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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 uit minima gezinnen ten 

gevolge van armoede 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 laatste 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  Opmerkelijke ontwikkelingen bij Leergeld in 2018: 

 

De toename van het aantal aanvragen is een van de opmerkelijkste ontwikkelingen in het 

afgelopen jaar.  (zie de bijlage: overzicht van de aanvragen, pag. 13 e.v.) Naast de voldoening 

dat Leergeld WM steeds beter gevonden wordt door meer mensen, zijn er ook enkele 

kanttekeningen bij deze groei: 

- Ondanks alle bemoeienissen is de problematiek rondom kinderen die opgroeien in     

  armoede nog steeds actueel. Daarmee blijft het werk van stichtingen zoals Leergeld nog   

  altijd broodnodig. 

- In de vorige jaarverslagen hebben we diverse keren beklemtoond dat de administratieve  

  afhandeling van de aanvragen zorgde voor steeds meer werkdruk. Dit is door de toename  

  alleen maar duidelijker geworden. Het bestuur heeft besloten om de bezetting op ons  

  kantoor uit te breiden met een part-time kracht.  

Ons streven blijft om de administratieve afhandeling zo goed mogelijk te laten verlopen en 

daarmee ook onze verantwoording naar sponsoren en de diverse samenwerkende partijen 

zo transparant mogelijk te laten verlopen. 

 

Een ander gegeven waar we het afgelopen jaar mee geconfronteerd zijn is de invoering van 

de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Leergeld WM heeft altijd de nadruk gelegd 

op de privacy van haar gegevens en heeft het afgelopen jaar stappen gezet om het eigen 

beleid en de nieuwe regels met elkaar in overeenstemming te brengen.  

 

De gesprekken met de gemeente Sittard-Geleen hebben er voor 2018 toe geleid dat de 

samenwerking verder ontwikkeld wordt. Ter wille van de zorgvuldigheid van dit hele proces 

is er voor gekozen om een en ander eerst goed in kaart te brengen voordat er grote 

wijzigingen in de werkwijze zijn doorgevoerd. 

 

De toename in het aantal aanvragen heeft dankzij de steun van een aantal organisaties en 

de daarmee samenhangende sponsoracties er toe geleid dat we ook op financieel gebied 

met tevredenheid kunnen terugkijken. 

 

 

 

2  Bestuur  

 2.1  Samenstelling - taakverdeling en rooster van aftreden: 

Per 1 januari 2018 kende het bestuur van de stichting Leergeld WM de volgende 

samenstelling: 
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Dhr. E. Vencken 

Voorzitter, lid DB, Lid aanvraagcommissie.  

(aftredend  per 2019) 

 

 Mevr. R. van Alst 

Penningmeester, lid DB. 

(aftredend per 2021) 

  

Dhr. J. Ehlen: 

Secretaris, Lid DB. 

(aftredend per 2020) 

   

Mevr. Y Kragt 

Begeleiding van intermediairs, coördinator, lid DB. 

(aftredend per 2019) 

  

Dhr A. Reijnders 

Contact Graaf Huyn College Geleen 

(aftredend per 2020) 

   

Dhr. F. Janssen 

Contact Groenewald Stein  

(Aftredend per 2021) 

  

 Mevr. V. Gijsen 

lid aanvraagcommissie 

(Aftredend per 2019) 

  

Dhr. W. Zonnenberg 

(aftredend per 2019) 

 

In 2018 hebben zich geen wijzigingen in  het bestuur voorgedaan; de samenstelling van het 

bestuur was op 31 december dus hetzelfde. 

 

 

2.3     Vergaderingen 

 

In 2018 zijn er 6 vergaderingen van het algemeen bestuur geweest:  op 18 januari, 10 april, 5 

juni, 4 september, 30 oktober en 11 december. 
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3.     Commissies    

                                                                                                  

 

3.1   Commissie Fondsenwerving   /    PR 

In 2018 hebben wij van diverse sponsoren een bijdrage mogen ontvangen. Bij  sommige 

bedrijven en instellingen gaat het om royale sponsorbedragen.  

