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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag waarin wij verantwoording afleggen over het jaar 2019.
Rutger Bregman heeft mij geïnspireerd voor het schrijven van het voorwoord. 
In zijn boek; “De meeste mensen deugen”. bevestigt hij mijn overtuiging.
Aan de hand van vele voorbeelden schetst Bregman de positieve intenties van de mens.
In moeilijke tijden steunen zij elkaar. De visie van profiterende armen bestrijdt hij. 
We laten ons teveel leiden door onwetendheid en hebben een oordeel over mensen die we nooit hebben ontmoet. Contact is de 
belangrijkste factor om elkaar te leren kennen en begrijpen, is Bregmans conclusie.

Het bevestigt eens te meer de werkwijze van Leergeld ZWF. Kom achter de voordeur en ga het gesprek aan. Dankzij de inzet van 
onze intermediairs kunnen wij dit waar maken. Uit de reacties van de gezinnen blijkt dat zij zich gehoord voelen en dat er niet over 
maar met hen wordt gesproken.

Gezien de groei van onze stichting hebben wij dit jaar het besluit genomen om per 1 januari 2020 voor in totaal 18 uren per week 
onze coördinatoren in dienst te nemen. Beide gemeenten hebben hiervoor hun subsidiebijdrage verhoogd.

In 2019 hebben wij brede financiële steun van allerlei organisaties en bedrijven mogen ontvangen. Het inzicht dat het bestrijden 
van  kinderen in armoede geen goed doel is , maar een basisvoorwaarde om een goed leven te hebben, groeit. Het stelt ons in staat 
om onze plannen ten uitvoer te brengen.
Zoals u in dit verslag kunt lezen hebben wij een gezonde stichting met een stevig financieel fundament. 

Wij blijven met z’n allen onverminderd streven naar een breed bereik. Met name de groep “werkende armen” heeft onze aandacht. 
Het gaat vaak om éénoudergezinnen met een deeltijdbaan. 

Dit voorjaar heeft mij pijnlijk doen beseffen dat  de pandemie mijn aanvankelijke optimisme van eind 2019 heeft getemperd. Het 
aantal kinderen dat in armoede leeft dreigt toe te nemen. Wij  zullen er alles aan doen om er voor hen te zijn.

Namens het bestuur.

Minze Havinga, 
voorzitter
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1. De organisatie 

1.1 Missie / kader / landelijke organisatie
Leergeld ZWF 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 voorlig-
gende voorzieningen.

Leergeld ZWF is lid van de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland) en is autonoom. Inmiddels 
zijn in Nederland voor de directe ondersteuning van kinderen 108 lokale Leergeld stichtingen actief in Nederlandse gemeenten. 
Informatie over Leergeld Nederland is te vinden op www.leergeld.nl.

1.2 Doelstellingen Leergeld ZWF
Het belangrijkste doel is het bereiken van zoveel mogelijk kinderen en hun maatschappelijke positie  te verbeteren. Hiertoe worden 
voorzieningen in natura beschikbaar gesteld. Zo nodig verwijzen wij door naar het gebieds- of wijkteam of andere organisaties, die 
van betekenis kunnen zijn.

Om ons doel te bereiken zetten wij de volgende instrumenten in:
- Fondsenwerving.
-  Bevorderen van de naamsbekendheid van Leergeld Zuidwest Friesland, zodat zoveel mogelijk ouders op de hoogte zijn 

van ons bestaan en wat wij doen.
- Het zijn van een gezonde vrijwilligersorganisatie.
- Kennis en ervaringen uitwisselen met andere Leergeldstichtingen.

1.3 Beknopte weergave toekenningsbeleid
Op basis van het inkomen van de ouders wordt vastgesteld of een kind in aanmerking komt voor de voorzieningen van Leergeld. 
Het inkomen van de ouders kan niet meer dan 120% van het sociaal minimum zijn. Gezinnen hebben geen recht op voorzienin-
gen, alles wat ze via Leergeld ZWF krijgen is een gift en wordt op maat geleverd. Er wordt per gezin bekeken wat nodig is.

