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welzijn

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Leergeld Haarlem-
mermeer (hierna: Leergeld) over het jaar 2018. Laten we met de 
deur in huis vallen: 2018 was een hectisch jaar in ons twaalfjarig 
bestaan. 

In de eerste plaats zette de gestage groei door van zowel het 
aantal cliënten als het aantal vrijwilligers. Dat is op zich goed 
nieuws, maar het verhoogde wel de werkdruk. Daarbij was 
duidelijk dat onze vaste coördinator Hetty Schermer, die de 
organisatie twaalf jaar lang heeft geleid, van plan was om haar 
werk over te dragen aan een ander. Dat riep de vraag op of je 
wel opnieuw iemand bereid zou vinden om zich, net als Hetty, 
als vrijwilliger bijna fulltime voor Leergeld in te zetten. Zouden 
we niet een betaalde kracht moeten gaan aanstellen? Dan was er 
nog de gemeente die zo veel vertrouwen in ons had, dat de vraag 
werd gesteld of wij niet de verantwoordelijkheid voor de uitvoe-
ring van het hele kindpakket op ons zouden kunnen nemen? 

Dat zou opnieuw een grote verzwaring van de werklast en in elk 
geval van de verantwoordelijkheid zijn voor een vrijwilligersor-
ganisatie. En dan was 2018 ook het jaar waarin zowel voorzitter 
als secretaris als penningmeester – allemaal ‘om hen moverende 
redenen’ zoals een verhuizing of een andere functie – afscheid 
namen en er drie nieuwe gezichten op die plekken kwamen. 
En dan hebben we het maar niet over de verhuizing die zich 
aankondigde, omdat de KSH, die ons jarenlang belangeloos 
heeft gehuisvest, de ruimte weer zelf nodig heeft. Ook deze 
verhuizing wierp zijn schaduw al vooruit.

Aan het schrijven van een nieuw beleidsplan was in de afgelopen 
jaren al een paar keer begonnen, maar telkens werden we door 
veranderde omstandigheden ingehaald. In 2018 werd behoefte 
sterk gevoeld om de regie hierin terug te pakken en werd er 
onder begeleiding van Paul Janssen van Leergeld Nederland 
samen met de vrijwilligers een nieuw beleidsplan geschreven 
voor de periode 2019-2023.

Een jaar dus zonder dull moments, maar mede dankzij de 
inmiddels twee coördinatoren, Hetty en Madeleine, de 
intermediairs en de vrijwilligers op de administratie, is onze 
hoofddoelstelling, het helpen van kinderen in armoede, gewoon 
gehaald. Daarvoor verdienen zij, de vrijwilligers, wat ons betreft 
alle lof en dank. 

En gelukkig was het een jaar waarin we ons van de morele en 
financiële steun van veel instanties en personen – waaronder de 
gemeente – verzekerd wisten. Dat helpt enorm.
Maar bovenal herinneren wij ons onszelf er vaak aan voor wie 
we het doen: de kinderen. Nu meedoen is straks meetellen! 
Weinig dingen zijn mooier dan daar een steentje aan te kunnen 
bijdragen.
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voor fondsenwerving en PR & communicatie binnen het 
werkgebied. Een of meerdere coördinatoren leiden de dagelijkse 
operatie en de werkzaamheden van administratie en inter-
mediairs. De intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de 
bestaande voorliggende voorzieningen en verwijzen daarnaar. 

1.2 DOELSTELLING LEERGELD / BELEIDSDOELSTELLING

Leergeld wil kinderen van 4 tot 18 jaar, die opgroeien in 
gezinnen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau, 
mee laten doen op vier verschillende gebieden:

•  Onderwijs: Meedoen op school is noodzakelijk voor 
kinderen, maar is tegenwoordig ook behoorlijk kostbaar. 
Voor sociale activiteiten, zoals een schoolreisje of het 
schoolkamp, kan een aanvraag worden gedaan. Dit geldt 
ook voor laptops of iPads die aangeschaft moeten worden 
voor het Voortgezet Onderwijs. Dit gebeurt door de 
gemeente. Leergeld verzorgt het inkomensonderzoek voor 
mbo-studenten zodat deze aanspraak kunnen maken op de 
Klijnsma gelden.

