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 1.  Inleiding.  

 Algemeen          

(Wie zijn we - wat doen we   ?) 

Stichting Leergeld WM maakt deel uit van de landelijke vereniging Leergeld Nederland. 

Daarmee onderschrijft Leergeld WM, net als alle andere aangesloten stichtingen, de 

uitgangspunten en de werkwijze van de landelijke vereniging. Doel, strategie, deelnemende 

regio’s, werkwijze enz. van Leergeld zijn in te zien via de website van de vereniging Leergeld 

Nederland: www.Leergeld.nl   

 

Hieronder geven we een korte samenvatting van de uitgangspunten:  

Leergeld zet zich in om te voorkomen dat schoolgaande kinderen ten gevolge van een 

gebrek aan financiële armslag niet kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijke 

leven op en rond de school zowel in als ook buiten schooltijd. Als zij niet kunnen deelnemen, 

dreigt voor hen sociale uitsluiting. En dat is slecht voor de betrokken kinderen en slecht voor 

de samenleving. Leergeld fungeert als vangnet met snelle maatregelen, waarbij de 

probleemoplossing voor het kind centraal staat en niet de regels. Door het 

vertegenwoordigen van een aanzienlijke doelgroep middels een signaleringsfunctie naar de 

overheid vraagt Leergeld aandacht om het probleem van tekortschietende voorzieningen 

en/of wetgeving structureel op te lossen. Dit zowel op lokaal als ook op nationaal niveau. 

  

 

 

Het motto van Leergeld vat het bovenstaande samen: 

 

 

http://www.leergeld.nl/
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1.2  2019: een bewogen jaar.  

 

Het afgelopen jaar is op meerdere punten een bijzonder jaar geweest. Om te beginnen heeft 

de crisis rondom corona ook onze stichting niet onberoerd gelaten. We noemen hier maar 

een paar van de zaken waarmee we geconfronteerd werden: 

- De lock-down en het thuisonderwijs: tijdens de eerste lock-down bleek dat de groep 

kinderen voor wie Leergeld zich inzet de meeste moeite heeft met het thuisonderwijs: de 

huisvesting, de beschikbaarheid van de juiste voorzieningen, het opleidingsniveau, het 

moeten delen met broertjes en zusjes van de ene laptop. Deze factoren bleken bij de 

kinderen waar Leergeld zich op richt een grotere rol te spelen dan gemiddeld. 

 Een en ander vertaalde zich onder andere in een grotere vraag naar laptops - we gaan 

hier uitgebreider op in in paragraaf:   3.1 en 6.5. 

- Kinderen konden in bepaalde perioden niet hun gewone vrijetijdsbesteding uitoefenen; 

zwembaden, fitnesscentra waren bepaalde perioden gesloten, (binnen) sporten was en is 

alleen mogelijk onder bepaalde omstandigheden of onder bepaalde voorwaarden. De 

weerspiegeling daarvan was terug te vinden in het aantal aanvragen dat we ontvingen. 

-  Huisbezoeken zijn niet mogelijk geweest in de afgelopen periode. ( zie par. 5 en 8) 

-  Onze kantoorruimtes waren op bepaalde periodes maar beperkt toegankelijk. ( zie  par. 4) 

-  Fysiek bij elkaar komen om te vergaderen bleek in de afgelopen periode niet zo 

eenvoudig meer. ( zie par. 2.3) 

 

Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen geweest die ons minder overvallen hebben: 

- De samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen en het Jeugd Fonds Sport/Cultuur 

waar we het voorgaande jaar veel in hebben geïnvesteerd, heeft dit jaar zijn beslag 

gekregen. Binnen de samenwerking is het ook wennen en afstemmen op elkaars 

werkwijze geweest. 

- Met de gemeente Echt zijn gesprekken gevoerd om de afspraken rond de samenwerking 

met deze gemeente op te poetsen. Tegen het einde van 2019 heeft dit geleid tot een 

nieuw samenwerkingscontract. 

- Ook in 2019 hebben we medewerking verleend aan de initiatieven om gezinnen met een 

laag inkomen te helpen om aan betaalbare kleding te komen in de gemeenten Stein 

(kledingdag) en Beek  (fashioncheques). 