2. Maatschappelijke ontwikkelingen

2.1 Doelgroepen, aantal kinderen in armoede
Naar school gaan is belangrijk voor gelijke kansen in de samenleving. 
De thuissituatie van een kind is van grote invloed op hoe-ie het op school doet. Een stabiele situatie is van groot belang om gezond 
op te groeien. Voor een aantal kinderen is dit niet het geval. Er zijn in Nederland 4.000 kinderen tussen de 5 en 13 jaar waar geen 
internet is (bron: Algemene rekenkamer april 2020).
1 op de 11 kinderen groeit op in armoede; dat zijn 11.600 kinderen in Friesland (bron: CBS, Integraal inkomens- en vermogens-
onderzoek, 2019).
In 2018 leefde 4,8 procent van de tweeoudergezinnen met minderjarige, thuiswonende kinderen minstens een jaar onder de lage-
inkomensgrens. Dat is een daling ten opzichte van 2017, toen het ging om 5,1 procent van deze gezinnen. Onder eenoudergezin-
nen met minderjarige kinderen is het percentage aanzienlijk hoger, namelijk bijna 21 procent. In totaal groeiden 264 duizend 
minderjarige kinderen in 2018 op in een huishouden met een laag inkomen (bron: NJI december 2019).
Er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen, die moeite hebben met taal en/of rekenen, waarvan 650.000 laaggeletterden met kinde-
ren onder de 18 jaar (bron: Algemene rekenkamer april 2016).

Hoewel het aantal kinderen in langdurige armoede (langer dan 4 jaar) ieder jaar daalt, is het duidelijk dat wij als maatschappij een 
probleem van ongelijkheid hebben.
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Zolang deze situatie bestaat, blijft ook de missie van Leergeld ZWF bestaan. De voorzieningen van Leergeld ZWF leveren een 
directe bijdrage aan het welbevinden van kinderen. Leergeld ZWF richt zich niet alleen op ouders met een inkomen uit de Parti-
cipatiewet, ook zzp-ers hebben onze aandacht. Bij 9 van de 10 werkenden met een risico op armoede gaat het om deeltijders. Dit 
meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek naar werkenden met (en zonder) een armoederisico. Bron: CBS maart 2019.

2.2 Beleid, lokaal en landelijk
Sinds het instellen van de Klijnsma gelden in december 2017 worden er landelijk extra financiële middelen  ingezet voor de be-
strijding van armoede onder kinderen tot 18 jaar. Via Leergeld Nederland kunnen de lokale Leergeldinstellingen hier gebruik van 
maken. Ook gemeenten hebben extra gelden ontvangen. Hierdoor zijn de mogelijkheden van de Leergeld ZWF toegenomen en 
is het aantal voorzieningen gestegen.

Een nieuwe landelijke ontwikkeling is het versterken van de samenwerking tussen de grote fondsen, die zich met armoede onder 
kinderen bezighouden. Jeugdfonds Sport en Cultuur, Jarige Job, Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp en Leergeld Nederland 
hebben zich verenigd in het samenwerkingsverband ‘SAM& voor alle kinderen’. Samen bieden zij één portaal waar ouders en 
intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen die de organisaties bieden. Dit systeem is al langer in Friesland 
bekend via het portaal ‘Kindpakket.nl’. 
Het versterken van de onderlinge samenwerking met de verschillende fondsen heeft tot doel het aantal kinderen in armoede te 
doen afnemen. 
Signalen van kinderarmoede: kleding, niet meedoen aan buitenschoolse activiteiten, niet meedoen aan sociale activiteiten, slechte 
uiterlijke verzorging, ongezond dieet, gedragsproblemen, bekend met financiële situatie ouders.

3.  Werkwijze 

3.1 De Leergeldformule
De landelijke methodiek, de Leergeldformule, is in de ruim 20 jaren van het bestaan uitgegroeid tot een verfijnd en beproefd in-
strument om kinderen effectief te ondersteunen om mee te doen met andere kinderen. De Leergeldformule zorgt voor persoonlijk 
contact met gezinnen, biedt maatwerk voor ouders en kinderen en maakt optimaal gebruik van bestaande voorzieningen. In elke 
stap van de methode staat het individuele kind centraal en is meedoen het doel. Hiernaast levert de methode, via het huisbezoek 
achter de voordeur, veel kennis op van de situatie in de gezinnen en de zaken waar zij tegenaan lopen, op basis waarvan Leergeld 
ZWF zaken kan signaleren en agenderen. De Leergeldformule bestaat uit de volgende stappen: 

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie. 
Gezinnen die Leergeld ZWF om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. 
Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de situatie van het gezin besproken en de hulpbehoefte geïnventariseerd. Er wordt bekeken 
of er ook voor andere kinderen hulp nodig is. Waar nodig wordt verwezen naar andere hulpverlenende organisaties zoals een 
juridisch loket, schuldhulpverlening of (school)maatschappelijk werk. Er vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) 
schuldensituatie. 

