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Voorwoord
Leergeld Utrecht maakte in 2017 veel ontwikkelingen door. In februari kwam een nieuwe coördinator het team
versterken. Zij kreeg een ruimer contract waardoor de twee parttime coördinatoren meer tijd kregen om de
organisatie verder op te bouwen en de professionaliseren. Het bestuur en de coördinatoren gingen in juni een
dag nadenken over de toekomst waarbij de ambities voor de komende jaren werden vastgelegd. Vergroten bereik
en verbreden van de aanpak stonden centraal in de gesprekken. Maar ook verbeteren van samenwerking en
beïnvloeden van beleid werden geformuleerd als belangrijke pijlers voor Leergeld Utrecht.
In het afgelopen jaar hebben wij al verschillende stappen gezet om deze ambities uit te werken. Bijvoorbeeld door
in te zetten op samenwerking met scholen, buurtteams en de gemeente. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij
allemaal hebben gedaan en bereikt hebben. Zo hebben wij meer kinderen kunnen bereiken en tevens
meegedacht over het armoedebeleid in Utrecht.
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Tijdens de armoedeweek in oktober stonden kinderen/jeugd in armoede centraal. Natuurlijk kon Leergeld Utrecht
dan ook niet uitblijven bij het vormgeven van het programma. Wij organiseerden zelf een dialoogavond over
sociale uitsluiting wat goed bezocht werd door uiteenlopende partijen. Het verbinden van mensen en organisaties
werd erg gewaardeerd. Iets wat wij natuurlijk zullen blijven doen! In de stad blijven wij dan ook actief in
verschillende netwerken zoals de Werkgroep Jongeren van de armoedecoalitie. Landelijk zijn wij via Leergeld
Nederland partner in het netwerk Kansen voor alle kinderen. Dit netwerk beoogt via een digitaal loket aanvragen
voor verschillende vormen van MEEEDOEN te vergemakkelijken zodat meer kinderen steun kunnen krijgen.
Het komende jaar zullen wij doorgaan op de ingeslagen weg, zodat meer kinderen (weer) mee kunnen doen!
Want nu meedoen is straks meetellen!

Eveline Schell, Voorzitter
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Meedoen op school
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Meedoen op school is voor kinderen niet altijd vanzelfsprekend.
Hoewel schoolboeken gratis zijn, kunnen kinderen niet volwaardig
meedoen zonder andere (verplichte) leermiddelen zoals bijvoorbeeld
een laptop of iPad. Middelbare scholen bieden steeds vaker extra
mogelijkheden aan om talenten te ontwikkelen op bijvoorbeeld het
gebied van sport, kunst en cultuur. Daarnaast zijn er door de jaren
heen regelmatig excursies en kostbare reizen. Om ouders van
aankomende brugklassers voor te bereiden, maakten wij afgelopen
jaar een folder voor groep 8 voor alle basisscholen in Utrecht,
Vleuten en de Meern. Ouders zijn zich veelal niet bewust van de
hoge kosten en hebben vaak niet de middelen om dit (in één keer)
te betalen. Op deze manier konden wij ouders ook attent maken op
de mogelijkheden die Leergeld biedt.
De U-pas heeft een aantal veranderingen doorgemaakt voor de
periode 2017-2018. Scholen kunnen nu nog max. €75,- van het
Kindpakket budget afhalen. Het voordeel van dit nieuwe beleid is dat
kinderen U-pas budget overhouden voor sport en cultuur. Het
nadeel is dat zowel scholen als ouders merken dat dit bedrag
ontoereikend is om alle schoolkosten te dekken. In het najaar kreeg
Leergeld dan ook te maken met een enorme toename in aanvragen
voor schoolkosten.

Leergeld helpt scholieren
ICT-aanvragen zien wij toenemen op de middelbare school. In totaal
hebben wij in 2017 110 kinderen kunnen helpen aan een laptop,
computer of iPad. Hiermee ondersteunden wij vooral kinderen uit de
hogere klassen. Leergeld ondersteunt meestal geen ICT middelen
voor brugklassers omdat zij op hun U-pas extra budget hebben voor
Deel van de informatie uit folder
aanschaf laptop en schoolbenodigdheden. Voor schoolreizen,
kampen of excursies werden 91 aanvragen goedgekeurd. Aanvragen voor ouderbijdrage, boeken of overige
schoolkosten werden 142 keer goedgekeurd.
Fietsen kunnen 1x per 4 jaar worden aangeschaft met U-pas budget (max. €180,-). Leergeld neemt toch
regelmatig aanvragen in behandeling omdat fietsen kapot gaan of gestolen worden. In 2017 besloten wij dan ook
41 aanvragen te honoreren zodat school, sport en cultuur
niet alleen financieel toegankelijk bleven, maar dat tevens
de kinderen daar ook daadwerkelijk konden komen.

