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Jaarverslag 2016 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 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
Dhr Sijmen Wijbenga, bestuurslid
Mw Wietske de Koe, adviseur

Coördinator:
Mw Paula van der Veer

Intermediairs:
Dhr Reinder Baarda     Mw Liesbeth de Ruiter-Walsweer
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    ICT dhr Tjeerd van Tuinen

De Stichting is te vinden op www.leergeldsneek.nl

En is bereikbaar via: e-mail: info@leergeldsneek.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 2016 de volgende gemeenten:
 De Fryske Marren
 Littenseradiel
 Súdwest-Fryslân

Tot de taken van het bestuur horen:

- publicatie op internet van de door de belastingdienst bepaalde items voor ANBI instellingen
-  contacten 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 berichtgeving van Leergeld Nederland actief volgen en waar nodig de informatie implementeren en/of 

doorgeven en verspreiden.
-  informatie aan Leergeld Nederland verstrekken over de aantallen gesteunde kinderen, de financiële resultaten en het reilen en 

zeilen van Stichting Leergeld Sneek e.o. ten behoeve van landelijke acties
- ledenvergaderingen bijwonen van Leergeld Nederland
- deelnemen aan de door Leergeld Nederland georganiseerde Regiovergaderingen van Regio Noord.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten die de stichting onderneemt. In 2016 vergaderde het bestuur 7 maal, 
als gebruikelijk in aanwezigheid van de coördinator. Eén van de vergaderingen vond plaats samen met de intermediairs om de 
besluitvorming van het bestuur over de voorgenomen activiteiten van de stichting in gemeente De Fryske Marren met ingang van 
2016 nader toe te lichten. In het nieuwe werkgebied zal door het bestuur een geheel zelfstandig functionerende organisatie worden 
opgezet met een eigen sub-coördinator en eigen intermediairs geheel volgens de wijze waarop Leergeld Sneek werkt. De voorzitter 
en de heer Wijbenga gaan deze activiteit begeleiden. Er is in de opstartfase slechts één intermediair van het team van Sneek nodig 
om de intermediairs in de Fryske Marren wegwijs te maken in de “Leergeld aanpak ”. 
Voor deze vergadering werd met het oog op de ruimte gebruik gemaakt van de zaal boven de Wereldwinkel waar in het vervolg 
de vergaderingen van de intermediairs en iets later ook die van het bestuur hebben plaats gevonden. Het bestuur nam daarmee 
afscheid van de gastvrijheid die vanaf de start van Leergeld Sneek e.o. op het kantoor van Notaris Rientjes werd genoten. 
Op 24 november organiseerde het bestuur een aangeklede borrel in Restaurant “Onder de Linden” voor de intermediairs die be-
langeloos hun tijd voor Leergeld beschikbaar stelden. De voorzitter sprak zijn waardering uit voor de enthousiaste inzet om kinde-
ren binnen onze doelgroep op correcte wijze en op redelijke termijn te helpen onbelemmerd mee te doen met leeftijdgenoten. Dat 
de stichting met vrijwilligers werkt is één van de sterke punten van de organisatie, vooral in het gesprek met mogelijke sponsors.
De voorzitter vertegenwoordigde onze stichting in het overleg met de drie andere stichtingen in Friesland. De secretaris en/of 
Wijbenga bezochten de ledenvergaderingen van Leergeld Nederland en de vergaderingen van Regio-Noord. Op 26 november 
vierde Leergeld Nederland zijn 20-jarig jubileum in De Flint in Amersfoort. Deze feestelijke vergadering werd namens de in-
termediairs bijgewoond door de coördinator en mevrouw De Ruiter-Walsweer en namens het bestuur door de secretaris en de 
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heer Wijbenga. Staatssecretaris Klijnsma die Leergeld een goed hart toedraagt kwam feliciteren en zegde opnieuw haar steun toe. 
Zoals afgesproken werd Stichting Leergeld door Gemeente SWF betrokken bij het vormen van nieuw minimabeleid. In 2016   
heeft SWF meer geïnvesteerd in het kindpakket voor minima en de mogelijkheden voor de kinderen uitgebreid. Met ingang 
van 2017 treedt er weer een nieuwe minimaverordening in werking waarin onder meer de inkomensgrens voor aanvragers wordt 
verhoogd zodat er meer gezinnen binnen de regels vallen. Er is regelmatig goed overleg met de wethouder en haar medewerkers. 
De intermediairs van Leergeld behandelen de mogelijkheden bij gemeente Súdwest- Fryslân als voorliggende voorzieningen. Dit 
betekent dat Leergeld pas in beeld komt als alle gemeentelijke regelingen zijn benut. 
Dankzij de genereuze bijdrage van Rotary Sneek kon het bestuur besluiten voor kinderen die belangstelling voor een culturele 
activiteit hebben ook te helpen als ze al een bijdrage voor een andere buitenschoolse activiteit hebben genoten. De ouders kunnen 
daarvoor rechtstreeks aankloppen bij Stichting Leergeld. Met het Centrum voor de Kunsten werden afspraken gemaakt om bij 
projecten op de basisscholen de mogelijkheden van Leergeld extra onder de aandacht te brengen bij de docenten. Dit alles in de 
hoop meer kinderen voor culturele activiteiten te interesseren. 
Het project De Fryske Marren werd opgezet door de bestuursleden Boersma en Wijbenga. De verkregen subsidie van deze ge-
meente werd in dit jaar volledig besteed aan de ondersteuning van kinderen. In 2016 behandelde de coördinator van Sneek de 
aanvragen en één van de Sneker intermediairs nam de nieuwe huisbezoeken op zich. Het lukte niet de samenwerkingsafspraken 
met DFM verder rond te krijgen voor het einde van 2016, maar de onderhandelingen worden voortgezet. 
Eind 2016 namen twee bestuursleden, de heren Boersma en Metz, afscheid van het bestuur. Mevrouw B.G. Salverda stelde zich per 
1 januari 2017 beschikbaar voor het voorzitterschap en de heer 
C.I. IJ. M. Poiesz nam de portefeuille sponsoring over.