Stap 2: Bemiddeling. 
Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de gevraagde hulp en bij welke bestaande 
voorzieningen, zoals de bijzondere bijstand van de gemeente of andere instanties/organisaties, men terecht kan. Leergeld kan vaak 
ook ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen. 

Stap 3: Financieel vangnet. 
Wanneer er geen bestaande voorzieningen zijn voor de betreffende aanvraag van het kind, of wanneer deze voorzieningen niet toe-
reikend zijn, biedt Leergeld ZWF aanvullende hulp in de vorm van ondersteuning in natura of vergoeding van kosten aan clubs en 
scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale 
uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”. 
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Stap 4: Follow-up en nazorg.
Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld ZWF binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans 
bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje of e-mail tot een nieuw huisbezoek.

3.2 De werkwijze van Leergeld ZWF
Binnen Leergeld ZWF zijn de taken duidelijk verdeeld. Er zijn intermediairs, die het contact met de gezinnen hebben. De co-
ordinatoren hebben de verantwoordelijkheid als het gaat om de toekenning van de voorziening, onderhouden de netwerken en 
ondersteunen de intermediairs. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid, zorgt voor de financiële zaken en houdt zich 
bezig met de doorontwikkeling. 

3.3 Het team van Leergeld ZWF
De onderlinge samenwerking binnen het team is toegenomen. Mede door de mogelijkheid om op kantoor binnen te lopen, maar 
ook door het samen op pad gaan, de 4 intermediair vergaderingen en het deelnemen aan werkgroepen. Twee medewerkers hebben 
het op zich genomen om de handleiding te herschrijven in een duidelijk en overzichtelijk document. Ook hebben 2 medewerkers 
zich aangesloten bij de werkgroep van de gemeente De Fryske Marren om te komen tot een wegwijzer rond geldzaken. Er is sprake 
van een breed gedragen verantwoordelijkheid. 

De twee coördinatoren zijn de spil van onze organisatie met een rijke kennis en ervaring als het gaat om de voorzieningen, het 
omgaan met ouders en het versterken van de netwerken. Heel 2019 hebben wij dan ook gebruikt om een keuze te maken in het 
wel of niet aannemen van de coördinatoren in dienstverband. De stap voor het bestuur naar werkgeverschap is niet lichtzinnig 
genomen. Het aantal toegenomen aanvragen geeft zoveel verantwoordelijkheid, dat wij deze taak meer hebben willen borgen. 
Onze dilemma’s hebben wij ook voorgelegd aan de 2 gemeenten en dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een verhoging van de 
aangevraagde subsidies voor 2020. 

Het bestuur bestaat nog steeds uit 5 personen. Wel heeft er een wisseling plaatsgevonden, omdat één van de bestuursleden een 
keuze moest maken uit de veelheid van werkzaamheden. Op de achtergrond blijft hij betrokken als ambassadeur voor de stichting. 
Wij zijn blij met de komst van ons nieuwe bestuurslid, die woonachtig is in de Fryske Marren en een juridische achtergrond heeft 
en veel ervaring met vrijwilligers. De bestuursleden zijn complementair aan elkaar met een duidelijke taakafbakening en eigen 
verantwoordelijkheden. Jaarlijks komen wij zo’n 10 keer bij elkaar voor een bestuursoverleg, waarvan de helft in aanwezigheid van 
de coördinatoren. Een bestuurslid sluit per toerbeurt aan bij de vergaderingen met de intermediairs.