- Het administratie systeem waar wij gebruik van maken was aan een herziening toe: er is 

via Leergeld Nederland een andere firma gevonden die het systeem gaat beheren en 

onderhouden, daarnaast heeft het systeem een flinke update gekregen. (zie par. 7) 

-  De voormalige gemeente Schinnen is opgegaan in Beekdaelen. De werkzaamheden in de 

voormalige gemeente Schinnen worden met ingang van 1 januari 2021 overgenomen 

door Leergeld Parkstad. ( zie par. 6.3) 

- Overzicht 1 geeft een overzicht van de aantallen kinderen die in de laatste vier  jaar 

geholpen zijn door Leergeld WM. 



5 
 

 2  Bestuur  

 2.1  Samenstelling - taakverdeling en rooster van aftreden: 

Per 1 januari 2020 kende het bestuur van de stichting Leergeld WM de volgende 

samenstelling: 

Dhr. E. Vencken 

Voorzitter, lid DB, Lid aanvraagcommissie.  

(aftredend  per 2023) 

 

Mevr. R. van Alst 

Penningmeester, lid DB. 

(aftredend per 2021) 

  

Dhr. J. Ehlen: 

Secretaris, Lid DB. 

(aftredend per 2024) 

   

Mevr. Y Kragt 

Begeleiding van intermediairs, coördinator, lid DB. 

(aftredend per 2023) 

 

Dhr A. Reijnders 

Contact Graaf Huyn College Geleen 

(aftredend per 2024) 

   

Dhr. F. Janssen 

Contact Groenewald Stein  

(aftredend per 2021) 

  

Mevr. V. Gijsen 

Lid aanvraagcommissie 

(aftredend per 2023) 

  

Dhr. W. Zonnenberg 

vice voorzitter 

(aftredend per 2023)                     

 

                                                                                                                           

In 2020 hebben zich geen wijzigingen in  het bestuur voorgedaan. 
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2.3     Vergaderingen 

Er zijn zeven bestuursvergaderingen geweest in 2020. De eerste vergadering op 11 februari 

is nog in het voor ons vertrouwde patroon verlopen; de volgende drie vergaderingen, op 7 

april, 19 mei en 30 juni zijn digitaal georganiseerd, aangezien fysiek vergaderen niet tot de 

mogelijkheden behoorde. De laatste twee vergaderingen van 2020 zijn we vanwege de 

beperkingen in de kantoorruimtes uitgeweken naar S.G. Groenewald: daar konden we 

gebruik maken van grotere ruimtes, zodat de vereiste afstand in acht kon worden genomen. 

Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten in kleiner verband geweest en hebben 

afvaardigingen van het bestuur deelgenomen aan overleg en aan diverse gesprekken met 

gemeenten, hetzij om de afgelopen periode te evalueren, hetzij om tot nieuwe 

samenwerkingsafspraken te komen. 

 

 

 3. Commissies 

3.1   Commissie Fondsenwerving   /    PR 

Ook in 2020 hebben wij van diverse sponsoren een bijdrage mogen ontvangen.  

Bij twee stichtingen was er sprake van een forse bijdrage: de behoefte aan laptops binnen 

het onderwijs schoot tijdens het thuisonderwijs omhoog. Mede door deze steun zijn we in 

staat geweest om hier ruimhartig aan tegemoet te komen.  

 

Voor alle bijdragen die we het afgelopen jaar hebben ontvangen willen we bij deze nogmaals 

onze hartelijke dank uitspreken. Sommige bijdragen vinden al enkele jaren op rij plaats; 

andere zijn het resultaat van hartverwarmende acties binnen bedrijven of instellingen, soms 

zijn zij het gevolg van spontane acties. Bij sommige van deze acties was er naast een 

financiële bijdrage ook sprake van het bevorderen van de naamsbekendheid van Leergeld. 

Voor al deze vormen van steun zijn we bijzonder erkentelijk; niet alleen omdat we daardoor 

over middelen kunnen beschikken om ons werk voort te zetten; de morele steun die we hier 

van ondervinden waarderen we net zo.  