•  Sport: Sporten is een belangrijke buitenschoolse activiteit 
voor kinderen. Daarom werken wij nauw samen met lokale 
sportclubs en het Jeugd Sport Fonds (JSF). 

•  Cultuur: Meedoen aan culturele activiteiten (muziekles, 
dansles) is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, 
maar de kosten vormen vaak een hindernis.

•  Welzijn: Voor overige activiteiten die bijdragen aan de 
ontwikkeling van kinderen, zoals bijvoorbeeld zwemles, 
scouting of de aanschaf van een fiets, kan een aanvraag 
worden gedaan. 

 
1.3 BEKNOPTE WEERGAVE TOEKENNINGSBELEID

Het inkomensonderzoek gebeurt door de intermediair in 
samenwerking met de coördinator, waarbij de grens 120% 
van het bijstandsniveau is. Sinds dit jaar hebben we ook een 
draagkrachtregeling. Gezinnen met een inkomen van net 
boven 120% van het bijstandsniveau kunnen daardoor toch 
een gedeeltelijke vergoeding krijgen. De kinderen moeten in de 
Haarlemmermeer ingeschreven staan en tussen 4 en 18 jaar zijn. 
De gemeente en Leergeld hebben toekenningscriteria opgesteld 
waarbij het meedoen van kinderen aan de samenleving de 
belangrijkste items zijn. Dit betekent dat de middelen niet 
voor het overblijven zijn bestemd, maar wel voor bijvoorbeeld 
musical les enz. Daarvoor kan het budget uit “Haarlemmer-
meer Doet Mee” voor kinderen (max. € 500) worden benut, in 
incidentele gevallen aangevuld vanuit ons eigen budget 
(bv. talentkinderen of kinderen uit gezinnen die qua inkomens-

1. De Leergeld Organisatie 
1.1 MISSIE / KADER / LANDELIJKE ORGANISATIE

Stichting Leergeld Haarlemmermeer heeft als missie het 
voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen 
met minimale financiële middelen. Leergeld biedt daarom 
kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om deel te 
nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor 
kunnen ook deze kinderen hun kennis, hun sociale en emoti-
onele vaardigheden en hun talenten zo optimaal mogelijk 
ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in 
de samenleving. De langetermijnambitie van Leergeld is dat alle 
kinderen kunnen meedoen onder het motto: 

Stichting Leergeld Haarlemmermeer is opgericht op 23 februari 
2006 en maakt deel uit van de Vereniging van Stichtingen 
Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland). 
Leergeld Nederland is een vrijwilligersorganisatie, die haar 
hulpverlening lokaal heeft georganiseerd via autonome stichtin-
gen. Inmiddels zijn in 2018 voor de hulpverlening in Nederland 
100 lokale Leergeld stichtingen actief, waarvan onze stichting 
er dus één is. De lokale stichtingen werken met vrijwilligers, 
volgens dezelfde Leergeld formule en zijn allen gelijk georga-
niseerd. Het lokale bestuur leidt de Leergeld stichting en zorgt 
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NÚ MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN.’
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positie buiten “Haarlemmermeer Doet Mee” vallen maar door 
schulden, ziekte of soms overlijden van een ouder toch een 
dusdanig laag besteedbaar inkomen hebben, dat deze gezinnen 
voor SLH wel binnen de norm vallen).

2. Maatschappelijke ontwikkelingen
2.1 DOELGROEPEN, AANTAL KINDEREN IN ARMOEDE IN WERKGEBIED

Het jaar 2018 heeft opnieuw een grote groei aan klanten laten 
zien. Ten opzichte van 2017 zijn er ruim 11 % meer kinderen 
door ons geholpen (van 859 naar 1.045 naar 1.163). In de 
Armoedemonitor 2017 van de gemeente Haarlemmermeer 
staat dat 5,7% van de kinderen opgroeit in een minimagezin. 
Het gaat om 1.858 kinderen, waarvan 1.547 kinderen in onze 
doelgroep (4 tot 18 jaar) vallen. Van deze groep hebben wij dit 
jaar dus ruim 75% bereikt. We blijven, samen met de gemeente, 
zoeken naar wegen om nog meer kinderen en vooral natuurlijk 
hun ouders/verzorgers te bereiken. Verborgen armoede is daarbij 
ook een aandachtspunt.

