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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Stichting Leergeld Zuidwest Friesland. Zoals u van ons mag verwachten leggen wij in dit 
verslag verantwoording af aan onze subsidieverstrekkers en onze donateurs.

2020:  Een jaar om nooit te vergeten. Alles verliep anders. Wij kregen te maken met een hele andere werkelijkheid. Persoonlijke 
contacten, zoals onze huisbezoeken waren vrijwel onmogelijk. En juist aan deze vorm van contact hechten wij grote waarde.
Toch is het werk op andere wijze doorgegaan. Zowel telefonisch als digitaal zijn de contacten onderhouden.
Wij hebben  gezien dat activiteiten geen doorgang konden vinden, denk aan de schoolreizen en de “Kindpas” kon slechts beperkt 
worden verzilverd.

Aanvankelijk verwachtten wij aan het begin van de pandemie een grote toeloop. 
Deze  veronderstelling bleek niet uit te komen. Wij zagen dat het onderwijs de zaken goed op orde had. De leerlingen konden in 
voldoende mate over laptops beschikken om het digitale onderwijs te kunnen volgen. De steunmaatregelen lijken te helpen. Toch 
zijn er voldoende signalen om te mogen aannemen dat het besteedbaar inkomen van vele gezinnen niet toereikend is, mede veroor-
zaakt door de lock-downs en de opbouw van ons belastingsysteem. Pieter Omtzigt legt de tekortkomingen en onoverzichtelijkheid 
van het inkomensbeleid pijnlijk bloot  in zijn boek ”Een nieuw sociaal contract”. 

Uiteindelijk hebben we in 2020 meer kinderen weten te bereiken dan het voorafgaande jaar.
Hartverwarmend is het feit dat we ondanks de  sociaal economische malaise weer royale donaties hebben mogen ontvangen van 
bedrijven, serviceclubs, stichtingen  en particulieren.
Leergeld staat op de kaart. Wij hebben zelfs de eer gehad om prominent genoemd te worden op de achterzijde van de trucks van 
een grootgrutter.
Bijzonder was ook de actie” Hou Moed – Komt Goed, georganiseerd door de Vereniging Ondernemend Sneek  en de Rotary om  
5 goede doelen, waaronder Leergeld, een hart onder de riem te steken in de vorm van een mooie donatie.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

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 een autonome organi-
satie.

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.

1.4  Personeel en vrijwilligers
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. Sinds 1 januari 2020 hebben de coördinatoren een dienstverband van in 
totaal 18 uur, zodat wij continuïteit en verantwoordelijkheid kunnen borgen.
Er is altijd wel beweging in het vrijwilligersbestand. En het is zo fijn, dat er ook steeds weer nieuwe intermediairs zijn, die zich 
bij Leergeld ZWF aansluiten en het contact met de gezinnen onderhouden. Zij zijn het gezicht van Leergeld naar de ouders toe. 
Zonder basis, geen organisatie; Leergeld ZWF wordt vrijwillig ondersteund door een ICT/er, een administratieve kracht en een 
websitebeheerder. 

2. Maatschappelijke ontwikkelingen

2.1  Gezinnen in armoede 
Hoe anders is het jaar verlopen dan verwacht. Corona heeft de hele wereld op zijn kop gezet. Door de corona pandemie zijn er 
meer huishoudens met kinderen in de financiële problemen terecht gekomen. Ouders hebben er het afgelopen jaar heel wat taken 
bijgekregen. Zo organiseerden zij het thuisonderwijs, waakten over hun zoekende pubers, zorgden voor kwetsbare familieleden en 
moesten tussendoor zelf ook nog zien te werken. 



5

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 bestrij-
ding van armoede onder kinderen tot 18 jaar. 
In het kader van Corona en het beperken van onderwijsachterstand is volop ingezet op het verspreiden van laptops in overleg met 
de scholen.

3. Werkwijze 

3.1  De Leergeldformule
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. 
Stap 2:  Bemiddeling. 
Stap 3:  Financieel vangnet. 
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.

Alle handelingen worden verwerkt in het registratieprogramma Lisy. Per 1 januari 2021 wordt er een overstap gemaakt naar een 
‘nieuwe’ Lisy, die nauw verbonden is aan het boekhoudprogramma Twinfield.

3.2  Activiteiten in 2020
Het zal duidelijk zijn dat de schoolreizen dit jaar voor het merendeel niet zijn doorgegaan.
Voor het tweede jaar is de Kindpas uitgegeven. Eén gezinspas waar per kind € 30 op gestort werd, zodat een gezin in de gelegenheid 
werd gesteld naar eigen wens een keuze kon maken in het aanbod van (zomer) activiteiten zoals zwembaden, Swimfun, AquaZoo, 
speelbos en bioscoop. Door de maatregelen rond Corona zijn niet alle Kindpassen verzilverd.
Rond de zomervakantie is de schoolspullenpas ter waarde van € 50 uitgegeven, zodat alle kinderen zich goed kunnen voorbereiden 
op het volgend schooljaar. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.
De nieuwe laptops, die in de gemeente De Fryske Marren worden verspreid, 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, wordt nog steeds gehanteerd. Het plan wordt steeds meer verfijnd tot een werkzaam model.
Als klap op de vuurpijl heeft er aan het einde van het jaar een SAM&sint actie plaatsgevonden. Kinderen van 0-18 jaar ontvingen 
een code, waarmee een sintcadeau uitgezocht kon worden.  

