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Stichting Leergeld Utrecht
Stichting!Leergeld!Utrecht!helpt!kinderen!die!vanwege!armoede!niet!mee!kunnen!doen!

#EerlijkUtrecht #Meedoen #SLU

zomer 2016

!Samen!werken!aan!gelijke!kansen!

Gemeenteraad!kiest!opnieuw!voor!Leergeld!

2015%was%een%roerig%jaar%in%meerdere%opzichten.%%

Na%een%paar%spannende%avonden%waarin%de%armoeA

Naast%de%jaarlijkse%constante%aanvraagstroom,%

denota%werd%besproken%in%commissie%samenleving%

sprongen%we%in%op%de%acute%nood%voor%MBOA

en%gemeenteraad,%is%besloten%Leergeld%nog%drie%jaar%

leerlingen,%veroorzaakt%door%het%minimaliseren%van%

te%ondersteunen%met%een%subsidie%voor%de%persoA

de%tegemoetkoming%voor%ouders%vanuit%DUO.%%

neelskosten.%Dankzij%deze%subsidie%gaan%we%door!%

We%trokken%aan%de%bel%en%konden%met%steun%van%

%

enkele%Utrechtse%fondsen%de%ergste%noden%lenigen.%

Volle!kracht!en!eigen!kracht!

De%gemeente%springt%eenmalig%bij%en%ondertussen%

We%blijven%als%Stichting%de%balans%zoeken%tussen%

wordt%er%gezamenlijk%met%o.a.%de%MBOAraad%en%

kritisch%toekennen%én%ruimhartig%zijn.%We%stimuleren%

VNG%gelobbyd%voor%een%eerlijke%regeling%om%MBO%

onze%aanvragers%om%zelf%oplossingen%te%zoeken%en%

voor%iedereen%toegankelijk%te%houden.%%

zorgen%er%tegelijk%voor%dat%de%kinderen%mee%kunnen%

%

doen.%Als%kinderen%mee%kunnen%doen%vergroten%ze%

Actief!in!de!armoedecoalitie!

hun%kansen%nu%en%in%de%toekomst.%Dankzij%de%steun%

Samen%met%allerlei%partijen%die%armoede%willen%

van%fondsen,%particulieren%en%de%gemeente%Utrecht%

bestrijden%in%Utrecht%maken%we%ons%sterk%om%proA

kunnen%we%hier%volle%kracht%mee%door%in%2016.%

blemen%te%signaleren,%input%te%leveren%aan%de%arA

%

moedeaanpak%die%volop%in%ontwikkeling%is%en%we%
‘proberen%de%invloed%van%armoede%zo%beperkt%moA
gelijk%te%houden’%(Jules%van%Dam%Voorzitter%stuurA
groep%armoedecoalitie).%Hierbij%blijven%we%steeds%
in%contact%met%de%mensen%waar%het%om%gaat,%ieA
dereen%die%het%niet%redt%zonder%dat%extra%steuntje%
in%de%rug.%%

Eveline%Schell,%%
Voorzitter%bestuur%

%

Toekenningen
Welzijn, Onderwijs
Het% vervallen% van% de% tegemoetkoming% die% ouders%
van% 16A18Ajarigen% in% het% MBO,% leidde% tot% een% aantal%
schrijnende% gevallen% waarin% jongeren% niet% de% les% in%
mochten% omdat% ze% geen% boeken% of% laptop% hadden.%
Dankzij%het%projectfonds%Goede%Doorstart%met%giften%
van% het% Kf! Hein! Fonds% en% Stichting! Kinderzorg!
Utrecht,% konden% we% de% ergste% noden% voor% 51% leerA
lingen%lenigen.%
%

Voor%individuele%(gezins)aanvragen%konden%we%weer%
een% beroep% doen% op% het! Kf! Heinfonds! voor! Studie!
en! Individuele! Noden.% Nieuw% in% 2015% is% onze% saA
menwerking% met% Stichting! Kinderzorg! Utrecht,%
waarbij%we%ook%individuele%aanvragen%kunnen%doen.%%
%

Van% de% plaatselijke% Rabobank% ontvingen% we% ook% in%
2015% weer% giften% in% natura% voor% ons% computerproC
ject.% Studentenvereniging% UMTC% schonk% aan% ons%
computerproject% en% we% konden% 16% kinderen% helpen%
met%de%aanschaf%van%een%computer%of%laptop.%
Laptops4All% is% niet% alleen% onze% betrouwbare% leveA
rancier% van% laptops,% ze% schonken% in% 2015% ook% een%
laptop% met% toebehoren% aan% gezin% van% ons% dat% door%
brand%alles%kwijt%was.%
%

