
 

Meerjarenbeleidplan Leergeld WM 
 
Alle Leergeld Stichtingen in Nederland –zo ook in Limburg–  hebben als missie het voorkomen van 
sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt 
kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis 
zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de 
samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de 
maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen.  
 
Het motto en ook de lange termijn ambitie van Leergeld is dan ook: 
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen 
 

Dit beleidsplan bestrijkt een periode van vier jaar (2021-2024) en betekent geen radicale verandering 
in ons beleid: we blijven als Stichtingen Leergeld Westelijke Mijnstreek vertrouwen op onze lokale 
aanpak van directe ondersteuning van kinderen uit gezinnen met minimale middelen. Daar waar 
nodig zullen we ons lokale beleid aanpassen aan de middelen die er in de gemeente waar we 
werkzaam zijn beschikbaar zijn. 

 
Doelen voor de komende periode: 
Groot bereik - handhaven. Grenzen aan de groei. 
Doel: daar waar mogelijk nog meer kinderen helpen. Gezien het percentage van de kinderen uit de 
doelgroep die we nu reeds bereiken, zal de groei niet meer zo spectaculair zijn als in het verleden. De 
uitdaging in de groei zal vooral zitten in het bereiken van specifieke doelgroepen, met name die 
doelgroepen die we nu nog niet bereiken. 
Gesprekken met een reclamebureau om de doelgroep anders te benaderen. 
Het beoogde resultaat; grotere naamsbekendheid,beter en makkelijker toegankelijk worden voor 
onze doelgroepen.  
Een grotere naamsbekendheid levert in de begroting twee aspecten op: door de grotere bekendheid 
zal er makkelijker een beroep gedaan worden op de voorzieningen van leergeld. Mogelijk levert een 
grotere bekendheid ook een grotere bijdrage van particulieren op.  Beide effecten zijn moeilijk in te 
schatten en daarom niet meegenomen in de begroting. 
 
Uitdaging/doel: voor de komende tijd bestaat de uitdaging om adequaat te kunnen inspelen op de 
gevolgen van de Coronacrisis.  
Diverse activiteiten hebben stilgelegen. Op korte termijn betekent dit:  aanvragen voor kinderen 
komen weer op gang; er ontstaan wachtlijsten. 
Kinderen hebben een tijd lang geen (of op beperkte schaal) activiteiten kunnen ontplooien; mogelijk 
zal deze groep extra gestimuleerd moeten worden om de activiteiten weer op te pakken. 
Er is weinig zicht op de toekomstige ontwikkelingen; niemand hoopt het, maar een hernieuwde  
sluiting van de scholen valt niet uit te sluiten.  
Leergeld zal zich flexibel moeten opstellen in dit soort onvoorziene situaties.  
 
Doel: het beheersbaar en overzichtelijk houden van ons werk. 



 

Streven naar professionaliteit in verwerking en administratie. 
Daarnaast: Leergeld is en blijft een stichting die drijft op het werk van vrijwilligers - werklast moet 
beheersbaar blijven. 
Onze vrijwilligers en bestuurders werken zeker deskundig en professioneel maar wel op basis van 
vrijwilligheid.  

Bezinnen op de vergoedingen. 
Samenwerking met diverse andere organisaties (JFS JFC), de wisselende voorzieningen in de diverse 
gemeentes waarmee we samenwerken dwingen ons tot bezinning over ons pakket aan 
vergoedingen. 
Politieke beslissingen kunnen een grote invloed hebben op ons werk. Voorbeeld: Het gewijzigde 
beleid t.a.v. de 4 kids regeling heeft een fluctuatie veroorzaakt in de aantallen kinderen die een 
beroep deden (konden doen) op de verstrekkingen van Leergeld.  
   
Leergeld WM beschikt over een stevige financiële basis dank zij de samenwerkingsovereenkomsten 
met de gemeenten uit het werkgebied. Daarnaast is er een continuïteitsreserve die ons in staat stelt 
onverwachte gebeurtenissen en wijzigingen in politieke koers op te vangen. 
 
 

Begroting en dekkingsplan 2021 - 2024 
 
Overzicht van aantallen over de laatste drie jaar: 
 
jaar          aantal gezinnen       aantal kinderen      aantal aanvragen
  

2017  515 1057 
 

2018 430 
 

728 
 

1711 

2019 386 
 

672 
 

1812 

 
2020 

 
674 1061 1999 

 
 
Aantal kinderen: fluctueert, o.a. door het beleid  t.a.v. voorliggende voorzieningen . Met name in de 
gemeente Sittard Geleen ( zie hiervoor ook het jaarverslag 2020) Door een royale voorliggende 
voorziening kwamen er minder kinderen aan bij Leergeld. In 2020 is de regeling versoberd; gezinnen 
maken nu weer meer gebruik van de voorzieningen van Leergeld. 
De meest constante factor over de laatste drie jaar is het aantal aanvragen. In de begrotingen voor 
de komende jaren is vooral met die factor rekening gehouden. 
 