De verdere groei maakt het noodzakelijk dat we blijven 
nadenken over professionalisering. We willen een betrouwbare 
partner blijven. Samen met de gemeente zoeken we naar de 
beste manier om zoveel mogelijk kinderen in onze doelgroep te 

bereiken. De gemeente wil 
een toekomstbestendig 
Kindpakket realiseren. 
Wat dat precies betekent 
voor onze stichting (betaalde 
coördinator, meer vrijwilligers, 
andere samenwerking, etc.) is 
onderwerp van discussie en zal in 
2019 zijn beslag krijgen.

2.2 BELEID, LOKAAL EN LANDELIJK

De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2018 de wens uitge-
sproken om, naast de huidige activiteiten binnen “Haarlemmer-
meer Doet Mee”, de uitvoerende taken van het gehele Kindpak-
ket over te hevelen naar Stichting Leergeld. De vrijwilligers 
van Leergeld Haarlemmermeer hebben directe toegang tot 
de gezinnen in armoede en de kracht van Leergeld is dat wij 
administratieve taken en betalingen regelen voor de gezinnen en 
deze betalingen ook direct aan derden overmaken, waardoor de 
gezinnen niet in de verleiding komen het geld aan andere zaken 
te besteden.

Daarnaast heeft de gemeente aangekondigd per 1 januari 2019 
– dus buiten deze verslagperiode – te werken met “Bereken Uw 
Recht”. Via deze portal kunnen inwoners uitzoeken of zij voor 
ondersteuning in aanmerking komen. Dit leidt naar verwach-
ting tot een toenemend aantal aanvragen, die extra inspan-
ningen en capaciteit zullen vergen van de vrijwilligers van de 
stichting. Leergeld kent veel aanvragers die laaggeletterd zijn en/
of digitaal niet uit de voeten kunnen. De zorg bestaat dan ook 
dat ouders en/of verzorgers deze werkwijze niet kunnen volgen. 
Voor deze aanvragers zal ook in de toekomst maatwerk noodza-
kelijk blijven. Een dergelijke toename van werkzaamheden kan 
de stichting momenteel niet aan. 

 
3. Werkwijze 
3.1 DE LEERGELDFORMULE 

Gezinnen die Leergeld Haarlemmermeer om hulp vragen, 
worden thuis bezocht door een intermediair. Tijdens een 
persoonlijk gesprek wordt de hulpvraag geïnventariseerd en 
vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schulden-
situatie. De administratieve medewerkers ondersteunen hen en 
zorgen voor een goede verwerking en opslag van alle gegevens. 
Al deze vrijwilligers ontvangen slechts een onkostenvergoeding. 
In ons beleidsplan hebben we onze kernwaarden geformuleerd 
als: betrouwbaar in onze toezeggingen, respectvol naar en met 
vertrouwen in de cliënt. Deze formule werkt: vaak komt er uit 
de ene aanvraag een andere voort, omdat cliënten hun netwerk 
naar ons doorverwijzen. De groei én ons grote bereik van 75% 
van de doelgroep is zonder twijfel aan de formule en aan onze 
vrijwilligers te danken.
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Aantal kinderen 
2012 510
2013 582
2014 687
2015 741
2016 859
2017 1.045
2018 1.163

Fietsen 
2012 118
2013 83
2014 98
2015 111
2016 143
2017 170
2018 209

Zwemmen 
2012 143
2013 157
2014 159
2015 155
2016 210
2017 309
2018 370

Opmerking: ten aanzien van Sport
In 2018 is voor 829 kinderen een aanvraag 
gedaan waarvan 456 kinderen via JFSC 
(totaalbedrag € 125.713) en 373 via Leergeld 
(totaalbedrag € 44.680, inclusief € 3.404 uit 
eigen fondsen van Leergeld) zijn ondersteund.
De daling komt voort door het verhogen van 
het Kindpakket bedrag per 1 juli 2017 en toont 
aan dat meer aanvragen binnen het 
Kindpakket vallen.

