwijs bezoeken. Supermarkt Poiesz gunde Leergeld 
de opbrengst van hun lege flessen actie en om de aandacht daarop te vestigen werden door de stichting in 16 vestigingen flyers 
uitgedeeld. De Odd Fellows hadden in 2014 ook hun acties gericht op Stichting Leergeld. De opbrengsten van de Sneeker avond, 
de muziek / dansavond en de boekenbeurs worden begin 2015 aan Leergeld overhandigd. In december organiseerde de Rotary 
“Sneek op ‘e strûn”, een schitterende avond/nacht wandeling, waarbij Stichting Leergeld het goede doel was.
Bij de carnavalsfestiviteiten werd samen met een bijdrage de Aggemabokaal uitgereikt aan Stichting Leergeld waarmee in het 
bijzonder de aandacht op de stichting werd gevestigd. En het door de zakenlieden georganiseerde “Lekker Sneek” steunde even-
eens met een mooie bijdrage. Ook boden zij voor 50 kinderen vrijkaarten aan voor de Sinterklaas voorstelling van Circus Salto.  
Door dit soort activiteiten raakt de Stichting steeds beter bekend. 
In Bolsward werken de Stichtingen Sint Anthony Gasthuis, Hendrik Nannes- en Catrijn Epes en het Weeshuis samen. Deze stich-
tingen zijn statutair verplicht zich te beperken tot hulp aan inwoners van Bolsward. Gezien het aantal kinderen in Bolsward waar-
voor jaarlijks een beroep op Leergeld wordt gedaan hebben alle genoemde stichtingen een bijdrage verstrekt. Het bestuur van De 
Buma Stichting in Sneek heeft het statutair mogelijk gemaakt om jaarlijks een bijdrage aan Stichting Leergeld ter beschikking te 
stellen wat onze vaste basis weer steviger maakt.
Mevrouw Rini van Dam en de heer Herman Riezebos, die al heel veel voor opvang van kinderen deden, vroegen bij hun huwlijks-
sluiting als cadeau een bijdrage voor Stichting Leergeld, welke sympathieke actie uitmondde in een heel mooi cadeau voor ons. 
In de laatste week van 2014 kreeg de Stichting te horen dat de subsidieaanvraag bij gemeente SWF voor 2015 wordt gehonoreerd, 
waarmee we het werk zeker kunnen voortzetten.  
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Verslag overleg coördinator met intermediairs
Het reguliere overleg vond in 2014 twee maal plaats op Singel 38. Na een inleiding van de oud-coördinator bij de Odd Fel-
lows werd de stichting niet alleen uitgekozen tot “goede doel”, maar stelden zich ook twee leden beschikbaar als intermediair,  
dhr R. Sijerlin en mw A. Brenninkmeijer. Aan het eind van het jaar kregen we contact met dhr M. van Loon die de gelederen in 
2015 komt versterken. Helaas moesten we afscheid nemen van de dames Metselaar en Peters. De zittende intermediairs werken de 
nieuw medewerkers in, hetgeen de kosten voor een cursus bij Leergeld Nederland bespaart. Over de uitwerking van de afspraken 
met betrekking tot het kindpakket van de gemeente werd door de intermediairs Schaafsma en Slippens een duidelijk overzicht 
gemaakt waarin goed wordt aangegeven wanneer de gemeentelijke voorzieningen kunnen worden aangesproken en wanneer de 
ouders of verzorgers een beroep op Stichting Leergeld kunnen doen. Vanaf 1 oktober 2014 wordt met de nieuwe regels gewerkt en 
evaluatie zal volgen na een half jaar. Het contact met de WMO verloopt soepel. 
In het overleg van coördinator en intermediairs is het toetsingskader vast agendapunt om knelpunten op te lossen, procedures 
nader af te stemmen en normeringen te verfijnen. Over de vrijwillige schoolbijdrage is dit jaar veel gepubliceerd. Het beleid bij 
Leergeld Sneek was en blijft dat we daar geen bijdrage voor leveren. De intermediair legt uit dat de school de ouders niet mag en 
kan verplichten tot betaling. De aanschaf van (tweedehands) fietsen drukt behoorlijk op het budget, maar we blijven proberen de 
kinderen een betrouwbare fiets te verschaffen voor bezoek aan het vervolgonderwijs. Voor de schoolreizen voldoet de fifty-fifty 