 
Voor het opstellen van de begrotingen maken we enkele aannames: 
 



 

Aantal aanvragen gemiddeld 10 % stijging per jaar. We gaan er vanuit dat deze stijging vol te houden 
is. 
In de begroting resulteert dit in een stijging van de uitgaven met 10 %  ;  de inkomsten hoeven niet in 
gelijke mate mee te stijgen. 
We houden rekening met een terugloop van de uitgaven t.b.v. sport + cultuur; i.v.m. samenwerking 
met JFS/ C en de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten. Sport en cultuur worden rechtstreeks door 
JFS /C  afgehandeld. Daarmee lopen ook de vergoedingen door de gemeenten terug. 
Er is een stijging door de verstrekking van fietsen en laptops in Echt (2021) en in Stein. Dit tengevolge 
de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten. 
Waarschijnlijk is er in 2022 een herziening van de  overeenkomst met Beek - Onze aanname is:  gelijk 
aan afspraken in Stein / Echt. 
Personeelskosten: stijging conform CAO. 
Laptops: wel stijging door deelname Stein + Echt aan het programma. Niet meer die grote behoefte 
van 2020 tijdens Corona. Wel zal de prijs per laptop toenemen; gedeeltelijk door indexering, mogelijk 
ook door grotere vraag naar 2e hands laptops en / of door hogere eisen aan de laptops. 
We schatten de toename ten gevolge van de deelname van Echt en Stein aan het fietsenplan op ± 20 
fietsen per jaar. 
 
 
Voor de begrotingen levert dit het volgende beeld op: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OMSCHRIJVING   rekening 2020  begr '21 
BATEN 
subsidies 
provincie Limburg   €        7.387,10   €     5.000,00 
gemeenten WM   €    248.533,23   € 240.000,00  
  
bijdragen 
jeugdsportfonds    
jeugdcultuurfonds 
  
 giften/donaties/overig                                 €   8.410,15  **   € 10.000,00  
onvoorziene inkomsten 
   
TOTAAL    €    264.330,48   € 255.000,00 
   
LASTEN 
HULPVERLENING 
ONDERWIJS    €    101.951,75  € 100.000,00 
SPORT     €      34.040,90  €    20.000,00 
CULTUUR    €         9.145,45  €    11.000,00 
WELZIJN    €      16.789,80   €    19.000,00 
OVERIG laptops   €      54.764,64  €    50.000,00 
PERS. EN ADM.KOSTEN     
PERSONEELSKOSTEN   €     30.842,33   €  35.000,00 
ONKOSTEN INTERMEDI.  €         6.733,40   €  10.000,00 
KANT.TELF.PORTI   €      10.281,87  €  15.000,00 
   
overige kosten    €            260,00 
  
TOTAAL  KOSTEN   €    264.810,14  € 260.000,00  
 
Totaal inkomsten   €    264.330,48            € 255.000,00 
 
 SALDO     €        -   479,66  -€ 5.000,00 
  
  
 
 
**Het totaal bedrag aan giften/donaties in 2020 was € 27.410,15.    € 19.000,-- was daarvan t.b.v. van laptops. 
     € 14.000,-- is daarvan reeds gebruikt en  € 5.000,--  zal in 2021 daaraan worden uitgegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
omschrijving    begr '22  begr. '23  begr '24 
 
BATEN 
subsidies 
prov. Limburg   6.500   6.500   6.500 
gemeenten WM  240.000  245.000  250.000 
 
 
 
 
 
giften/donaties/overig  5.000   7.000   7.000 
onvoorziene inkomsten   
 
Totaal    251.500  258.500  263.500 
 
 
Lasten Hulpverlening 
 
Onderwijs   110.000  121.00   132.000 
Sport    10.000   8.000   7.000 
Cultuur   5.000   4.000   3.000 
Welzijn   20.500   21.000   22.000 
Welzijn overig: laptops 45.000   45.000   50.000 
pers. en adm. kosten 
Personeelskosten  36.500   38.000   39.500 
onkosten intermediairs 10.000   11.000   11.000 
kant. tel. porti  15.000   16.000   16.000 
 
 
Totaal    252.000  264.000  280.000 
 
 
Saldo    500   -5.500   -16.500 
 
 
 
 
Drie van de vier begrotingen uit dit meerjarenbeleidplan kennen een negatief saldo. Om de 
tekorten niet te hoog op te laten lopen is een bezinning nodig op  mogelijke (extra) 
sponsoracties. 
Er zijn nog een aantal mogelijkheden om inkomsten en uitgaven in de pas te laten lopen. 
Doordat er in het verleden gezorgd is voor een continuïteitsreserve is het mogelijk de 
tekorten hieruit te dekken. 
De inkomsten en uitgaven weer met elkaar in de pas te laten lopen is een van de 
doelstellingen / uitdagingen voor de komende periode. 