 

De afspraken met de gemeenten in ons werkgebied ( Sittard-Geleen, Beek, Stein-Elsloo, 

Echt-Susteren en tot einde 2020 Schinnen) zorgen ervoor dat  er een stabiele financiële basis 

onder het werk van Leergeld is komen te liggen. Om deze continuïteit van het werk van 

Leergeld ook naar de toekomst toe te waarborgen, blijven fondsenwerving en overleg met 

de lokale overheden een terugkerend onderwerp binnen het werk van Leergeld. 
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3.2  Aanvraagcommissie 

De werkzaamheden werden vervuld door Y. Kragt,  E. Vencken,  V. Gijsen, A. de Kock, W. 

Steenmans, S. Sesum (administratieve kracht), met een aanvulling vanuit de intermediairs.  

De commissie komt in de regel twee maal per maand bij elkaar om de aanvragen te 

bespreken.  

In overzicht 1, het algemene beeld, worden de aantallen aanvragen genoemd. In 2020 zijn 

bijna 2000  aanvragen door de commissie beoordeeld.  

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

3.3 Kascontrole. 

De kascontrole is uitgevoerd door Vola Leinders Monetarius - accountants & adviseurs in het 
kader van een bijzondere opdracht. Hierover is door VLM een rapport van bevindingen  
uitgebracht. Op basis van de bevindingen in dit rapport heeft de Algemene 

Bestuursvergadering in de vergadering van 16 maart 2021  besloten om de penningmeester 

te dechargeren over het boekjaar 2020. 

 

 

 4.  Huisvesting en bereikbaarheid 

Sinds enkele jaren maakt Leergeld WM voor de administratieve activiteiten en voor de 

vergaderingen gebruik van een ruimte waar een aantal gemeentelijke diensten zijn 

ondergebracht. Om cliënten gericht te woord te kunnen staan en om de overige 

kantoorwerkzaamheden niet te vaak te onderbreken is er een telefonisch spreekuur op twee 

ochtenden en op een middag. 

Aanvragen en correspondentie verlopen voor een belangrijk deel via e-mail. Aanvragen 

kunnen ook ingediend worden via de landelijke website van Leergeld Nederland.  

(respectievelijk via stichting-leergeldwm@planet.nl  of via: www.leergeld.nl) 

mailto:stichting-leergeldwm@planet.nl
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De website Sam& voor alle kinderen is nog een mogelijkheid voor het indienen van een 

aanvraag. Deze gecombineerde toegang geeft aanvragers de mogelijkheid om via een 

toegangspoort na te gaan welke van de diverse voorzieningen van toepassing zijn en 

hiervoor door middel van een aantal keuzeknoppen een aanvraag te doen. 

 

Als gevolg van de maatregelen rondom corona  is het gebouw het afgelopen jaar minder 

toegankelijk voor ons geweest: het advies om thuis te werken is dwingender geworden, 

doordat het kantoorgebouw slechts beperkt toegankelijk was gedurende verschillende 

periodes.  

Onze administratieve medewerksters zijn daardoor gedwongen om een groot deel van hun 

werk van thuis uit te verrichten, met alle aanpassingen en beperkingen die dit met zich 

meebrengt. Dat er geen noemenswaardige achterstanden zijn opgetreden en dat cliënten 

hier weinig of niets van gemerkt hebben is een compliment voor hun inzet. 

 

 

 5.  Coördinatie 

De coördinatie van de werkzaamheden vond voor een belangrijk deel plaats door de vaste 

krachten op kantoor. Van hieruit worden de werkzaamheden van de vrijwilligers 

aangestuurd. Jammer genoeg zijn de werkzaamheden van onze vrijwilligers op een laag pitje 

komen te staan: fysiek op huisbezoek gaan is vrijwel het hele jaar door geen haalbare kaart 

gebleken. Veel is afgehandeld op afstand - per post, telefoon en mail. Ook het vaste 

maandelijkse contact en de uitwisseling tussen de vrijwilligers is op een laag pitje komen te 

staan. Onder andere door het versturen van nieuwsbrieven hebben we geprobeerd dit op te 

vangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.samenvoorallekinderen.nl/
https://www.samenvoorallekinderen.nl/
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 6. Externe contacten 

 

6.1 Leergeld Nederland 
 

Leergeld WM is aangesloten bij de overkoepelende Vereniging van stichtingen Leergeld in 

Nederland. De ontwikkelingen binnen de landelijke vereniging worden door Leergeld WM 

gevolgd, o.a. door het bijwonen van de Algemene Ledenvergaderingen, waarvan er dit jaar 

twee hebben plaatsgevonden.  