afspraak met de scholen wat betreft de kosten uitstekend. 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 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 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
Via de coördinator van Stichting Leergeld Sneek krijg ik als intermediair een aanvraag van een gezin uit Makkum. Met het gezin 
neem ik telefonisch contact op en stuur hen daarna via de mail een vragenlijst op. In deze vragenlijst kunnen een aantal gegevens 
worden in gevuld zoals het inkomen en de vraag aan de Stichting voor de kinderen. Wanneer ik de ingevulde vragenlijst terug heb 
ontvangen maak ik een afspraak voor een intake gesprek. In het intake gesprek bespreek ik de gezinssituatie en de hulpvragen. Ik 
vermeld dat ik niet zelf een toekenning kan geven voor de hulpvragen maar dat ik deze vragen zal voorstellen aan de toetsingscom-
missie van Stichting Leergeld en zodra ik er meer over weet het gezin hiervan op de hoogte zal brengen. De aanvragen van het gezin 
administreer ik thuis in het programma “Lisy” en geef dit door aan de coördinator van Stichting Leergeld. Zodra de toekenningen 
van de aanvragen bekend zijn geeft de coördinator dit aan mij door. 
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Binnen een week heb ik van het gezin uit Makkum de ingevulde vragenlijst via de mail terug. Telefonisch maak ik een afspraak 
voor een intake gesprek. Met de auto rijd ik naar Makkum en kom bij een gezin waar beide ouders thuis zijn. Vader heeft tot 1 ½ 
jaar geleden gewerkt. Met de vorm van MS die hij heeft, kan hij niet meer werken. Hij krijgt een WWB uitkering. Moeder heeft 
9 jaar geleden een TIA gehad en kan niet meer werken en heeft geen inkomsten. Met de norm van 120 % van de uitkering komen 
de inkomsten per maand op € 1540 voor het echtpaar met twee kinderen. Het gezin valt hiermee binnen de inkomensnorm die 
Stichting Leergeld voor ondersteuning hanteert.
De zoon van 13 volgt onderwijs op de Maritieme Academie in Harlingen. Hij heeft nog geen zwemdiploma en heeft in Harlingen 
geen fiets. De school heeft het gezin attent gemaakt op Stichting Leergeld en de vraag is of Stichting Leergeld zwemles en een fiets 
wil vergoeden. Stichting Leergeld vergoed zwemlessen voor een jaar tot maximaal €300. Moeder heeft uitgezocht dat de zoon in 
Harlingen zwemlessen ’s avonds met volwassenen kan volgen. Een aantal dagen woont de zoon intern op de Maritieme Academie 
en moet voor school elders in Harlingen praktijklessen doen en heeft daar een fiets voor nodig. Ik maakte met Halfords in Sneek 
een afspraak voor een tweedehands fiets voor de zoon. Inmiddels heeft hij binnen een jaar het A en B zwemdiploma gehaald, dat 
voor zijn opleiding verplicht is.
De dochter van 7 zit in Makkum op school. Voor haar worden bij Stichting Leergeld zwemlessen gevraagd en een bijdrage van  
€ 30,- voor een schoolreisje. Bolsward is voor de zwemlessen het dichtste bij Makkum en vriendinnetjes gaan ook bij Vitaloo in 
Bolsward zwemmen. Na een ½ jaar zwemmen bij Vitaloo in Bolsward blijkt het maximum van € 300 al opgebruikt. Het betekent 
dat de ouders daarna de zwemlessen zelf moeten betalen. Ze besluiten zodra het hele jaar om is, de dochter in Harlingen op zwem-
les te doen. De zwemlessen zijn daar beduidend goedkoper en Stichting Leergeld kan nu met het maximum van € 300 voor een 
jaar de zwemlessen vergoeden. 
In een mailtje uit de moeder haar dankbaarheid voor de hulp die Stichting Leergeld aan dit gezin heeft geboden. Stichting Leergeld 
leverde in dit geval een bijdrage om de kinderen van dit minder draagkrachtige gezin niet buiten te sluiten van activiteiten die voor 
hen en hun toekomst belangrijk zijn.