Ons% project% Goede! start! was% mogelijk% dankzij% het%
Rabobank!Stimuleringsfonds;%22%kinderen%maakten%
hierdoor%een%goede%start%in%de%brugklas.%
%

2015% weer% aanvragen% gekregen% voor% een% bijdrage%
voor%schoolkamp%in%groep%8%en%in%de%bovenbouw%van%
het%VO.%Dankzij%Nationaal!Fonds!Kinderhulp,%MediC
lex%Onderwijs%en%Elise!Mathilde,!hebben%we%32%kinA
deren%kunnen%laten%meegaan%op%kamp.%%

Utrecht fietst! Durf jij?
Een%groot%project%in%het%jaar%van%De%Grand%Départ%%
in%Utrecht,%was%ons%project%Utrecht%Fietst!%Durf%jij?%%
%
De% Stichtse% Lions% hebben% ieder% jaar% een% grote%
boekenbeurs% met% Hemelvaartdag% en% vroegen% ons%
om% een% concreet% project.% Met% een% wachtlijst% van%
zo’n% 180% kinderen% die% wachtten% op% een% fiets% voor%
school% en% sport,% hoefden% we% niet% lang% te% denken.%
DURF,% Harten% voor% Sport,% Haella,% het% College% en%
netwerkclub% JCI% sloten% zich% bij% ons% aan% en% dankzij%
een%groot% aantal%vrijwilligers%konden%we% 150%nieuA
we%fietsen%weggeven!%%
%
We% organiseerden% een% mooi% feest% en% op% 20% en% 27%
juni% hadden% we% de% feestelijke% uitreiking.% De% burA
gemeester% was% erbij%en% hielp% een% van%de% kinderen%
met% de% laatste% assemblageAhandelingen.% We% zijn%
ontzettend%trots%op%zo’n%bijzonder%en%groot%project%
met% grote% impact% voor% de% kinderen% en% jongeren.%
Uit%onze%nameting%blijkt%de%grote%tevredenheid%en%
vergroting%van%mogelijkheden%om%mee%te%doen.%
%

Docent!Gerrit!Rietveld!College:!“Dankzij)Leergeld)heeft)M)ook)een)prachtige)week)gehad)in)Berlijn!”

11 november Lege Tassen Dag #LTD
Om%aandacht%te%vragen%voor%het%feit%dat%de%schoolkosten%niet%door%iedereen%op%te%brengen%zijn,%riepen%we%
in%2015%voor%het%eerst%11%november%uit%tot%Lege%Tassen%Dag.%De%geboortedag%van%Sint%Maarten%inspireerde%
ons%om%op%te%roepen%tot%solidariteit%met%kinderen%in%achterstandssituaties.%%
%

Via% Facebook% en% Twitter% daagden% we% schoolgaande% kinA
deren% uit% om% hun% boeken% thuis% of% in% hun% kluisje% te% laten.%
Lokale%nieuwssites%pikten%het%nieuws%op%en%we%kregen%posiA
tieve%reacties.%De%docenten%die%we%spraken%hadden%sympaA
thie%voor%de%gedachte%maar%‘hadden%zich%er%graag%op%voorA
bereid’.%%
Wellicht% herhalen% we% deze% actie% jaarlijks% om% meer% awareA
ness%en%draagvlak%te%creëren.%%
%

Toekenningen
Sport en Cultuur

Armoede in Utrecht
Enkele%gegevens%uit%de%‘Factsheet%Armoede%in%Utrecht’%%
van%maart%2015:%
•%Ouders%in%arme%gezinnen%hebben%het%gevoel%naar%hun%
kinderen%toe%tekort%te%schieten.%%
•% Er% heerst% bij% jongeren% schaamte% over% armoede.% KinA
deren%en%jongeren%balen%ervan%dat%ze%niet%mee%kunnen%
naar%een%pretpark%of%op%vakantie%gaan.%Zij%doen%er%alles%
aan% om% toch% met% activiteiten% die% geld% kosten% mee% te%
doen.%%
•%Zij%willen%niet%over%hun%situatie%in%armoede%praA
ten%met%leeftijdsgenoten.%%