De landelijke vereniging geeft aan de leden een platform waar zij hun expertise met elkaar 

kunnen delen, ervaringen en tips kunnen uitwisselen en waar de kaders voor een 

gezamenlijke aanpak besproken worden. Het streven blijft om met respect voor ieders lokale 

aanpak toch een gezamenlijke landelijke lijn aan te houden.  

Via de landelijke vereniging hebben de lokale stichtingen een spreekbuis die op landelijk 

niveau zowel problemen kan aankaarten als oplossingen kan zoeken. Dit laatste gebeurt 

onder meer door de samenwerking op te zoeken met andere landelijke organisaties zoals 

Jeugdfonds Sport en Cultuur, Kinderhulp en Jarige Job. Ook een onderzoek naar de effecten 

van het werk van Leergeld is een onderdeel van de werkzaamheden van Leergeld Nederland. 

Leergeld Nederland zorgt voor ondersteuning van de lokale stichtingen. De bereikbaarheid 

via Sam&  ( zie ook par. 4) is een van deze initiatieven. 

 

 

6.2 Leergeld Limburg / overige stichtingen Leergeld in de regio 
 

De Limburgse stichtingen zijn allen vertegenwoordigd binnen het bestuur van Leergeld 

Limburg.  

Op een aantal terreinen worden gezamenlijke activiteiten ontplooid. Zo verloopt de 

aanvraag voor de subsidieverstrekking bij de provincie via Leergeld Limburg. De benadering 

van bovenregionaal opererende sponsoren gebeurt eveneens langs deze weg.  

Samen met het Jeugdfonds Sport/ Jeugdfonds Cultuur is Leergeld Limburg de 

gesprekspartner van de provincie bij ontwikkelingen, zoals die o.a. beschreven staan in de 

notitie "Meedoen in Limburg". 
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6.3 Contacten met de gemeente Sittard-Geleen en omringende gemeentes. 
 

Na een intensieve voorbereidingsperiode is in 2020 de samenwerking met de gemeente 

Sittard-Geleen volgens de nieuwe afspraken van start gegaan. Een en ander brengt het 

zoeken naar praktische oplossingen en aanpassingen binnen de bestaande werkwijze met 

zich mee. Gelukkig kan dit vaak via de korte lijntjes opgelost worden. 

Regelmatig worden de resultaten geëvalueerd en waar nodig wordt er bijgesteld. 

Ook met de gemeente Echt zijn gesprekken gevoerd, die geleid hebben tot een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst. Deze wordt van kracht met ingang van januari 2021. Binnen 

de nieuwe overeenkomst worden de aanvragen voor sport en cultuur doorverwezen naar 

Jeugdfonds Sport / Cultuur. De bestaande voorzieningen worden uitgebreid met 

vergoedingen voor een laptop en/of fiets bij de overstap van basis- naar voortgezet 

onderwijs. 

Er heeft een aanpassing plaatsgevonden van het werkgebied waarbinnen Leergeld WM 

actief is: door de fusie tot de nieuwe gemeente Beekdaelen is de voormalige gemeente 

Schinnen in een nieuwe eenheid opgenomen. De afgelopen twee jaar heeft de nieuwe 

gemeente de bestaande werkwijze laten bestaan: Leergeld WM was actief in de voormalige 

gemeente Schinnen, Leergeld Parkstad bleef werkzaam in het overige gedeelte. De nieuwe 

gemeente Beekdaelen heeft besloten om voorzieningen gelijk te trekken. De aanvragen voor 

Leergeld worden vanaf 1 januari 2021 afgehandeld door Leergeld Parkstad.   

