
ANBI gegevens Leergeld Utrecht 

Doelstelling 

In de akte van oprichting staat de doelstelling van Stichting Leergeld Utrecht als 

volgt vermeld: het verlenen van hulp zowel financieel als materieel aan 

kinderen van vier tot achttien jaar1 in Utrecht die bij hun ontplooiing tekort komen doordat 

het gezin waartoe zijn behoren een onvoldoende financiële bestedingsruimte heeft en 

waarvoor de mogelijkheden van een voorliggende voorziening uitgeput zijn, niet toereikend 

zijn en/of niet ter beschikking staan.  

Bestuur 

Leergeld heeft een onbezoldigd bestuur (6 leden) dat bij voorkeur 6 maal per jaar bijeen 

komt om samen met de coördinatoren lopende zaken te bespreken en plannen te maken. 

Tevens is er een comité van aanbeveling.  

Het bestuur is benoemd voor een periode van 4 jaar (max. twee termijnen).  

Hoofdlijnen actueel beleidsplan 

Leergeld Utrecht wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van 

kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. 

Leergeld wil deze hoofddoelstelling van MEEDOEN mogelijk maken voor alle Utrechtse kinderen, 

realiseren door zich te richten op twee strategische doelen:  vergroten gebruik voorliggende 

voorzieningen en versterking van de signalerings- en beleidsbeïnvloedingsfunctie.  

Financiën 

Stichting Leergeld Utrecht ontvangt al geruime tijd een jaarlijkse subsidie van de Gemeente 

Utrecht waarmee een groot gedeelte van onze organisatiekosten betaald kunnen worden. 

Voor directe steun aan de kinderen zijn wij van afhankelijk van verschillende fondsen en 

bijdragen van particulieren. Scholen richten steeds vaker met onze hulp een 

solidariteitsfonds op om sociale uitsluiting te voorkomen dat vervolgens door ons beheerd 

wordt. Deze fondsen worden steeds belangrijker.  

Het vermogen van Leergeld Utrecht wordt volledig ten dienste gesteld aan directe steun aan 

kinderen en noodzakelijke organisatiekosten. Het bestuur kan een besluit nemen over de 

hoogte van reservering om te zorgen dat Leergeld Utrecht financieel gezond blijft.  

Verslaglegging 

Leergeld Utrecht is op 3/11/2000 opgericht voor onbepaalde tijd. Minimaal een keer per jaar 

(voor 1 juni) zal een uitgebreid inhoudelijk en financieel verslag worden gepubliceerd en 

gedeeld met de Gemeente Utrecht, fondsen, instellingen en particulieren die Leergeld 

Utrecht ondersteunen. De ondersteunende en samenwerkende partners kunt u vinden 

onder partners.  

                                                             
1 Sinds 2018 verbreed naar 0 t/m 18 jaar.  