Sponsoring

De subsidiebedragen van de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel waren ook in 2016 de onmisbare basis voor ons werk. 
Samen met de vaste jaarlijkse ondersteuning van het Dr L.A. Buma fonds zijn zij van onschatbare waarde voor de continuïteit van 
Leergeld Sneek e.o. In de laatste week van 2016 kwam het goede bericht binnen dat de subsidieaanvraag bij gemeente SWF voor 
2017 opnieuw zal worden gehonoreerd. Maar het is zeker voor een groot deel aan de heer Metz en zijn contacten te danken dat 
zoveel verschillende organisaties en particulieren ons steunen met de opbrengsten van acties en jaarlijkse bijdragen. Ook diverse 
middenstanders steunen de Stichting met kortingen. Dit alles betekent dat wij met vertrouwen 2017 tegemoet kunnen zien en dat 
wij ook de benodigde financiële buffer op niveau hebben. Bij de firma Silvius werd een goede afspraak gemaakt voor de aanschaf 
van computers.
De mogelijkheid om een beroep te doen op het Nationaal Fonds Kinderhulp voor vergoedingen voor schoolreisjes lukte tot de 
bodem van het fonds bereikt was. In 2017 gaat Leergeld Sneek dit zeker herhalen.
In maart werd een interview over onze Stichting in Groot Sneek gepubliceerd en in het najaar werden in een gezamenlijk interview 
met het Centrum voor de Kunsten de extra mogelijkheden voor culturele activiteiten toegelicht. Daarover verscheen een artikel 
in de Sneeker Courant. 