 

De samenwerking met de vijf  ( vanaf 1 januari 2021: vier) gemeenten in de regio betekent 

een stevige grondslag onder het werk van Leergeld WM; het geeft ook een garantie voor de 

continuïteit van het werk van Leergeld. 

 

 

 

6.4   Contacten met de provincie. 
 

De contacten met de provincie lopen - zoals aangegeven -  voornamelijk via de Stichting 

Leergeld Limburg. Zie hiervoor bij par. 6.2 
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6.5  Overige externe contacten 

Ook in 2020 was er op regelmatige basis overleg met een aantal goede doelen stichtingen uit 

het werkgebied van Leergeld WM.  

Tijdens de eerste lock-down werden scholen overvallen met het fenomeen thuisonderwijs. 

Al vrij snel bleek dat de groep kinderen voor wie Leergeld zich inzet de meeste moeite 

hadden met het thuisonderwijs: de huisvesting, de beschikbaarheid van de juiste 

voorzieningen, het opleidingsniveau, het moeten delen met broertjes en zusjes van de ene 

laptop, deze en andere factoren bleken bij de kinderen waar Leergeld zich op richt een 

grotere rol te spelen dan gemiddeld. 

Doordat we van twee stichtingen een royale bijdrage mochten ontvangen en doordat de 

gemeente Sittard-Geleen een ruimhartig beleid in deze voerde, zijn we in staat geweest aan 

de vraag naar extra hulpmiddelen te voldoen. Er is met scholen een bruikleen overeenkomst 

gesloten, zodat zij zolang het thuisonderwijs van kracht was, leerlingen van de noodzakelijke 

hulpmiddelen konden voorzien. Na afloop van het thuisonderwijs kunnen de laptops weer 

ingezet worden bij de reguliere verstrekkingen. 

 

Er zijn enkele acties geweest waarbij Leergeld WM expliciet als goed doel vermeld werd. 

Naast de financiële bijdrage betekende dit ook dat de naamsbekendheid van de stichting 

vergroot werd. Voor beide aspecten zijn wij deze organisaties zeer erkentelijk. 

De grootste post in de verstrekkingen naar kinderen toe wordt gevormd door de vergoeding 

m.b.t. de zwemlessen. Er is ons veel aan gelegen om hier in samenwerking met gemeente en 

zwembaden te komen tot een zo goed mogelijke kwaliteit van de zwemlessen in combinatie 

met een gunstige prijs. Bij bijna alle zwembaden in de regio hebben we afspraken kunnen 

maken over een vaste prijs met een garantie voor het halen van een diploma. Voor de 

laatste uitzondering blijven we streven naar deze situatie. 

 

 7. De administratieve afhandeling 

Voor de verwerking van alle gegevens en voor het onderhouden van de contacten met onze 

cliënten maken we gebruik van twee vaste krachten op ons kantoor. Samen hebben zij een 

taakomvang van 1.5 FTE.  Wij zijn van mening dat het zorgvuldig afhandelen, vastleggen en 

daarmee ook verantwoorden van de werkzaamheden binnen Leergeld WM zo omvangrijk is 

geworden, dat dit door professionele krachten moet worden uitgevoerd. Zij zorgen ook 

mede voor de stabiliteit van onze organisatie, hierdoor hebben we de controle op de 

toegekende voorzieningen op het hoge peil kunnen handhaven.  
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Deze keuze staat onze kritische houding ten opzichte van onze kosten voor de overhead niet 

in de weg: we blijven de kosten die er gemaakt worden volgen en proberen een zo efficiënt 

mogelijke organisatie te blijven. Het administratieve systeem waar we gebruik van maken 

was aan een herziening toe. Via Leergeld Nederland is een firma benaderd, die het huidige 

systeem aanpast aan de eisen die de lokale stichtingen stellen. Een en ander betekende wel 

dat de administratieve handelingen dit jaar vroeger dan gewoon werden afgesloten, zodat 

de overzetting van het ene naar het andere systeem geregeld kon worden.   

 

 

 8.  Intermediairs 

De vrijwilligers vormen een stabiele groep, ze voeren gemotiveerd de werkzaamheden uit, 

zoals die voortvloeien uit de intake en de daarbij behorende huisbezoeken.  