Via dit jaarverslag willen we iedereen nogmaals danken voor deze steun. Bij sommige van 

deze acties was er naast een financiële bijdrage ook sprake van het bevorderen van de 

naamsbekendheid van Leergeld. Voor beide vormen van deze steun zijn wij erg erkentelijk; 

het maakt het ons mogelijk om dit werk voort te blijven zetten. 

 

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

Schinnen en Echt-Susteren) 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. 

 

 

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.  

Het aantal aanvragen is dit jaar duidelijk toegenomen. Zie hiervoor ook de paragraaf over de 

analyse van de aanvragen.  Een en ander zorgde ook het afgelopen jaar voor een stevige 

belasting van zowel de medewerkster op kantoor, de vrijwilligers en de aanvraagcommissie.  
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Deze constatering ( die niet nieuw is) en het streven om de organisatie minder kwetsbaar te 

maken is voor het bestuur reden geweest om de werkzaamheden op kantoor uit te breiden 

met een part-time administratieve kracht als aanvulling op de reeds aanwezige vaste kracht. 

(Zie ook par. 7: de administratieve afhandeling, pag. 11) 

 

Voor het aantal en de aard van de aanvragen zie bijlage 1: de analyse van de aanvragen. 
 

 

Vanuit de aanvraagcommissie komen agendapunten voor het bestuur naar voren met name 

over welk standpunt Leergeld WM moet innemen ten aanzien van toekenningen. Binnen het 

bestuur worden met enige regelmaat casussen besproken om de actualiteit van de 

toekenningsregels te toetsen. Signalen vanuit de aanvraagcommissie zijn ook de aanleiding 

geweest om een tweetal aanpassingen door te voeren:  het maximum bedrag per maand 

van de toekenningen is aangepast. Ook de hoogte van het inkomen voor werkenden is 

aangepast. Deze groep kan namelijk geen gebruik maken van diverse vrijstellingen en 

voorzieningen die wel voor uitkeringsgerechtigden bestaan. 

 

 

3.3 Kascontrole. 

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

Bestuursvergadering besloten om de penningmeester te dechargeren over het boekjaar 

2017. 

 

4.  Huisvesting en bereikbaarheid 

Sinds de verhuizing van 2016 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.  

(resp.   stichting-leergeldwm@planet.nl  en:    www.leergeld.nl) 

De laatste twee communicatiekanalen zorgen er voor dat de administratieve 

werkzaamheden niet te vaak op willekeurige momenten onderbroken hoeven te worden. 

 

 

mailto:stichting-leergeldwm@planet.nl
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5.  Coördinatie 

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

kracht op kantoor. Van hieruit worden de werkzaamheden van de vrijwilligers aangestuurd. 

De maandelijkse bijeenkomsten met de vrijwilligers worden vanuit de coördinatiecommissie 

Y. Kragt en A. de Kock ) georganiseerd . Zij ondersteunen de werkzaamheden op het gebied 

van de coördinatie. 

 

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.  

Voorafgaand aan de algemene vergadering in voor- en najaar is er een regio overleg 

georganiseerd door de landelijke vereniging. Ook hier was Leergeld WM samen met de 

andere Limburgse Leergelden vertegenwoordigd.                                                                                                                  

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 o.m. door 

de samenwerking op te zoeken met andere landelijke organisaties zoals Jeudfonds 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. 
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                                        (Het volledige verslag is te vinden via:  

                                         https://www.leergeld.nl/ 

                                         https://www.leergeld.nl/blog/publicatie-leergeld-doet-ertoe/) 

 

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 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. 
 

In de loop van 2018 is er vrij intensief overleg geweest met de gemeente Sittard-Geleen. 

Doel van de gesprekken: het op elkaar af stemmen van de gemeentelijke regeling  "Kansen 

voor alle Kinderen" en de werkzaamheden van Jeugdfonds Sport / Cultuur en Leergeld WM.  