Starten met een achterstand

N. & S. kregen in de brugklas problemen omdat
zij de verplichte laptops niet (op tijd) konden
aanschaffen. Door bemiddeling van Leergeld en
het Buurtteam werden uiteindelijk de juiste
laptops aangeschaft.. De aanschaf liep echter
enorm vertraging op doordat school niet was
ingesteld op dergelijke problemen, waardoor de
twee jonge meiden meteen op onnodige
achterstand kwamen te staan.
De casus heeft uiteindelijk de school bewust
gemaakt dat zij zelf een rol hebben te vervullen
in het toegankelijk maken van school voor
iedereen. Het bestuur oriënteert zich op de
mogelijkheid een solidariteitsfonds te starten in
samenwerking met de Leergelden uit de
omgeving
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Scholen laten scholieren meedoen
Scholen in het voortgezet onderwijs beseffen steeds
vaker dat zij zelf ook een rol spelen in het voorkomen van
buitensluiting van leerlingen aan activiteiten. Zij richten
hiervoor eigen solidariteitsfondsen1 op. Het Gerrit
Rietveld College was de eerste school die een dergelijk
fonds startte, waarna Amadeus Lyceum en Bonifatius
College volgden. Leergeld Utrecht beheerde afgelopen
jaar voor deze scholen hun fonds waaraan zij zelf
voorwaarden verbinden. Leergeld Utrecht benadert
steeds meer scholen om hen te overtuigen zelf een
solidariteitsfonds te starten. Hierdoor wordt de
verantwoordelijkheid voor uitsluiting veel meer gedeeld
en kunnen meer kinderen geholpen worden. In het najaar
is het gelukt om een samenwerking te starten met het
Gregorius College en wij hopen dat spoedig meer
scholen volgen.

Deze fondsen worden door scholen gevuld (veelal met vrijwillige bijdragen van andere ouders). De gelden worden gebruikt om bepaalde

schoolkosten te dekken voor gezinnen met beperkte financiële middelen.
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Meedoen sport en cultuur
Leergeld Utrecht vindt meedoen aan sport een cultuur heel belangrijk. De U-pas biedt voor de meeste sporten de
mogelijkheid om de contributie te betalen. Wanneer een sportvereniging nog niet is aangesloten bij de U-pas,
bemiddelen wij hierin. Maar alleen contributie betalen is nog niet voldoende om mee te kunnen doen. Problemen
ontstaan veelal bij de aanschaf van kleding en het meedoen aan evenementen/wedstrijden. In 2017 werkten wij
nog als intermediar voor het Jeugdsportfonds en konden 84 gezinnen (139 kinderen) geholpen worden om hun
sport te starten of te blijven uitvoeren. Per 1 januari 2018 zal het Jeugdsportfonds niet meer actief zijn in Utrecht
en wordt de ondersteuning van sportkleding en attributen overgeheveld naar het Paul Verweel Sportfonds. Het is
nog onduidelijk of Leergeld Utrecht dan nog een rol zal spelen, omdat ouders bij dit fonds ook zelf een aanvraag
in kunnen dienen.
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Ook meedoen aan cultuur is
belangrijk. Leergeld is én blijft
intermediair voor het
Jeugdfonds cultuur (voorheen
Jeugdcultuurfonds). Via dit
fonds worden zowel
contributie/lesgeld als
attributen betaald.
Afgelopen jaar zijn 7
aanvragen goedgekeurd.
Leergeld krijgt slechts een
beperkt aantal aanvragen op
het gebied van cultuur binnen
omdat het Jeugdfonds cultuur
werkt met meerdere
intermediairs op scholen en
bij andere hulpverlenersinstanties.
In een waterrijk land als Nederland is het cruciaal dat kinderen leren zwemmen. Schoolzwemmen is in onze
gemeente steeds minder gebruikelijk en de kosten voor zwemles gaan veelal de mogelijkheden van ouders te
boven. Leergeld Utrecht probeert het gemeentelijk beleid hierop te beïnvloeden zodat zwemles vanzelfsprekend
wordt voor iedereen. In 2017 zagen wij dat langzamerhand dit besef doordrong in de politiek en op beleidsniveau,
maar het lukte nog niet om dit daadwerkelijk om te zetten in beleid. Zolang het nog niet goed geregeld is, zal
Leergeld dan ook doorgaan met het ondersteunen bij de kosten voor zwemles. Het afgelopen jaar hebben wij 61
kinderen kunnen helpen zodat zij hun diploma A konden halen.