Nienke Peters-Jordens  
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Resultaten 2014
De verwachte groei voor 2014 van het aantal kinderen voor wie met succes een beroep op Stichting Leergeld werd gedaan is meer 
dan verdubbeld. Het werden 499 kinderen die een bijdrage kregen vaak voor meer dan één activiteit. Niet alle kinderen voor wie 
een aanvraag werd gedaan vielen binnen de normen maar voor het overgrote deel gold dit wel.
Het aantal kinderen dat de aanvraag zag gehonoreerd bedroeg

 4-12 jaar 191 voor 360 activiteiten 
 13-18 jaar 308 voor 387 activiteiten 
 Totaal 499 voor 747 activiteiten. 

De uitgaven bedroegen voor kinderen van  4-12 jaar € 51.818
 voor  kinderen van  13-18 jaar € 79.060
   totaal €  130.878
Dit was alsvolgt verdeeld:

4-12 jaar
Categorie  uitgegeven aantal kinderen
Cultuur € 1.965 11
Onderwijs € 30.480 185
Sport € 7.703 53
Welzijn € 11.670 111
Totaal € 51.818 360
  
13-18 jaar
Categorie  uitgegeven aantal kinderen
Cultuur € 6.270 26
Onderwijs € 27.991 196
Sport € 17.233 93
Welzijn € 27.566 72
Totaal  € 79.060 387
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Overzicht van de resultaten vanaf 2008 t/m 2014:
 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
2014 499 747  €   130.878

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
2014 € 58.471 € 24.936 € 8.235 ----------------- € 39.236

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

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 februari 2015

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

Zie verder het verslag 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 2014 en 2013
  ii. Subsidies per bestemming 2014 en 2013
4. Toelichting en commentaar

1.  Samenvatting financiële acties
Saldo 31-12-2014  €   92.023
Saldo 01-01-2014  €   69.431

Resultaat  €   22.592

Het positieve resultaat  van €  22.592  zal  aan het eigen vermogen worden toegevoegd. 

2.  Balans per 31-12-2014

Activa  31-12-14  31-12-13

vaste activa
inventaris € - € -
computer € - € -

vlottende activa
te ontvangen rente € - € -
te ontvangen subsidie overig  € - € -

liquide middelen
Rabobank NL79 RABO 0128 0743 29 € 2023,00 € 2150,28
Rabobank NL42 RABO 1096 2121 10 € 105.000,00 € 83.000,00
Totale activa € 107.023,00 € 85.150,28

Passiva

Eigen vermogen € 92.023,00 € 69.430,72

nog te betalen subsidies € - € -
overlopende activa € - € 719,56
continuiteitreservering € 15.000,00 € 15.000,00
reservering vakantietoeslag/loonheffing € - € -
vooruit ontvangen subsidie € - € -

Totaal passiva € 107.023,00 € 85.150,28
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3. Resultatenrekening
 a. Baten
  Gemeente SWF 2014    € 50.000
  Siedsmafonds Gelden    € 10.580
  Gemeente SWF compensatie € 69.898
  LGN geoormerkt € 6.909
  Andere € 21.879
  Totaal € 159.266

 b. Kosten 
  i. Totale kosten
  Bestemming       2014 
  School € 58.471
  Sport € 24.936
  Cultuur € 8.235
  Welzijn € 39.236
  Overig € 
     
   Subtotaal  € 130.878 
  Kosten Leergeld  5.796  
  totaal  
  Totale kosten € 136.674 

  ii. Kosten Leergeld Sneek E.O.
  Omschrijving       2014
  
  Bestuurkosten € 518
  Intermediairs € 3.254
 
  werving € 874
  subtotaal € 4.646
  contributie Leergeld € 1.150
  Totaal € 5.796

  i. Totale kosten
  Bestemming       2013 
  School € 40.283 
  Sport € 24.454 
  Cultuur € 5.026
  Welzijn € 7.241
  Overig € -   
    
   Subtotaal  € 77.104 
  Kosten Leergeld € 4.666 
  totaal  
  Totale kosten € 81.770 
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  ii. Kosten Leergeld Sneek E.O.
  Omschrijving         2013
  
  Bestuurkosten  € 504
  Intermediairs  € 2.512
 
  werving € -
  subtotaal € 3.016
  contributie Leergeld € 1.650
  Totaal € 4.666

4. Toelichting en commentaar
Zoals vermeld onder Resultaten 2014 op pagina 7 was de groei van het aantal aanvragen in 2014 aanmerkelijk hoger dan verwacht.  
Dit had tot gevolg dat halverwege het jaar de reserves moeste worden aangesproken. Dankzij de instelling van het Kindpakket 
door Gemeente Súdwest Fryslân konden de onverwacht hoge uitgaven voor een groot deel bestreden worden met compensatie uit 
dit Kindpakket. Ook de claim voor het door Leergeld besteedde geld aan veel extra zwemlessen in 2013, toen het schoolzwemmen 
werd afgeschaft, is gehonoreerd.
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Nu meedoen is later meetellen...
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Sponsoring printwerk:
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