3.4 Bijzondere activiteiten in 2019
Het oprichtingscontract van Leergeld ZWF is gedateerd op 17 maart 2006. Langer dan 12,5 jaar geleden en een goede gelegenheid 
om in 2019 iets extra’s te doen voor de kinderen. Vandaar dat in 2019 de Kindpas is geïntroduceerd. Een pas ter waarde van € 100, 
waarvan er 1 of meer werden toegekend aan een gezin afhankelijk van het aantal kinderen. De pas had een culturele achtergrond en 
gaf ouders de mogelijkheid om naar eigen wens een keuze te maken in het aanbod van activiteiten. Wij hebben hier veel positieve 
reacties op ontvangen. 
Rond de zomervakantie brengen wij de schoolspullenpas ter waarde van € 50 uit, zodat alle kinderen zich goed kunnen voorberei-
den op het volgend schooljaar.
De nieuwe laptops, die wij in de gemeente De Fryske Marren verspreiden, worden nagekeken door vrijwilligers van de Stichting 
Aanzet; zij installeren een licentie van Office en maken de laptop gebruiksklaar. 
Tweedehands desktops worden ingezet bij gezinnen met jonge kinderen; de ict medewerker zorgt dat ze up-to-date zijn, zet de 
licentie erop en installeert de desktop bij de ouders thuis.
Het fietsenplan dat is ontwikkeld in het kader van duurzaamheid en het kunnen omruilen van de fiets als een kind aan een grotere 
maat toe is, hanteren wij nog steeds. Het plan wordt steeds meer verfijnd tot een werkzaam model.
Daarnaast heeft er tijdens een intermediairvergadering een presentatie en discussie plaatsgevonden rond het thema laaggeletter-
den. Dit mede omdat een deel van onze doelgroep hiermee te maken heeft.



Zuidwest Friesland
7

3.5 Bekendheid vergroten / PR 
In het jaar 2018 hebben wij flink geïnvesteerd in pr-materialen in de vorm van o.a. beachvlaggen, folders, pennen en affiches. Ook 
is via de huis aan huisbladen in beide gemeenten een 6 pagina groot artikel geplaatst met interviews en achtergrond informatie over 
Leergeld ZWF. In 2019 hebben wij hier nog steeds profijt van.
Dit jaar hebben wij ons gericht op het verbeteren van de website. Wij hebben een vrijwilliger/professional bereid gevonden om dit 
op te pakken. Wij zijn van server veranderd, zodat wij als organisatie nu veiliger kunnen werken als het gaat om privacybescher-
ming.

3.6 Samenwerking met andere organisaties
 3.6.1 Lokale organisaties.
Binnen de gemeente nemen wij deel aan diverse netwerken, die zich bezighouden met aspecten rond armoede. Denk hierbij aan 
schuldhulpverlening; formulierenbrigade; voedsel, kleding- en speelgoedbank; opvoedingsproblematiek; het maken van een weg-
wijzer over financiële zaken. Leergeld ZWF heeft korte lijnen met het wijk- en gebiedsteam en het welzijnswerk van De Fryske 
Marren en Súdwest Fryslân. 
Daarnaast zijn er korte lijnen met het basis en voortgezet onderwijs. Voor het voorgezet onderwijs onderzoeken de intermediairs 
nog steeds of ouders in aanmerking komen voor extra ondersteuning middels de inkomenstoets, waarna de coördinatoren de scho-
len informeren over de uitslag.

 3.6.2 Provinciale organisaties.
De 4 Friese Leergeldstichtingen werken nauw samen. In 2017 is de Stichting Kindpakket opgericht. De Leergeldstichtingen wor-
den vertegenwoordigd door één bestuurslid in het bestuur van deze stichting. Het doel van de Stichting Kindpakket is te zorgen 
dat het portaal www.kindpakket.nl functioneert en up-to-date blijft.

 3.6.3 Landelijke armoede fondsen 
In de gemeente De Fryske Marren treedt Leergeld ZWF op als intermediair voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Tijdens het 
huisbezoek wordt de belangstelling voor activiteiten geïnventariseerd en aansluitend doorgegeven; het Jeugdfonds zet de activi-
teiten 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 aanvragen, die niet onder de doelstelling van Leergeld ZWF vallen.
Via het portaal Kindpakket.nl kunnen ouders makkelijk een verjaardagspakket aanvragen voor hun kind bij Jarige Job. Hierdoor 
kan het huis versierd worden en kunnen de kinderen trakteren op school.
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4. Voorzieningen en resultaten 

4.1 Behandelde aanvragen / bereik / bestedingen
Voor 1.395 unieke kinderen werden dit jaar één of meer aanvragen gehonoreerd; 521 kinderen uit De Fryske Marren en 874 uit 
Súdwest Fryslân. De kinderen ontvingen een gemiddeld bedrag van € 174 per kind. In totaal werden  3.561 aanvragen toegewezen.