In% 2015% hebben% we% 146! sportaanvragen% toeA
gekend,% waarbij% we% in% 116% gevallen% % als% interA
mediair% van% het%Jeugd!Sport! Fonds%optraden%
en% voor% de% overige% 30% een% beroep% konden%
doen%op%onze%Noodhulpfondsen.%
%
Ook%in%het%najaar%van%2015%moesten%we%%weer%%
sportaanvragen% uitstellen% omdat% het% Jeugd%
Sport%Fonds%Utrecht%uitgeput%was.%
%
Populaire% sporten% zijn% nog% steeds% voetbal,!
taekwondo! en! kickboksen,% erg%goed%voor% de%
ontwikkeling% van% de% kinderen,% sportief% en% soA
ciaal.%%
%
In%2015%hebben%we%voor%9%kinderen%zwemlesC
sen% betaald,% voor% 8% omdat% het% UApasbudget%
niet%toereikend%was,%voor%1%omdat%er%geen%UA
pas%was%en%zwemles%noodzakelijk.%
%
Als%intermediair%van%het%Jeugd!Cultuur!Fonds!
hielp% Leergeld% Utrecht% in% 2015% 10! kinderen%
met%%de%kosten%voor%instrument%of%lesgeld.%%
%
Onze%projecten%vindt%u%ook%op)onze)website.%
%
%
%

•% Wensen% van% kinderen% zelf% als% zij% genoeg% geld%
zouden%hebben%zijn:%kleding,%zwemles,%muziekles,%
dagje%pretpark.%%
•% Jongeren% nemen% bijbaantje.% Geven% soms% geld%
aan% ouders% om% bij% te% springen.% Ouders% maken%
ruzie% over% geld.% Vrienden% weten% niet% altijd% dat% ze%
arm%zijn.%
•% Bijna% 10%% van% de% Utrechtse% kinderen% van% 0A18%
jaar%groeit%op%in%een%huishouden%met%een%inkomen%
tot% het% WSM.% Dit% betreft% ruim% 6.000% Utrechtse%
kinderen.%
%

Leergeld%wil%bijspringen%om%zo%de%schade%van%armoede%
en% negatieve% gevolgen% voor% de% ontwikkeling% te% beperA
ken.%
Tamira!Nicolai!van!adviesbureau!TWST!uit!Naarden:!"Stichting)Leergeld)Utrecht)biedt)met)haar)onderB
steuning)kinderen)een)springplank,)waardoor)zij)opbloeien,)kennis)en)vaardigheden)ontwikkelen)en)eigenB
waarde)krijgen.)Dat)vinden)wij)belangrijk.)Daarom)steunt)TWST)Stichting)Leergeld)Utrecht.")

De cijfers van 2015
!Aantallen%

%2015!

2014%

%%

Aanvragen%

%831%

608%

%%

%

%

Verstrekkingen!

!457%

375%

!%

!

!

Geholpen%kinderen!

348%

296%

!%

!

!

!

!

!!

!

!

Uitgekeerd!

2015!

2014!!

Ontvangen/bemiddeld!

2015!

2014!

Sportkosten%

€%%8.930%

€%8.491%!

Kf%Heinfonds%ind.%noden%

€%1.782%

€%1.906%

€%958%

A%%

Nationaal%Fonds%Kinderhulp%

€%1.787%

A%

Schoolkampen%
mmen%
Schoolkosten%

€%3.805%%

€%4.020%%

T.b.v.%projecten%

€%8.457%

€%8.400%%

JeugdSportFonds%

€%6.868%%

€%7.494%

Cultuur%

€%1.705%%

€%3.440%%

JeugdCultuurFonds%

€%1.616%%

€%3.440%

Computers%

€%8.920%%

€%4.900%%

Via%machtiging%DUO/SVB!

€%921%!

€%1.828!

€%19.070%%

€%9.678%%

Giften%in%natura%

A%%

€%5.008%

A%%

€%2.250%%

%

%

%

€%%252%

%€%563%%%%

!

!

!

€!52.097%

€!41.179%%

%

%%

Zwemmen%

Fietsen%
Decemberattenties%
Overig%welzijn%
Totaal%
%

%

!

Totaal!

%

€%41.895% €%24.525%

€!!54.870! €!44.201!

!

!

!

Ruben!Post,!PvdA!Raadslid:!“Stichting)Leergeld)doet)ontzettend)goed)en)belangrijk)werk)voor)kinderen)
%
%
%%
!
!
!
uit)arme)gezinnen.)Zij)draaien)daarbij)bijna)volledig)op)vrijwillige)inzet.)Tot)mijn)verbijstering)wilde)het)
%
%
%%
!
!
!
college)van)B&W)de)kleine,)maar)noodzakelijke)gemeentelijke)bijdrage)van)€)50.000)schrappen.)De)PvdA)

Sneak peak 2016

heeft)toen)in)de)raad)het)voorstel)gedaan)dit)ongedaan)te)maken)en)dat)is)gelukkig)gelukt!”
%
%
%%
!

!

!

%

!

!

%

%%

!

Verrassende%acties%

Op%Hemelvaartsdag%2015%organiseerden%de%Lions%een%grote%boekenbeurs%voor%ons%fietsenproject.%
%
%
%%
!
!

!