De activiteiten van Leergeld ZWF gaan uit van de volgende pijlers.
•  Onderwijs: Meedoen op school is noodzakelijk voor kinderen, maar is tegenwoordig ook behoorlijk kostbaar. In de prak-

tijk betekent dit voor ouders met een krappe portemonnee vaak dat sociale activiteiten, zoals een schoolreisje of een kerst-
viering, aan hun kinderen voorbij gaan. Leergeld springt bij om dat te voorkomen, bijvoorbeeld door (financiële) afspraken 
te maken met de school of door (een deel van) de kosten te betalen. Natuurlijk helpen we ook in de duurste periode voor 
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ouders, als kinderen de overstap maken naar de middelbare school. Vaak kunnen we helpen bij de aanschaf van schoolspul-
len, zoals een tas, agenda, kaftpapier of gymkleding, of een tweedehands fiets om mee naar school te kunnen. Gewoon 
omdat een kind daar recht op heeft.

•  Sport: Sporten is een belangrijke buitenschoolse activiteit voor kinderen. Daarom werken de lokale Leergeld stichtingen 
nauw samen met lokale sportclubs en het Jeugdfonds. Kinderen die niet sporten omdat daar geen geld voor is, kunnen lid 
worden van deze clubs. Leergeld is intermediair voor het Jeugdfonds, die dan de contributie direct betaalt aan de vereniging. 
Maar daarmee is het verhaal vaak nog niet rond. Wie wil voetballen heeft een tenue en schoenen nodig, hockeyen gaat niet 
zonder stick. Sportkleding en sportattributen horen er daarom ook bij. Ouders kunnen vaak een tegoedbon krijgen, waar-
mee ze voor een bepaald bedrag aan kleding en sportspullen kunnen kopen bij winkels waarmee wordt samengewerkt.

•  Cultuur: Ook meedoen aan culturele activiteiten is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Denk bijvoorbeeld aan 
muziekles, muziekkorps of dansles voor een kind, of aan een cursus schilderen of toneelspelen. Wil een kind graag aan dit 
soort activiteiten meedoen, maar vormen de kosten hiervan een hindernis, dan helpt Leergeld om het kind toch te laten 
meedoen.

•  Welzijn: Ook meedoen aan overige activiteiten, die niet direct onder onderwijs, sport of cultuur vallen maar die wel bij-
dragen aan de ontwikkeling van kinderen, zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting of een dagje uit behoren tot de 
mogelijkheden.

3.3  Bekendheid vergroten / PR 
Dit jaar hebben wij ons gericht op het verbeteren van de website. Wij zijn opnieuw van server veranderd, zodat wij als organisatie 
nu veiliger kunnen werken als het gaat om privacybescherming.
Tevens heeft er een publiciteitscampagne plaatsgevonden in het kader van de overstap naar Samen& voor alle kinderen. Scholen 
en verenigingen zijn digitaal benaderd en hebben voorlichtingsmateriaal ontvangen.

3.4  Samenwerking met andere organisaties
 3.6.1 Lokale organisaties.
Binnen de gemeenten wordt deelgenomen aan diverse netwerken, die zich bezighouden met aspecten rond armoede. 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.
De samenwerking met het Jeugdfonds (sport en cultuur) in De Fryske Marren is versterkt. Overleg heeft vaker plaatsgevonden o.a. 
rond het nieuwe portaal www.samenvoorallekinderen.nl , de publiciteitscampagne en hoe meer kinderen te bereiken.

 3.6.2 Provinciale organisaties.
De 4 Friese Leergeldstichtingen werken nauw samen en stemmen nieuwe ontwikkelingen af.

3.6.3  Landelijke organisaties
Jeugdfonds Sport en Cultuur, Jarige Job, Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp en Leergeld Nederland zijn de partners in het 
samenwerkingsverband ‘SAM& voor alle kinderen’. Samen bieden zij één portaal waar ouders en intermediairs een aanvraag kun-
nen doen voor de voorzieningen die de organisaties bieden. Het versterken van de onderlinge samenwerking met de verschillende 
fondsen heeft tot doel het aantal kinderen in armoede te doen afnemen. 