Verslag overleg coördinator met intermediairs
 Op verzoek van de intermediairs werd het overleg van coördinator en intermediairs uitgebreid tot 4 maal per jaar. Dankzij de in-
voering van een ruimhartiger minimabeleid in de gemeente Súdwest-Fryslân groeide het aantal aanvragen bij Leergeld dit jaar niet. 
Er werden 535 kinderen geholpen voor 1074 activiteiten. Met name voor zwemmen waren er minder aanvragen. Dit betekent niet 
dat alle ouders van kinderen die voor een bijdrage in aanmerking zouden kunnen komen de weg naar Leergeld hebben gevonden, 
immers de doelgroep in SWF wordt geschat op 2000 kinderen. Meer kinderen proberen te bereiken is een belangrijk actiepunt 
voor Leergeld. Vast agendapunt is het toetsingskader om knelpunten op te lossen, procedures nader af te stemmen en normeringen 
te verfijnen. Dit wordt vastgelegd in de handleiding en het vergoedingenoverzicht. Van belang is ook de uitwerking van nieuwe 
afspraken met de gemeente hierin vast te leggen. Evenals vorige jaren hebben de heren Schaafsma en Slippens respectievelijk de 
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handleiding en het vergoedingenoverzicht enige malen aangepast. Dit jaar werd een knop voor Jarige Job in het informatiesysteem 
LISY aangebracht zodat kinderen die binnen de normen van Leergeld vallen zo nodig ook een verjaardagdoos kunnen ontvangen.
Het noodfonds van het ministerie en het overleg daarover met de scholen loste samen met de ov-kaart de financiële problemen 
voor MBO leerlingen voor een groot deel op. Leergeld heeft hierin een bijzondere rol gekregen. Op verzoek toetsen de intermedi-
airs volgens Leergeldnormen het inkomen van het gezin om de kinderen in aanmerking te laten komen voor deze regeling.
De mogelijkheid om naast sport een culturele activiteit te faciliteren wordt zeer gewaardeerd, de intermediairs brengen dit onder 
de aandacht tijdens de huisbezoeken. Voor de als omslachtig ervaren facturering wordt nog een betere oplossing gezocht.
De heer van Tuinen maakt naar ieders tevredenheid de computers gebruiksklaar en zorgt voor de nodige reparaties. Kunnen fietsen 
is voor alle kinderen in Nederland van belang om aan buitenschoolse activiteiten mee te kunnen doen en met name onmisbaar voor 
kinderen die het vervolgonderwijs bezoeken. Ook daarvoor wordt regelmatig een beroep op Leergeld gedaan.
Eén van de intermediairs beëindigde dit jaar de werkzaamheden voor Leergeld. Gelukkig konden in het laatste kwartaal van 2016 
vier nieuwe vrijwilligers ingewerkt worden die in 2017 volop gaan meedraaien.
De uitvoering van de hulp aan kinderen in de Fryske Marren werd vlot ter hand genomen. Zolang er nog geen sub-coördinator 
en intermediairs voor handen waren, werden de aanvragen behartigd door onze coördinator en één van onze intermediairs, Van 
Loon, bezocht de gezinnen.
Eind 2016 is een vrijwilliger gevonden die sub-coördinator wil worden in De Fryske Marren en er kwamen mogelijke intermediairs 
in beeld. De in 2016 ontvangen subsidie werd geheel aan kinderen uit deze gemeente besteed.

Werkwijze
Leergeld fungeert als laatste vangnet en geeft hoofdzakelijk hulp in natura. Het is laagdrempelig en werkt zeer lokaal. 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 be-
zoeken. 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 Sneek voor de kinderen kan doen om sociaal isolement en het niet kunnen mee-
doen 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 rechtstreeks aan: b.v. sportclub, Centrum voor de Kunsten, 
fietsenhandelaar, school etc.
Bij verschil van mening wordt het probleem voorgelegd aan het bestuur en/of de adviseur.