Aantal kinderen voor wie de aanvraag werd gehonoreerd naar leeftijd
Leeftijd 0-3 jaar 4-12 jaar 13-18 jaar 19+ Totaal
Jongen 23 321 324 19 687
Meisje 19 343 315 31 708
Totaal 42 664 639 50 1.395

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
2019 702 1395 3561 €   242.745

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
2019 €     90.913 €     7.207 €   36.201 €   106.424
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Overzichten per gemeente
Súdwest-Fryslân

Categorie Aantal gezinnen per 
categorie

Aantal kinderen per 
categorie*

Aantal aanvragen 
totaal

Toegewezen bedrag 
verhoudingsgewijs

Cultuur 122 167 311 €    28.269   
Onderwijs 200 373 951 €    54.548    
Sport 141 241 43 €      4.396     
Welzijn 161 329 656 €    64.919       
Totaal meedoen 1961  €  152.132
Aantal unieke 
kinderen bereikt 874

De Fryske Marren
Categorie Aantal gezinnen per 

categorie
Aantal kinderen per 

categorie*
Aantal aanvragen 

totaal
Toegewezen bedrag 
verhoudingsgewijs

Cultuur 122 167 187 €      9.932
Onderwijs 200 373 676 €    36.365
Sport 141 241 316 €      2.811
Welzijn 161 329 421 €    41.505      
Totaal meedoen 1600 €    90.613
Aantal unieke
kinderen bereikt 521

Dienstverlening samenwerkingspartners
Organisatie Aantal kinderen Aantal aanvragen

Súdwest Fryslân De Fryske Marren De Fryske Marren
 Actie Pepernoot
Nationaal Fonds Kinderhulp

331 247

 Jarige Job 422 243
 Jeugd Sport Fonds 233 257
 Jeugd Cultuurfonds 36 41

*Kinderen/gezinnen kunnen meer dan 1 voorziening ontvangen.
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4.2 Categorieën
Cultuur: individuele aanvragen contributie/lesgeld/attributen en 448 kindpassen, die o.a. besteed konden worden in de regio bij 
zwembaden, musea, Speelbos, Bruna,  maar ook Aquazoo en Sybrandy’s Speelpark. Het aanbod was afhankelijk van de onderne-
mers, die hieraan mee wilden werken.

Onderwijs: schoolreizen, 492 schoolspullenpassen, excursies, ouderbijdrage, overblijfkosten, schoolzwemmen en schoolbenodigd-
heden.

Sport: sportkleding/attributen voor de gymles op school en sportevenementen. De sportactiviteiten in clubverband worden voor 
Súdwest Fryslân uitgezet door de gemeente en voor De Fryske Marren door het Jeugdfonds sport.

Welzijn:  412 fietsen,  50 laptops/computers, Sinterklaasactie met medewerking van het Nationaal Fonds Kinderhulp.

4.3 Ervaringen 
 4.3.1 Terugblik van een intermediair, die gaat stoppen.
Ik heb Leergeld in een periode van circa 10 jaar zien groeien van een improviserende en lerende organisatie, die haar positie op tal van 
fronten moest veroveren, naar een instituut dat een belangrijke plaats in neemt in het gehele spectrum van de armoede bestrijding. 
Daar hebben velen een bijdrage aangeleverd. Ik vond het fijn daarin een rol te spelen. Je krijgt veel inspirerende reacties van ouders en 
kinderen; dat maakt de rol van intermediair ook zo aantrekkelijk.
Op zich valt het te betreuren dat wij bestaansrecht hebben. De basisvoorziening voor ouders zou zodanig moeten zijn dat kinderen 
volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Zolang dat niet zo is, zijn er gelukkig  mensen die zich hiervoor willen inzetten. 
Hoewel ik in de afbouwperiode nog betrokken blijf bij Leergeld ZWF, wens ik jullie alle succes voor de toekomst toe.