Ook hier heeft de crisis rondom corona ons gedwongen tot aanpassingen:  

Huisbezoeken hebben vanaf maart maar sporadisch plaatsgevonden. Het maandelijkse 

contact moment waar ervaringen werden uitgewisseld en ontwikkelingen werden 

doorgesproken is er ook bij ingeschoten. Toch zijn we blij dat we over deze enthousiaste 

groep vrijwilligers kunnen beschikken: zij hebben zich ingezet om de gegevens op een 

andere manier te verzamelen, hebben zich aangeboden om, waar mogelijk, andere 

werkzaamheden te verrichten en geven aan dat zij nog altijd beschikbaar zijn als vrijwilliger 

en weer graag hun werkzaamheden willen oppakken. 

 

 

 9. Financiën 

 

In het overzicht op de volgende pagina's vindt u de financiële overzichten: de 

exploitatieoverzichten over 2019 en 2020.  
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Exploitatieoverzicht   2019 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   Het totaal bedrag aan giften/donaties in 2020 was € 27.410,15.  Daarvan was € 19.000,--een 

geoormerkte gift  t.b.v. van laptops.  € 14.000,-- is daarvan reeds besteed en € 5.000,--  zal in 2021 aan 

dit doel worden uitgegeven. 

Kolom1 Kolom 2 kolom 3 

OMSCHRIJVING REKENING 2019 REKENING 2020 

BATEN     

subsidies     

provincie Limburg  €                      8.166,91   €                 7.387,10  

gemeenten WM  €                  149.456,96   €            248.533,23  

      

bijdragen     

jeugdsportfonds  €                    32.354,47    

jeugdcultuurfonds  €                      4.394,00    

      

giften/donaties/overig  €                    34.732,60   €                 8.410,15  * 

      

onvoorziene inkomsten  €                            8,98    

      

TOTAAL  €                  229.113,92    

     €              264.330,48  

      

LASTEN     

HULPVERLENING     

ONDERWIJS  €                    95.915,43   €              101.951,75  

SPORT  €                    57.699,70   €                34.040,90  

CULTUUR  €                    13.554,96   €                 9.145,45  

WELZIJN  €                    11.195,15   €                16.789,80  

OVERIG laptops    €                54.764,64  

PERS. EN ADM.KOSTEN     

PERSONEELSKOSTEN  €                    25.749,79   €                30.842,33  

ONKOSTEN 
INTERMEDI. 

 €                      7.663,66   €                 6.733,40  

KANT.TELF.PORTI  €                    11.627,15   €                10.281,87  

      

      

overige kosten    €                    260,00  

      

TOTAAL  €                  223.405,84   €              264.810,14  

Winst / Verlies  €               +     5.707,88   €      -             479,66  
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Overzicht 1: algemeen beeld. 

In de overzichten hieronder is samengevat hoe het verloop van de aanvragen, geholpen gezinnen en 

geholpen kinderen is verlopen in de laatste 4 jaar: 

( Een kind kan meerdere aanvragen indienen; uit het overzicht blijkt, dat er per kind voor ongeveer 2 

activiteiten een bijdrage gevraagd wordt. )  

 

Overzicht 2017 / 2020 

 

Gemeente      jaar       aantal                aantal            aantal                                                                                

                                       gezinnen           kinderen       aanvragen 

Beek 2017  107 200 

 2018 86 148 393 

 2019 74 138 402 

 2020 63 112 250 

Echt 2017  121 274 

 2018 98 179 472 

 2019 111 209 571 

 2020 95 163 378 

Schinnen 2017  31 41 

 2018 29 44 104 

 2019 30 47 123 

 2020 24 43 106 

Sittard-
Geleen 

2017  153 259 

 2018 142 223 405 

 2019 99 152 347 

 2020 429 635 1060 

Stein 2017  101 281 

 2018 74 133 332 

 2019 72 126 369 

 2020 63 108 205 

 



15 
 

Overzicht 2: totalen 

Totaal Leergeld WM 

jaar                     aantal gezinnen                  aantal kinderen                 aantal aanvragen 

2017  515 1057 

 

2018 430 

 
728 

 
1711 

2019 386 

 
672 

 

1812 

 
2020 

 
674 1061 1999 

 

In de overzichten vallen enkele cijfers op: 

- Er is een afname van het aantal aanvragen in de gemeenten Beek, Echt, Schinnen en Stein. 