Casus van één van onze intermediairs
Sinds 2 jaar ga ik als intermediair langs gezinnen die financiële ondersteuning nodig hebben. De ouders hebben zich vaak al gemeld 
met een korte omschrijving van dingen waar een dringende behoefte aan is via de coördinator van Stichting Leergeld.
Op verzoek van de coördinator bracht ik een bezoek aan een gezin waarvan de vrouw was overleden en de vader er nu alleen voor 
stond met 2 dochters van 12 en 14 jaar.
Vader werkte als ZZP’er, raakte door te weinig werk in een faillissement en is daardoor in de schuldsanering terecht gekomen en 
moet nu met € 60,00 in de week rond zien te komen. Met hulp van een Gebiedsteam van de gemeente die advies en hulp aanbieden 
probeert de vader alles weer een beetje op de rit te krijgen.
Wij van Stichting Leergeld hebben er voor kunnen zorgen dat zijn dochter van 12 die naar het voortgezet onderwijs zou gaan een 
goede schooltas kan aanschaffen. De dochter van 14 kan, in plaats van op vaders fiets, nu een eigen fiets aanschaffen om naar school 
te gaan.
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Ook op verzoek bezocht ik een Turks gezin. Omdat de ouders vaak de Nederlandse taal niet machtig zijn bel ik na 16.00 uur om 
een afspraak te maken, omdat de kinderen dan de telefoon opnemen. Het gesprek loopt dan ook altijd tijdens de visite via het kind 
dat als tolk functioneert en dit kind wordt daardoor belast met alle financiële problemen.
Gelukkig ging het om het kind zelf, namelijk een excursie van school, er kwam dus al snel een glimlach te voorschijn en daar doen 
we het voor.
De school wordt geïnformeerd en volgens afspraak worden de kosten verdeeld, 50% van Stichting Leergeld en 50% van de school.
Als laatste had de jongen zelf ook nog een vraag, of zijn broertje van 4,5 jaar ook een fietsje kon krijgen.
Stichting Leergeld stelt fietsen beschikbaar vanaf 6 jaar. Hij nam genoegen met mijn antwoord dat zijn broertje nog een beetje te 
jong was.

Liesbeth de Ruiter-Walsweer
Intermediair
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Resultaten 2016
Het aantal gezinnen dat het financieel erg moeilijk heeft neemt niet af. Voor 535 kinderen werden dit jaar één of meer aanvragen 
gehonoreerd. In totaal werden 1074 activiteiten gefinancierd. De ver-ruiming van het Kindpakket voor minima van gemeente 
Súdwest-Fryslân zorgde er wel voor dat het gemiddelde bedrag per kind besteed enigszins daalde.

Aantal kinderen voor wie de aanvraag werd gehonoreerd

  4-12 jaar   206 kinderen voor 414 activiteiten  kosten: €  28.601
13-18 jaar  329 kinderen voor 660 activiteiten kosten: €  49.048
Totaal  535 kinderen 1074 activiteiten  €  77.649

Dit was alsvolgt verdeeld:

4-12 jaar
Categorie  uitgegeven  aantal kinderen
Onderwijs € 12.821 211
Sport € 1.320 19
Cultuur € 2.129  103
Welzijn € 12.331  81
Totaal € 28.601 414

 
13-18 jaar
Categorie  uitgegeven  aantal kinderen
Onderwijs € 26.616 438
Sport € 4.239 61
Cultuur € 992 48
Welzijn € 17.201 113
Totaal € 49.048 660
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Overzicht van de resultaten vanaf 2008 t/m 2016:
 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
2015 563 1150 € 82.355
2016 535 1074 € 77.649

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
2015 € 45.138 € 8.024 € 3.685 ----------------- € 25.508
2016 € 39.437 € 5.559 € 3121 ----------------- € 29.532

Overzichten per gemeente

Súdwest Fryslân

Categorie Kinderen 4-12 jaar Kinderen 13-18 jaar  Besteed bedrag
Onderwijs 172 380 € 28.984
Sport  14  48 € 3.983
Cultuur  86  35 € 2.514
Welzijn  68  90 € 24.181   
Totaal meedoen 340 553 € 59.662

Littenseradiel

Categorie Kinderen 4-12 jaar Kinderen 13-18 jaar  Besteed bedrag
Onderwijs  21  25 €   3.469
Sport     2    0 €     20
Cultuur   10    8 €    160
Welzijn    5   11 €   2.292
Totaal meedoen  38   44 €   5.941
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De Fryske Marren

Categorie Kinderen4-12 jaar Kinderen 13-18 jaar   Besteed bedrag
Onderwijs  18 33 €   6.984
Sport    3 13 €   1.556
Cultuur   7  5 €    447
Welzijn   8  12   €   3.059
Totaal meedoen 36 63 €  12.046