Naast het samenwerken via één voordeur heeft iedere organisatie ook een eigen werkwijze. De verschillende werkwijzen worden 
erkend door alle samenwerkingspartners. Dat zorgt ervoor dat er aanvragen voor elkaar en met elkaar worden afgehandeld.
Verder zijn de vier organisaties zeer betrokken en wordt er samengewerkt met o.a. werkgroepen, wordt er door het bestuur een 
gezamenlijke lobby bij de Tweede Kamerleden gedaan en worden de krachten gebundeld daar waar dat mogelijk is, bijvoorbeeld 
bij campagnes.
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4. Voorzieningen en resultaten 

Aantal kinderen voor wie de aanvraag werd gehonoreerd naar leeftijd
Geslacht 0-3 jaar 4-12 jaar 13-18 jaar 19+ Totaal
Jongen 31 360 333 23 747
Meisje 20 374 326 28 748
Totaal 1.495

Aantal gezinnen, kinderen en activiteiten voor wie de aanvraag werd gehonoreerd
Jaar Aantal gezinnen Aantal kinderen Aantal aanvragen 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 1.150 €     82.355
2016 319   535 1.074 €     77.649
2017 541 997 2.208 €   131.261
2018 692 1.272 2.948 €   188.886
2019 702 1.395 3.561 €   242.745
2020 747 1.495 4.026 €   207.316 

Verdeeld over:
Jaar Cultuur Onderwijs Sport Welzijn

2008 €          172 €       3.881 €            86
2009 €          132 €       8.198 €      5.381
2010 €       3.901 €     12.181 €    15.021 €       2.466
2011 €       2.020 €     22.257 €    20.823 €     10.495
2012 €       4.255 €     23.906 €    22.324 €     16.667
2013 €       5.027 €     40.786 €    24.498 €       7.460
2014 €       8.236 €     58.471 €    24.936 €     39.236
2015 €       3.685 €     45.138 €      8.024 €     25.508
2016 €       3.121 €     39.437 €      5.559 €     29.532 
2017 €     10.307 €     43.661 €      6.236 €     71.057
2018 €     17.132 €     70.546 €      7.578         €     93.630
2019 €     36.201 €     90.913 €      7.207 €   106.424
2020 €     47.664 €     49.431 €      9.001 €   101.220
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Overzichten per gemeente

Súdwest-Fryslân
Categorie Aantal gezinnen per 

categorie*
Aantal kinderen per 
categorie*

Aantal aanvragen to-
taal

Toegewezen bedrag

Cultuur 285 565   635 €    38.163
Onderwijs 322 468    701 €    28.114     
Sport   19   27      39 €      5.959
Welzijn 359 732    907 €    53.707
Totaal meedoen 481 2.282 €  125.943
Aantal unieke  
kinderen  bereikt 959

 

De Fryske Marren
Categorie Aantal gezinnen per 

categorie*
Aantal kinderen per 
categorie*

Aantal aanvragen to-
taal

Toegewezen bedrag

Cultuur 163 329    364 €       9.501
Onderwijs 189 323    593 €     21.317
Sport 153 241    314 €       3.042
Welzijn 188 386    473 €     47.513
Totaal meedoen 266 1.744 €     81.373
Aantal unieke 
kinderen bereikt 536

 

Dienstverlening samenwerkingspartners
Organisatie Aantal kinderen Aantal aanvragen

Súdwest-Fryslân De Fryske Marren De Fryske Marren**

Jarige Job verjaardagdozen 368 207
Jeugdfonds Sport 232 241
Jeugdfonds Cultuur   33  36

*Kinderen/gezinnen kunnen meer dan 1 voorziening ontvangen.
** Inclusief kleding/attributen.
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5. Subsidie en sponsoren 

5.1 Sponsoren
Ook in 2020 is weer een bijzonder jaar geweest als het gaat om giften en donaties. 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, kunnen ook 
weer meer ouders bereikt worden, omdat ze weten wat Leergeld ZWF voor mensen met een laag inkomen kan betekenen.
Wij hebben steun ontvangen uit collectes van kerken, opbrengsten uit diverse acties, de Rotary, de Lions en diverse particulieren. 
Ook dit jaar hebben wij van onze vaste sponsor, de Dr. L.A. Bumastichting, wederom een bijdrage mogen ontvangen. 
Dank allen!
 
5.2 Subsidie Gemeenten 
De gemeente De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân leveren jaarlijks een bijdrage aan Leergeld ZWF. 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.

5.3 Landelijke subsidies
Via Leergeld Nederland hebben wij de nodige projectsubsidie ontvangen in het kader van het project ‘Alle kinderen doen mee’. 
Hierdoor zijn de mogelijkheden van de Leergeld ZWF toegenomen 
Ook is extra subsidie van de landelijke Leergeld organisatie  ontvangen om de organisatie te versterken en de coördinatoren in 
dienst te nemen, zodat de overstap naar het portaal ‘Samenvoorallekinderen’ of wel SAM& 
zo soepel mogelijk kon verlopen.

6. Vooruitblik 

6.1 Geplande activiteiten 
Het grootste doel, het meer bereiken van kinderen, blijft centraal staan. 

6.1 Prognose / groei
In 2021 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, zeker nu onderdruk van de Corona pandemie en de economische gevolgen.

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, 26 april 2021
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www.leergeldzwf.nl