- In de gemeente Sittard-Geleen daarentegen is een toename van het aantal aanvragen. 

  De toename van het totaal wordt veroorzaakt door de groei in de gemeente Sittard-Geleen. 

 

De tegenstrijdigheid in deze twee gegevens laat zich verklaren: 

Door de corona maatregelen vanuit de overheid zijn een aantal activiteiten stil komen te 

liggen of ze zijn op een laag pitje gezet: zwembaden zijn het afgelopen jaar gedurende 

bepaalde periodes gesloten geweest. De aanvragen voor de tegemoetkoming voor 

zwemlessen hebben in deze periodes praktisch stilgelegen. Ook de aanvragen voor sport 

hebben de weerslag ondervonden van de beperkingen die er opgelegd zijn.  

We merkten in de zomermaanden dat er een inhaalslag begon te ontstaan: ouders en 

kinderen gingen hun activiteiten weer oppakken. Voordat deze inhaalslag zich kon 

voltrekken waren de nieuwe beperkingen weer van kracht. 

 

Het afwijkende beeld in Sittard-Geleen heeft te maken met de andere vorm van 

samenwerking en het grotendeels wegvallen van de voorliggende voorziening. In het 

jaarverslag van 2019 stond over de regeling "Kansen voor alle kinderen": Het bedrag dat door 

de gemeente beschikbaar werd gesteld ( € 325,-- voor kinderen tot 12 jaar en €375,-- voor oudere 

kinderen) was blijkbaar voldoende om in de meeste vragen te voorzien. 

Dit jaar is de regeling aanmerkelijk versoberd. Door de samenwerking met de gemeente 

Sittard-Geleen vond afgelopen jaar de doorverwijzing veel sneller plaats. 

Als in 2021 de resultaten van het vaccinatie programma merkbaar worden, zal  naar ons idee 

de inhaalslag, waarvan  afgelopen zomer de eerste aanzet was te zien, gaan plaatsvinden. 

Ons streven is om aan alle aanvragen te kunnen voldoen en dat we daarmee de gevolgen 

van de corona crisis waar op diverse plekken voor gewaarschuwd wordt enigszins kunnen 

dempen.  
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Overzicht3 :  uitgaven t.b.v. kinderen 

Als we 2020 afzetten tegen 2019 zien we ook enkele verschillen. 

De uitgaven t.b.v. meedoen in deze twee jaren: 

 

2019:  € 178.363 

2020: € 213.517 

 

Als we de gemiddelden bekijken levert dit het volgende beeld op: 

(bedragen zijn afgerond) 

 

bedrag meedoen              gezinnen                        kinderen                             aanvragen 

2019 
 
Total bedrag:                
€ 178.363 

386 

 
Gem bedrag per gezin: 

€ 462,00 

672 

 

Gem.bedrag per kind: 
€ 265,40 

1812 
 

Gem.bedrag per 
aanvraag: € 98,40 

 
2020 
 
Totaal bedrag                     
€ 213.517 

674 
 

Gem.bedrag per gezin: 
€ 316,80 

1061 
 

Gem.bedrag per kind: 
€ 201,25 

1999 
 

Gem.bedrag per 
aanvraag: € 106,80 

 

 

We zien het gemiddelde bedrag per kind en per gezin wat lager worden. Het gemiddelde 

bedrag per aanvraag echter loopt wat op. 

De stijging van de uitgaven wordt echter vooral veroorzaakt door het toenemende aantal 

aanvragen.  
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( bron: Volkskrant resp. 2 en 28 jan. 2021) 

 

 

 

 

 

 

 
Uw sympathie voor het werk van Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek kunt u tot uitdrukking brengen door 

een gift op rek. nr. NL27RABO0129 1206 34  t.n.v. Stichting Leergeld WM. 

 

 