 4.3.2 Mail van een ouder.
Wat Stichting Leergeld ZWF voor ons betekent is heel veel.
Voor ons als ouders een geruststelling, een pak van ons hart, minder stress en angst.
Onze angst en stress over hoe komen de kinderen op school, kunnen ze mee op kamp of schoolreisje, kunnen ze mee komen online, dat 
waren onze grootste problemen en die zijn opgelost door Stichting Leergeld ZWF.
Een prachtige fiets waar ze elke dag 26 km mee naar school fietsen, schoolreisjes hoefden wij niet meer aan te denken werd door school 
en Stichting Leergeld ZWF opgelost, online een mooie, goedwerkende laptop.
Voor onze kinderen kwam er meer bij kijken, einde groep acht kregen ze een bon voor een schooltas. De meiden waren helemaal blij 
(mem, ik mag er ook zo 1 net als al mijn klasgenoten) en de bonnen voor schoolspullen (mem, ik kan ook  met mijn vriendinnen mee 
spullen uitzoeken).  Heerlijk die blije gezichten.
Voor de sport zijn wij zo dankbaar. Ze konden op paardrijden blijven, doordat de helft door jullie betaald wordt en ik de andere helft 
bij elkaar kan krijgen via de kinderbijslag. 
Ook mijn zoon kan op zwemmen, wat hij hard nodig had.
Ook dat als er wat is er met je mee gedacht wordt is ook super fijn.
Onze ervaring met Stichting Leergeld ZWF is super.

5. Subsidie en sponsoren 

5.1 Sponsoren
2019 is wel een heel bijzonder jaar geweest als het gaat om individuen en organisaties, die aan ons gedacht hebben toen ze opzoek 
waren naar een goed doel voor hun activiteiten. Naast natuurlijk de geweldige bedragen die er werden opgehaald is de missie van 
Leergeld ZWF voor veel mensen duidelijk geworden. En via al die betrokkenen, kun je ook weer meer ouders bereiken omdat ze 
weten wat Leergeld ZWF voor mensen met een laag bedrag aan leefgeld kan betekenen.
Wij hebben steun ontvangen uit collectes van kerken, opbrengsten van een fancy fair, viering van het 100 jarig bestaan van een or-
ganisatie, een summer-roof-top party waar diverse bedrijven aan meededen, een benefietavond van het museum, een bingoavond, 
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een school die een hardloopwedstrijd had gepland, de Rotary, de Lions en diverse particulieren. Ook dit jaar hebben wij van onze 
zo goed als vaste sponsors de Dr. L.A. Bumastichting en de ROC Friese Poort wederom een groot bedrag mogen ontvangen. Het 
initiatief van ROC de Friese Poort vinden wij heel bijzonder en een voorbeeld voor allen. Zij doneren de restwaarde van hun afge-
schreven hardware aan ItDonations, die er voor zorgen dat zaken makkelijk, veilig  en transparant worden verwerkt en uiteindelijk 
het bedrag naar het goede doel overmaken. Dank allen!
 
5.2 Subsidie Gemeente 
De gemeente De Fryske Marren en Súdwest Fryslân leveren jaarlijks een bijdrage aan Leergeld ZWF. Deze bijdrage is de laatste 
jaren gelijk gebleven. Het contact met de gemeente loopt via de ambtenaren en zo mogelijk met de wethouder. Wij vinden het 
belangrijk om met de lokale overheid in gesprek te blijven in het kader van afstemming en signalering.

6. Vooruitblik 

6.1 Geplande activiteiten 
Het grootste doel, het meer bereiken van kinderen, blijft centraal staan. Met name in de Fryske Marren willen wij ons richten op 
de kinderen in groep 8, die naar het voortgezet onderwijs gaan. Hiertoe gaan wij opnieuw contact leggen met alle basisscholen via 
de directie van de verenigingen of per school.

6.1 Prognose / groei
In 2020 verwachten wij toch nog een lichte stijging van het aantal kinderen. Er zijn nog te veel mensen met financiële problemen, 
doordat hun inkomen voor een groot deel opgaat aan vaste lasten. Wij blijven inzetten op het bereiken van deeltijdwerkers en 
ZZP-ers met een wisselend inkomen.

6.3  Werving nieuwe vrijwilligers
Leergeld ZWF staat altijd open voor nieuwe vrijwilligers. Iedereen kan een bijdrage leveren. De diverse talenten worden ingezet 
ten behoeve van een gezonde organisatie, die zich blijft door ontwikkelen. 

Sneek, 23 april 2020
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Nu meedoen is later meetellen...