Uitgekeerde bedragen per jaar €
2012 70.725
2013 65.941
2014 84.591
2015 115.582
2016 151.961
2017 174.698
2018 227.374

Sport €
2012 7.181
2013 7.684
2014 16.664
2015 25.225
2016 33.552
2017 48.480
2018 57.017

Cultuur €
2012 13.913
2013 13.829
2014 12.443
2015 10.657
2016 15.635
2017 10.069
2018 19.647

Welzijn €
2012 34.539
2013 32.506
2014 43.803
2015 62.523
2016 81.779
2017 91.960
2018 120.767

Onderwijs €
2012 15.092
2013 11.922
2014 11.681
2015 17.177
2016 20.995
2017 24.189
2018 29.943

Een aantal cijfers op een rij:
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De visie, zoals verwoord in ons beleidsplan, luidt: 
“Kinderen dragen nooit schuld aan armoede. De stichting is 
niet blind voor de achtergronden en oorzaken van die armoede. 
Zij is zich bewust van de cruciale rol die ouders/opvoeders 
hierin spelen. De grote meerderheid van de ouders/opvoeders 
wil oprecht het beste voor hun kinderen, maar worstelen met 
problemen op het gebied van arbeidsparticipatie, integratie 
en schulden. Daarnaast is laaggeletterdheid een sterk belem-
merende factor bij het opheffen van armoede. Ook vergroot de 
digitalisering van overheidsinstanties de afstand tot mensen die 
digitale vaardigheden missen.”

3.2   DE WERKWIJZE VAN LEERGELD HAARLEMMERMEER /  
TAAKVERDELINGEN / WERKGROEPEN / GEVOLGDE  
TRAININGEN-WORKSHOPS

Ook in 2018 is er een aantal vrijwilligers weggegaan en zijn er 
weer nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Ook het aantal aanvragen 
blijft stijgen. De hoeveelheid werk maakt het noodzakelijk om 
de taken te splitsen. Er wordt gewerkt met twee coördinatoren: 
een coördinator die de intermediairs aanstuurt en een coördina-
tor die de vrijwilligers van de administratie aanstuurt. Stichting 
Leergeld Haarlemmermeer beschikt op dit moment over 9 
intermediairs, 6 administratieve krachten en 2 coördinatoren. 
We blijven op zoek naar uitbreiding van ons vrijwilligersteam.

In 2018 is er om de 4 weken een overleg geweest met de inter-
mediairs/administratie en de coördinatoren. De vergadering 
wordt altijd bijgewoond door een lid van het bestuur. In 2018 
is er 12 keer een overleg geweest. Naast deze georganiseerde 
bijeenkomsten is er veel gebruikgemaakt van de mogelijkheid 
om een aanvraag te bespreken op kantoor.
Op 22 november 2018 is er een gezamenlijke dag georganiseerd 
voor alle vrijwilligers van Leergeld. Deze dag stond ’s morgens 
in het teken van omgaan met agressieve cliënten. Intermediairs 
bleken hier niet veel mee te maken te hebben, maar de vrijwil-
ligers op de administratie soms wel, na met name een afwijzing 
van een aanvraag. ’s Middags was er een creatieve workshop en
’s avonds een etentje om de vrijwilligers te bedanken. ambities

Een aantal bestuursleden en andere vrijwilligers heeft wederom 
deelgenomen aan netwerkbijeenkomsten op het gebied van 
armoede of vrijwilligersorganisaties. Het is nuttig om op de 
hoogte te zijn van de verschillende initiatieven in de gemeente 
en de organisaties die zich daarmee bezighouden.