Naast afstemming van regelingen en werkzaamheden hebben de gesprekken zich ook 

gericht op het creëren van een algemene toegang tot alle voorzieningen binnen de 

gemeente. Hierbij moet echter ook rekening gehouden worden met (en soms gewacht op) 

landelijke ontwikkelingen. 

Regelmatig worden de resultaten geëvalueerd: in 2018 blijken in de gemeente Sittard- 

Geleen fors meer kinderen gebruik te hebben gemaakt van de mogelijkheden van "Kansen 

voor alle Kinderen" en/of van die van Leergeld WM.            ( zie ook: bijlage 1) 

 

Met de andere gemeenten waarmee Leergeld WM vaste afspraken heeft gemaakt: Beek, 

Stein en Echt-Susteren en Schinnen, zijn er eveneens evaluatiegesprekken gevoerd. De 

gemeente Schinnen is per januari opgehouden te bestaan als zelfstandige gemeente en is 

gefuseerd tot de nieuwe gemeente Beekdaelen. De werkzaamheden in de voormalige 

gemeente Schinnen zullen voorlopig voortgezet worden. 

De samenwerking met de vijf 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 

 

6.5  Overige externe contacten 

Ook in 2018 was er op regelmatige basis overleg met een aantal goede doelen stichtingen uit 

het werkgebied van Leergeld WM.  

Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten bezocht waar armoede en armoedebestrijding op 

de agenda stond. Bij verschillende instellingen (en bij sponsoren) is voorlichting gegeven 

over de uitgangspunten en de werkwijze van leergeld. 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. 
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7. De administratieve afhandeling 

Na de overstap naar een nieuw administratief systeem in 2017 is de digitalisering van alle 

gegevens binnen Leergeld WM het afgelopen jaar verder vormgegeven. Het streven is om 

binnen afzienbare tijd de overgang naar een digitaal archief af te ronden.      

In mei 2018 is de nieuwe regelgeving rondom de privacy van kracht geworden. De stichting 

heeft zich voorbereid op deze verandering door zich via diverse voorlichtingen te oriënteren 

op deze regelgeving. Daarna is  de organisatie kritisch bekeken en zijn er waar nodig  

aanpassingen verricht. Zo is bijv. het intake-formulier aangepast, zijn de overeenkomsten 

met de vrijwilligers vernieuwd  en is via een checklist bekeken of er nog zwakke plekken in 

de organisatie zitten.  

Zoals in paragraaf 3.2 reeds is aangegeven is er voor de werkzaamheden op kantoor een 

tweede kracht (part-time) bijgekomen. We hopen hiermee de werkdruk te verminderen, de 

organisatie minder kwetsbaar te maken voor uitval en de bereikbaarheid bij verlof of 

vakantie te vergroten. We gaan er vanuit dat we hiermee ook de zorgvuldigheid met 

betrekking tot het bijhouden van alle gegevens en de controle op de toegekende 

voorzieningen op het hoge peil kunnen handhaven.  

 

8.  Intermediairs 

De vrijwilligers vormen een stabiele groep, die gemotiveerd de werkzaamheden  uitvoert 

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

komen regelmatig bij elkaar om de werkzaamheden te bespreken, ervaringen uit te wisselen 

en om zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen. 
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9. Financiën 

Leergeld Westelijke Mijnstreek  overzicht inkomsten en uitgaven 
 
 
BATEN 
Baten uit eigen fondsenwerving 
Giften / Schenkingen            23.400,43 
 
Baten uit acties derden 
Bijdrage JSF               42.212,10 
Bijdrage JCF                  4.529,50 
Totaal: Baten uit acties derden           46.741,60 
 
Subsidies van overheden 
Opbrengst subs./vergoed. Gemeente        118.644,77 
Opbrengst subs. provincie                                      6.194,35 
Totaal: Subsidies van overheden                     124.839,12 
 