De verruiming van het kindpakket voor de minima in de gemeente SWF had in 2016 wel enige invloed op het aantal aanvragen 
bij Stichting Leergeld Sneek e.o. Dit is vooral te zien aan de uitgaven voor sport. Helaas zijn nog lang niet alle kinderen bereikt 
die in aanmerking zouden kunnen komen voor een bijdrage van Leergeld. Hoe bereik je meer kinderen is een onderwerp waaraan 
blijvend aandacht moet worden besteed. 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 april 2017

Betske Salverda, voorzitter    Hilde Bogtstra-van der Zee, secretaris
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Verslag van de penningmeester
Inhoud:
 1. Samenvatting
 2. Balans
 3. Resultaten rekening
  a. Baten
  b. Lasten
   i. Totale uitgaven 2016 en 2015 
   ii. Subsidies per bestemming 2016 en 2015
     
4. Toelichting en commentaar

 1. Samenvatting financiële acties

Vermogen per  31-12-2016 € 153.863
Vermogen per  01-01-2016 € 139.581

Resultaat                   € 14.282
Het positieve resultaat  van €  14.282  zal  aan het eigen vermogen worden toegevoegd. 

 2.  Balans per 31-12-2016
  31-12-2016 31-12-2015 
 ACTIVA   
   
 vaste activa   
 inventaris  € -     € -    
 computer  € -     € -    
   
 vlottende activa   
 te ontvangen rente  € -     € -    
 te ontvangen subsidie overig  € -     € -    
   
 liquide middelen   
   
 Rabobank NL79 RABO 0128 0743 29  € 3.096,00   € 82,00  
 Rabobank NL42 RABO 1096 2121 10  € 190.000,00   € 195.911,00  
   
 Totaal activa  € 193.096,00   € 195.993,00  
   
   
 Passiva   
   
 Eigen vermogen  € 153.863,00   € 139.581,00  
   
 nog te betalen subsidies  € -     € -    
 continuïteitreservering  € 15.000,00   € 15.000,00  
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 reservering vakantietoeslag/loonheffing  € -     € -    
 overlopende passiva  € 2.822,00   € -    
 vooruit ontvangen bedragen  € 21.411,00   € 21.411,00  
   
 Totaal passiva  € 193.096,00   € 195.993,00  
   

 3. Resultatenrekening 
 a. Baten
  Gemeente SWF 2016  €  49.500
  Gemeente De Fryske Marren  €  10.000
  Gemeente Littenseradiel  €  10.000
  St. Kinderhulp geoormerkt  €    4.868
  Andere   €  23.048
  Totaal    €  97.416

  b. Kosten 
  i. Totale kosten

  Bestemming        2016 
  School € 39.437 
  Sport € 5.559 
  Cultuur € 3.121
  Welzijn € 29.532
  Overig € 
    
   Subtotaal  € 77.649
  Kosten Leergeld totaal  5.485
  Totale kosten € 83.134

  ii. Kosten Leergeld Sneek E.O.

  Omschrijving        2016
  
  Bestuurkosten € 218
  Intermediairs € 4.017
 
  werving € 0
    
  subtotaal € 4.235
  contributie Leergeld € 1.250
  Totaal € 5.485
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  i. Totale kosten
  Bestemming         2015
  School € 45.138
  Sport € 8.024
  Cultuur  € 3.685
  Welzijn € 25.509
  Overig € -   
    
   Subtotaal  € 82.356
  Kosten Leergeld totaal € 5.366
  Totale kosten € 87.722

  ii. Kosten Leergeld Sneek E.O.
  Omschrijving          2015
  
  Bestuurkosten € 387
  Intermediairs € 3.168
    
  werving € 250 
  subtotaal € 3.805
  contributie Leergeld € 1.561
  Totaal € 5.366

4.   Toelichting en commentaar
a. De kosten van Leergeld Sneek 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.
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Sponsoring printwerk:

In 2016 hebben onderstaande instanties, bedrijven en personen het de Stichting mogelijk  
gemaakt meer kinderen mee te laten doen:

Nederland

ROC Friese Poort

Sneek-Zuidwest 
FrieslandDe heer T. Zeldenrust

Dr L.A. Buma Fonds

De heer R. Boersma

Sneek