3.3   HET TEAM VAN LEERGELD HAARLEMMERMEER / VRIJWILLIGERS 
/BEROEPSKRACHTEN / BESTUUR / COMITÉ VAN AANBEVELING

Zoals eerder genoemd, bestaat Leergeld Haarlemmermeer op dit 
moment uit 9 intermediairs, 6 administratieve krachten en  
twee coördinatoren. 
Leergeld Haarlemmermeer heeft verder een eigen bestuur dat 
eindverantwoordelijk is voor de gang van zaken binnen de 
organisatie. 
Het bestuur bestaat uit een brede vertegenwoordiging van 
vrijwilligers die in allerlei beroepstakken actief zijn (geweest) die 
van waarde voor de stichting kunnen zijn. 

Het huidige bestuur bestond per 31 december 2018 uit:

 Voorzitter Marco van Wijngaarden Vertegenwoordiger VO
 Secretaris Sylvia Klerx Voormalig leraar VO
 Penningmeester Joost Dekker Senior Administrateur
 Lid Aarnoud van der Deijl Predikant
 Lid Karin van Geelen  PR- en Communicatie 

adviseur
 Lid Eef Niezing  College van Bestuur 

Primair Onderwijs
 Lid Wim Christe  Voormalig directeur 

bedrijfsvoering VO 

Het bestuur vergadert 1 keer per 6 weken. Een keer per half jaar 
vindt overleg met de gemeente plaats. Twee keer per jaar is er 
een Algemene Ledenvergadering van Leergeld Nederland.
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fonds

bijles
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4. Dienstverlening & Resultaten 
4.1 BEHANDELDE AANVRAGEN / BEREIK / BESTEDINGEN

In totaal is er in 2018 voor 1.163 kinderen één of meer 
vergoeding(en) aangevraagd en toegekend. Een groei van ruim 
11% ten opzichte van 2017.
In 2018 hebben de intermediairs in totaal 963 contacten met 
klanten gehad dan wel huisbezoeken afgelegd. Er hebben zich 
167 nieuwe gezinnen bij Leergeld aangemeld. In totaal telt 
Leergeld Haarlemmermeer 1.725 geregistreerde klanten (2017: 
1.558) Dit is gerekend vanaf het begin van Leergeld Haarlem-
mermeer (in 2006). Klanten van wie het jongste kind 18 jaar is 
geworden hebben nu een statisch dossier. 

4.2 CATEGORIEËN 

Leergeld Haarlemmermeer werkt samen met het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur (JFSC). In 2018 hebben wij 829 aanvragen 
verwerkt voor sportcontributies en 234 aanvragen voor kleding. 
Voor 26 aanvragen is er een betaling gedaan uit het Leergeld-
fonds.

In 2018 zijn er 370 nieuwe kinderen via Stichting Leergeld 
Haarlemmermeer voor zwemlessen aangemeld, het merendeel 
via SportPlaza/SKWA waarmee we een samenwerkingsovereen-
komst hebben.

Uit ons eigen budget reserveren we geld voor het op peil 
houden van de zwemvaardigheid. Als een kind een zwemdi-
ploma heeft behaald delen wij zwemvrijkaarten uit. In 2018 
hebben 247 kinderen ieder vijf kaartjes ontvangen. Sommige 
kinderen meer vanwege meerdere behaalde diploma’s.
We vergoeden ook fietsen voor kinderen vanaf 10/11 jaar (groep 
7 BO). In 2018 hebben 209 kinderen een fiets in ontvangst 
mogen nemen via Leergeld Haarlemmermeer. Onze vaste 
fietsenleverancier is ‘Stapel op fietsen’.

Met Pier-K hebben bestaan goede werkafspraken over de 
betaling van nota’s en het aanmelden van de kinderen. In 2018 
hebben 66 kinderen via Leergeld Haarlemmermeer de kosten 
voor Cultuur aangevraagd. Het overgrote deel is aangemeld bij 
Pier-K.