Meedoen maatwerk
Kinderen de kans geven om mee te kunnen (blijven) doen
aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten normaal zijn. Dat is
het kerndoel van Leergeld. Behoeften zijn echter in beweging
en er zijn continue veranderingen in beleid. Zo hebben wij in
het verleden MBO-leerlingen financieel ondersteund, maar is
dit nu goed opgepakt door de scholen zelf. Op dit moment
zien wij dat bijles en huiswerkbegeleiding steeds gewoner
worden. De kosten die hiermee gemoeid zijn kunnen echter
enorm oplopen! Wij zoeken daarom in overleg met
Armoedecoalitie en beleidsmakers naar de beste manier op
hiermee om te gaan.
Maatwerk is belangrijk in ons werk. Zo besloten wij in 2017
om een aantal kinderen op de basisschool te ondersteunen
bij de aanschaf van een laptop en honoreerden wij een
aantal aanvragen voor OV-kosten.
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Meedoen cijfers 2017
Leergeld Utrecht ziet haar aanvragen toenemen. In 2017 zagen wij 674 aanvragen binnenkomen, een groei van
bijna 17%. Het is natuurlijk jammer dat wij nodig zijn en nodig blijven. Maar het is ook goed om te merken dat wij
meer kinderen hebben kunnen bereiken.
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Meedoen cijfers
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Niet alleen het aantal geholpen kinderen is toegenomen,
maar ook de kosten stegen. Zoals eerder beschreven
nemen de kosten op het voortgezet onderwijs toe.
Leergeld ondersteunde de ouders meestal met een
tegemoetkoming in de kosten van 75%.
Veranderingen in het U-pasaanbod zorgden ervoor dat wij
minder geld uitgaven aan fietsen, maar wel een extra
groot budget uitgaven aan tegemoetkoming in
zwemleskosten. De aanvragen en uitgaven op het gebied
van ICT nemen toe. In 2018 zullen wij hier weer extra geld
voor reserveren en ook nadenken of én hoe wij ons
aanbod kunnen blijven laten aansluiten bij de vraag.
Immers de eisen van de scholen worden hoger, waardoor
een bijdrage van €200,- (voor tweedehands laptop)
mogelijk niet meer toereikend zal zijn.

Meedoen mogelijk gemaakt
Leergeld Utrecht krijgt al een aantal jaren een bijdrage van €50.000 van de Gemeente Utrecht waarmee wij een
groot gedeelte van onze organisatiekosten kunnen betalen. Voor directe steun aan de kinderen zijn wij van
afhankelijk van verschillende fondsen en bijdragen van particulieren. In 2017 konden wij o.a. rekenen op steun
van de Rabobank Utrecht stimuleringsfonds (brugklassers), Stichting Elise Mathildefonds (schoolkampen),
Stichting het Evert Zoudenbalch huis, Ridderlijke Duitsche Orde - Balije van Utrecht , TWST, Riki stichting2.
Ondersteuning van het Utrechts Klokkenluidersgilde, JSVU en de Ragweek werd ook zeer gewaardeerd.
Solidariteitsfondsen werden in 2017 steeds belangrijker. Een groot deel van de schoolkosten (waaronder
kampen, ICT-middelen) konden betaald worden uit hun eigen fondsen, waarmee 67 kinderen geholpen werden.
Wij bemiddelen voor verschillende fondsen zoals KfHeinfonds (22 kinderen), Jeugdcultuurfonds (6 kinderen),
Jeugdsportfonds (80 kinderen). In totaal konden wij voldoende fondsen genereren naast de gemeentesubsidie
om de kinderen te ondersteunen en de organisatiekosten te dekken. Op aanvraag kunnen wij de jaarrekening
toesturen waarin de cijfers verder zijn uitgewerkt.