JCI%’t%Sticht%organiseerde%een%fietstocht%en%hield%in%november%een%wijnproeverij,%ook%voor%ons%fietsenproject.%%
%
%
%%
!
!
!
Begin%2015%verrasten%de%Utrechtse%studenten%van%UMTC%ons%met%%
een%mooie%bijdrage%voor%laptops,%zij%organiseerden%een%goededoelenA%
week%met%allerlei%ludieke%activiteiten.%%
Medilex%onderwijs%spaarde%met%elke%door%cursisten%ingevulde%enquête%%
en%overhandigde%ons%een%mooi%bedrag%voor%schoolkampen.%%
Het%personeel%van%SHV%in%Utrecht%koos%Leergeld%als%een%van%de%%
twee%goede%doelen%waar%hun%kerstgift%naar%toe%ging.%%
%
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Mede mogelijk gemaakt door
In%2015%kregen%we%bijdragen%van:%

Rabobank%Utrecht%

De%Katholieke%Caritas%Utrecht%%

SHV%in%Utrecht%%

De%Ridderlijke%Duitse%Orde%%

Stichting%Dorodarte%%

De%Stichtse%Lions%%

Stichting%Elise%Mathilde%Fonds%

Gemeente%Utrecht%

Stichting%Kinderzorg%Utrecht%%

Haëlla%Stichting%

Studentenvereniging%UMTC%

Harten%voor%Sport%%

TWST%

JCI%’t%Sticht%

Utrechtse%Lions%Clubs%

Kf%Hein%Fonds%voor%Individuele%Noden!!

Vrienden%van%Stichting%Leergeld%Utrecht%%

Medilex%Onderwijs%%

WM%de%Hoop%stichting%

Nationaal%Fonds%Kinderhulp%%

Twee%fondsen%die%anoniem%willen%blijven%

Dhr.!Wil!Broekman!Rabobank!Stimuleringsfonds:!“Rabobank)helpt))graag)kinderen)en)jongeren)om)zich)
te)ontwikkelen)en)zo)hun)latere)economische)en)sociale)zelfredzaamheid)te)versterken.)De)activiteiten)van)
Leergeld)passen)perfect)in)die)doelstelling.”!

Sneak peak 2016
In%2016%viert%Utrecht%het%1700ste%geboortejaar%van%Sint%Maarten,%
de%schutspatroon%van%de%stad%Utrecht%die%zijn%mantel%deelde%
met%een%bedelaar%en%daarmee%symbool%staat%voor%compassie%en%
delen.%Het%Utrechtse%Klokkenluidersgilde%organiseert%in%dit%kaA
der%het%hele%jaar%activiteiten%en%heeft%Stichting%Leergeld%Utrecht%
gekozen%als%goed%doel.%%
Komend%jaar%willen%we%nog%eenmaal%een%groot%fietsenproject%
doen%en%hebben%we%%plannen%voor%een%project%voor%de%kinderen%
van%statushouders%die%onze%stad%zal%gaan%huisvesten.%

Stichting Leergeld Utrecht
Het%bestuur%van%Stichting%Leergeld%%
Utrecht%bestaat%uit:%
%
Eveline%Schell%–%voorzitter%
Jan%Ravesteijn%–%penningmeester%
Ton%van%Vught%–%secretaris%
Geert%Glimmerveen%–%bestuurslid%
Caroline%Hoogslag%–%bestuurslid%
Geert%van%der%Veen%–%bestuurslid%
Robin%Gerretsen%–%bestuurslid%
%
Afgetreden%per%31A12A14:%%
Serkan%Serayli%

Stichting%Leergeld%Utrecht%fungeert%als%laatste%vangnet%(particulier)%voor%ouA
ders%die%onvoldoende%financiële%middelen%hebben%om%de%ontwikkeling%van%
hun%kinderen%te%bekostigen%of%te%voorfinancieren.%Het%accent%ligt%daarbij%op%
het%‘meedoen’%dat%voor%ieder%kind%mogelijk%moet%zijn%op%het%gebied%van%sport,%
schoolkosten%en%activiteiten.%
Tijdens%een%huisbezoek%wordt%de%vraag%in%kaart%gebracht%en%krijgt%de%aanvraA
ger%informatie%over%diverse%voorzieningen%die%het%mogelijk%moeten%maken%om%
beter%te%kunnen%participeren.%Hoewel%de%focus%ligt%op%de%kinderen,%brengt%de%
intermediair%ook%andere%informatie%bij%de%aanvrager.%
%

Huidige%coördinatoren:%Harmen%van%de%Kamp%en%Lia%Wensink%
%

Postbus%13168%A%3507%LD%Utrecht%
030%737%0332%
info@leergeldutrecht.nl%//%www.leergeldutrecht.nl%