We merken dat de aanvragen voor ondersteuning bij het 
betalen van schoolkosten/-reisjes stijgen. Veel scholen in het 
voortgezet onderwijs stellen tegenwoordig een computer/laptop 
verplicht en dit moeten ouders zelf betalen. Dit in tegenstelling 
tot boeken, die gratis zijn. Voor 529 kinderen is in 2018 een 
aanvraag ingediend bij Leergeld Haarlemmermeer, voor zowel 
het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

De samenwerking van Leergeld/Gemeente Haarlemmermeer/
bibliotheek op het gebied van huiswerkbegeleiding en bijles, 
de zogenoemde Studiebieb, is een groot succes. Steeds meer 
kinderen doen een beroep hierop, met name vanwege een 
taalachterstand. In 2018 zijn er 83 aanvragen ingediend voor 
Studiebieb. Er kunnen 30 kinderen in 2018 bijles volgen. 
Verder staan er 53 kinderen op de wachtlijst.
Ook de mogelijkheden van Jarige Job nemen de intermediairs 
mee in hun contacten met de cliënten. Hierdoor konden in 
2018 1.224 kinderen hun verjaardag vieren.

5.  Samenwerking met andere  
organisaties

5.1. SAMENWERKING MET ANDERE LANDELIJKE ARMOEDEFONDSEN 

Leergeld Haarlemmermeer werkt nauw samen met het Jeugd-
fonds Sport en Cultuur en met Jarige Job.

5.2  SAMENWERKING MET LOKALE ORGANISATIES (ZOALS SCHOLEN, 
WIJKTEAMS, VOEDSELBANK, SPORTCLUBS, ZWEMBADEN,  
VLUCHTELINGENWERK, ONS TWEEDE THUIS, AMSTELRING)

Aan het begin van het schooljaar is weer op alle scholen aan alle 
leerlingen in het primair en secundair onderwijs in de Haarlem-
mermeer een ansichtkaart uitgedeeld met de contactgegevens 
van onze stichting. Samen met de mond-tot-mondreclame blijkt 
deze werkwijze effectief. De samenwerking met Vluchtelingen-
werk is eveneens effectief. Veel van onze nieuwe cliënten komen 
binnen via Vluchtelingenwerk.
Verder wordt er, zoals gezegd, met de bibliotheek (Studiebieb) 
en met Pier-K intensief samengewerkt.
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5.3  SAMENWERKING MET GEMEENTE HAARLEMMERMEER

Er is in 2018 een nauwgezette samenwer-
king met de gemeente Haarlemmermeer. Zo 
wordt er gewerkt vanuit het Kindpakket.
Gezinnen in de gemeente met maximaal 120 
% van het minimum inkomen kunnen hulp 
aanvragen voor hun kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 18 jaar. Voorwaarde is dat aan een 
inkomensonderzoek (via Bereken uw recht) 

wordt meegewerkt. De aanvragen richten zich op School, Sport, 
Cultuur en Welzijn.

In 2018 worden aanvragen voor schoolactiviteiten vanuit het 
Kindpakket van de gemeente Haarlemmermeer gedaan. De 
toekenning van middelen geschiedt vanuit een vast bedrag voor 
het basisonderwijs (€ 150) en het voortgezet onderwijs (€ 300). 
De bijdrage in het VO wordt o.a. gebruikt voor schoolreizen, 
schoolkamp en werkweek.
Verder worden middelen beschikbaar gesteld voor bijles bij een 
erkend instituut. 

Via Haarlemmermeer Doet Mee kunnen middelen worden 
aangevraagd voor de contributie van een sportclub of -vereni-
ging (+ sportkleding/attributen van maximaal € 100).
Aanvragen voor cultuuractiviteiten hebben betrekking op 
muziek-, teken- en toneelles. 

De aanvragen voor welzijnsactiviteiten vanuit ‘Haarlemmermeer 
doet mee’ hebben betrekking op zwemles (diploma A t/m C), 
zomer- en sportkampen en scouting.
Er wordt in 2018 in toenemende mate gebruik van gemaakt 
(zie hoofdstuk 4). 