2

Overzicht van al onze partners is te vinden op onze website. Sommige fondsen, particulieren kiezen ervoor om anoniem te
steunen.
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Plannen en ambities
Leergeld Utrecht wil de komende jaren haar bereik vergroten en de aanpak verbreden. Een noodzakelijke
ontwikkeling, want volgens recente gegevens van de gemeente zouden zo’n 9.900 kinderen in aanmerking
kunnen komen voor ondersteuning van Leergeld. Binnen onze gemeente zijn er verschillende vangnetregelingen
waardoor niet iedereen onze hulp nodig heeft. Gezien de aantallen is het echter ook waarschijnlijk dat een deel
van de gezinnen ons nog niet weet te vinden. Ons doel is te groeien naar het ondersteunen van 1000 kinderen in
2020 (600 in 2018).
We willen niet alleen
noodoplossingen bieden door directe
ondersteuning, maar streven ook naar
het voorkomen van problemen
gerelateerd aan armoede. Daarom
willen wij een goede gespreks- en
samenwerkingspartner zijn voor
verschillende organisaties zoals
gemeente Utrecht, het primair en
voorgezet onderwijs, buurtteams en
sociaal makelaars. Hiervoor brengen
wij mensen bij elkaar en werken
samen aan oplossingen. Ook volgen
wij het (armoede)beleid kritisch en
trachten het te beïnvloeden.
Afgelopen jaar was er regelmatig
contact met gemeente en met politici.
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Daarnaast organiseerden wij in
oktober een interessante dialoog over
sociale uitsluiting.
Dialoog- Wie helpt de jeugd aan een toekomst
Tijdens de dialoog - Wie helpt de jeugd aan een toekomst? - werden veel ideeën uitgewisseld en contacten
gelegd. Uitkomsten van de dialoog proberen wij de komende jaren uit te werken.

Leergeld achter de schermen
Leergeld Utrecht draait voor het grootste deel op vrijwilligers. Deze 14 vrijwilligers gaan op huisbezoek,
verwerken aanvragen en ondersteunen bij de administratie. Het dagelijks werk wordt uitgevoerd door twee
parttime coördinatoren (1FTE). Zij sturen de vrijwilligers aan, beoordelen de aanvragen en verrichten veel werk
op het gebied van lobby, netwerken, communicatie en fondsenwerving. In 2017 is meer ingezet op communicatie
door een kwartaalnieuwsbrief te starten, gebruik te maken van sociale media en de huisstijl aan te passen.
Contact met Leergeld kan via het telefonische spreekuur en is verder mogelijk via het formulier op de website en
de mail. Leergeld probeert elk gezin goed in beeld te krijgen door huisbezoeken af te leggen. Tijdens
huisbezoeken worden de aanvragen doorgesproken en is er tevens ruimte voor advies of doorverwijzing. Het
streven is om aanvragen binnen 2-3 weken te verwerken.
Leergeld heeft een onbezoldigd bestuur (6 leden) dat regelmatig bijeenkomt om samen met de coördinatoren
lopende zaken te bespreken en plannen te maken. Tevens is er een comité van aanbeveling.
Interesse om Leergeld te ondersteunen met een bijdrage in tijd of geld? Kijk eens naar onze actuele vacatures op
https://www.vcutrecht.nl/ of mail naar info@leergeldutrecht.nl
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Leergeld helpt!
In Utrecht leeft één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet
meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
Leergeld wil deze kinderen mee laten doen, want nu meedoen is straks meetellen!
Stichting Leergeld Utrecht ondersteunt gezinnen met een laag inkomen in de gemeente Utrecht. Leergeld helpt bij
het bekostigen van binnen-en buitenschoolse activiteiten als zwemles, laptops, schoolkosten, excursies.
Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en
eigenwaarde krijgen.
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Kennismaken ?
Kijk op www.leergeldutrecht.nl
Postbus 13168
3507 LD Utrecht
030-7370332 (maandag/donderdag 10.00-13.00)
info@leergeldutrecht.nl
Stichting Leergeld Utrecht is lid van de vereniging Leergeld Nederland(www.leergeld.nl) en werkt samen met
ander organisaties in het netwerk Kansen voor alle Kinderen (www.kansenvoorallekinderen.nl)
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