Overige opbrengsten 
Ontvangen bankrente / spaartegoeden         9,97 
Totaal: Overige opbrengsten                      9,97 
Totaal: BATEN            194.991,12 
 
LASTEN 
PERSONEELSKOSTEN 
Lonen en salarissen              15.533,74 
 
Overige kosten Beheer & Administr.           19.481,45 
 
Financieringslasten 
Rente en kosten bank                   207,84 
Totaal: OVERIGE KOSTEN BEHEER EN ADMINISTR           19.689,29 
 
 
Kosten Meedoen 
 
Onderwijs                          97.850,53 
Sport                                       37.383,23 
Cultuur                          11.642,87 
Welzijn                            4.011,00 
 
Totaal: MEEDOEN                         150.887,63 
 
Totaal: LASTEN                           186.110,66 
 
Saldo                              8.880,46 
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Bijlage  

 Overzicht van de aanvragen. 

 

Overzicht 1: Algemeen beeld 

In het overzicht hieronder geven we de overzichtsgegevens over 2018 (dik gedrukt) en ter 

vergelijking  ook de aantallen kinderen en het aantal aanvragen uit 2017 . 

 

                                                                                         aantal gezinnen      aantal kinderen     aantal aanvragen 

BEEK                       Totaal  2018 

 

                                           2017 

  86 148 

 

107 

393 

 

200 

 

  

ECHT-SUSTEREN     Totaal  2018 

 

                                          2017 

  98 179 

 

121 

472 

 

274 

 

  

SCHINNEN               Totaal  2018 

 

                                          2017 

  29 44 

 

31 

104 

 

41 

 

  

SITTARD-GELEEN    Totaal  2018 

 

                                          2017 

  142 223 

 

153 

405 

 

259 

 

  

STEIN                      Totaal  2018 

 

                                          2017 

  74 133 

 

101 

332 

 

281 

 

  

Totaal  Leergeld WM           2018 

 

                                          2017     

  430 

 

 

728 

 

515 

1711 

 

1057 

  

 

Uit de aantallen blijkt een forse toename van zowel het aantal geholpen kinderen als ook 

van het aantal verwerkte aanvragen. Het aantal kinderen dat geholpen is stijgt over het 

geheel met ruim 45% ten opzichte van 2017.   
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Het aantal aanvragen is in 2018 ook fors toegenomen, ten opzichte van 2017 is er een 

toename van 61%. Deze stijging wordt veroorzaakt door een groter aantal kinderen en door 

de toename van het aantal aanvragen per kind. Waren er in 2017 gemiddeld 2,05 aanvragen 

per kind, in 2018 waren dit er 2,35.   

De grootste stijging zien we bij de gemeente Schinnen: niet alleen het aantal kinderen dat 

gebruik maakt van de voorzieningen van Leergeld WM neemt hier fors toe, ouders doen ook 

voor meerdere zaken een beroep op Leergeld WM er is een toename van 41 aanvragen in 

2017 naar 104 in 2018, m.a.w. ongeveer 2,5 maal zoveel. 

Een andere gemeente waar het aantal aanvragen in 2018 fors is toegenomen is de gemeente 

Beek. Het aantal aanvragen is hier bijna verdubbeld. ( 393 aanvragen in 2018 versus 200 in 

2017) 

Een uitzondering hierop vormt de gemeente Stein: Het aantal kinderen dat geholpen werd 

groeit, evenals het aantal aanvragen. Het aantal aanvragen per kind nam echter iets af: In 

2017 werden er nog 2,78 aanvragen per kind gedaan. In 2018 waren dit 2,5 aanvraag per 

kind. 

Opmerkelijk is de groei in Sittard-Geleen: deze gemeente kent een uitgebreide voorziening 

in de vorm van de regeling "Kansen voor alle Kinderen". In 2018 is hier door de inwoners ook 

een uitgebreider beroep op gedaan. Toch kent ook het beroep op Leergeld WM hier een 

toename. 
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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. 

 

 