6. Subsidie / Sponsoren / Giften
6.1 SPONSOREN 

Naast het geld van de gemeente dat we via de regeling 
‘Haarlemmermeer doet mee’ besteden, hebben we in 2018 ook 
particuliere en zakelijke donaties ontvangen met een totaal van 
€ 16.419. Een aantal voorbeelden: 
• € 5000,- van Stichting Allshare
•  € 1.000,- van Annemarie Dees die bij haar 25-jarig jubileum 

als directeur van Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer 
een bus neerzette voor Leergeld

•  € 500,- van de Parochiële Caritasinstelling Hoofddorp
•  € 5.000,- van de Stichting Regionaal Onderwijs Bureau
•  250 exemplaren van ‘Ronja de Roversdochter’ van Boekhan-

del Stevens en vijf kinderfietsen van HyattPlace Amsterdam 
Airport.

Alle donateurs hartelijk dank!

In 2018 ontving Leergeld Haarlemmermeer van het ministerie 
van SZW (Sociale zaken en Werkgelegenheid) een bedrag van
€ 16.750.
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6.2 SUBSIDIE GEMEENTE 

Van de gemeente Haarlemmermeer werd in 2018 € 16.600 
ontvangen. Samen met de gemeente zetten we ons in om dit 
bedrag zo goed mogelijk te besteden. De gemeente heeft per 
1 juli 2017 het Kindpakket uitgebreid. Zo is er is meer geld 
beschikbaar per kind per jaar en is het aantal voorzieningen 
uitgebreid. Leergeld heeft de processen hierop verder aangepast.
Leergeld Nederland heeft in datzelfde kader een grote subsidie 
gekregen van het ministerie van SZW. Lokale stichtingen 
konden daarvoor een subsidieaanvraag doen, waar we gebruik 
van hebben gemaakt. Voor 2017 en 2018 hebben we een 
aanzienlijke subsidie gekregen (in totaal € 33.000) om nog meer 
kinderen te bereiken.

7. Vooruitblik / Werkplan 2019
Ons werkplan, zoals geformuleerd in ons beleidsplan, stelt ons 
het komende jaar, c.q. de komende jaren voor de volgende 
uitdagingen:
•  Overeenstemming met de gemeente Haarlemmermeer over 

de uitwerking van ‘Bereken uw recht’ en het Kindpakket en 
welke taken de gemeente en stichting gaan uitvoeren. De 
besluitvorming hierover heeft de komende maanden hoge 
prioriteit, omdat afspraken hierover de omvang en hoeveel-
heid werk van de stichting in belangrijke mate gaan bepalen. 
Hierover dienen meerjarige afspraken gemaakt te worden.

•  Versterking van de signalerende functie van de stichting. Veel 
kennis over armoede kan worden benut om bij te dragen aan 
verbetering van het lokale armoedebeleid. 

•  Realisatie van een betaalde managementfunctionaris. De 
stichting moet omwille van de continuïteit en door toename 
van het werk een betaalde manager aanstellen. Deze functi-
onaris wordt extern het gezicht van de stichting en neemt 
intern de werkprocessen en coaching van de medewerkers 
voor zijn/haar rekening. De gemeente Haarlemmermeer 
wordt gevraagd extra financiën beschikbaar te stellen om deze 
managementfunctie te realiseren.

•  Realisatie van vaste huisvesting. Medio 2019 komt de huidige 
kantoorruimte te vervallen. Derhalve wordt gezocht naar 
nieuwe kantoorruimte met minimaal 6 werkplekken, archief-
ruimte en een spreekkamer.

•  Behoud en werving van nieuwe vrijwilligers. Opstellen 
van een HR-beleid waarin aandacht is voor recruitment, 
HR-processen en training/begeleiding.

•  Plan voor fondsenwerving. Om de eigen financiële middelen 
ter ondersteuning van kinderen in armoede zeker te stellen, 
moet een plan opgesteld worden om bestaande en potentiële 
donateurs te behouden en te werven.

8. Financieel Jaarverslag 2018
Het Financieel Jaarverslag is aan te vragen via 
communicatie@meerleergeld.nl. 
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