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Jaarverslag 2016
Stichting Leergeld Utrecht
Stichting!Leergeld!Utrecht!helpt!kinderen!die!vanwege!armoede!niet!mee!kunnen!doen!

#EerlijkUtrecht #Meedoen #SLU

voorjaar 2017

!Alle!kinderen!in!beeld!

Een%krachtig%team%van%vrijwilligers%en%de%twee%coördi>

2016%was%een%jaar%waarin%de%landelijke%politiek%en%de%

natoren% behandelden% uiteenlopende% aanvragen% en%

plaatselijke%politiek%zichtbaar%meer%aandacht%is%gaan%

leverden% maatwerk% om% zoveel% mogelijk% kinderen% de%

geven% aan% gelijke% kansen.% Alle% kinderen% in% beeld,%

kans%te%geven%mee%te%doen.%%

gelijke% toegang% tot% onderwijs,% meer% geld% voor% mee>

%

doen.% Wij% zijn% erg% blij% met% deze% nieuwe% (financiële)%
injecties.%%!
%

Samen% met% onze% partners% maken% we% meedoen% mo>
gelijk.%Ook%in%2016%werd%Leergeld%Utrecht%als%ambas>
sadeur% voor% arme%kinderen% in%Utrecht,% gevonden%en%
betrokken% bij% nieuwe% initiatieven.% We% gaven% input%
voor% de% solidariteitsfondsen% die% drie% scholen% voor%
voortgezet% onderwijs% opzetten.% We% dachten% mee%

In%dit%verslag%leest%u%meer%over%de%activiteiten%die%2016%
kleurden%voor%Leergeld%Utrecht.%
%

Na% een% professionaliseringsslag% op% kantoor% en% met%
voldoende%fondsen% voor%2017,%zal%er% dit%komende% jaar%
extra%focus%liggen%op%het%bereiken%van%de%kinderen%die%
moeilijk% bereikt% worden.% Waar% schaamte% en% onver>
mogen%drempels%zijn%die%ouders%zonder%onze%hulp%niet%
kunnen%slechten.%
%

over% de% inzet% van% ‘de% Klijnsma>gelden’% en% we% gaven%

Onze% missie% is% onveranderd% “Alle% kinderen% mogen%

gevraagd% en% ongevraagd% advies% over% lokale% kind>

meedoen”%%

regelingen.%

%

%

We%konden%rekenen%op%een%aantal%vaste%fondsen%en%
ook% kozen% diverse% (studenten)netwerken% ons% als%
goed%doel%om% geld%voor%in%te%zamelen.%Bedrijven%en%
particulieren% benaderden% ons% om% bij% te% kunnen% dra>
gen%aan%talentontwikkeling%voor%Utrechtse%kinderen.%%
%

Eveline'Schell,''

Projecten Welzijn
en Onderwijs

Voordat%de%uitvoering% van%de% nieuwe%regeling% voor%
Mbo>kosten%(zie'ook'laatste'pagina)%opgepakt%wordt%
en%de%Mbo’s%het%geld%ontvangen,%hebben%wij%al%een%
flink% aantal% leerlingen% geholpen.% De% gemeente!
Utrecht%maakte%hiervoor%geld%vrij%en%samen%met%het%
geld% van% Stichting! Graag! Gedaan% konden% wij%
schooluitval%voorkomen%voor!41!studenten%en%voer>
den%we%voor%de%laatste%keer%ons%project%een%Goede!
Doorstart%uit.%%
%

Ons% project% Goede! start! voor% brugklassers,% was%
voor% het%vijfde%jaar%mogelijk%dankzij%het% Rabobank!
Stimuleringsfonds;% 13% kinderen% maakten% hierdoor%
een%voorspoedige%start%in%de%brugklas.%
%

Dankzij% Nationaal! Fonds! Kinderhulp,! Medilex!
Onderwijs% en% Elise! Mathilde,! hebben% we% 41% kin>
deren%laten%meegaan%op%schoolkamp%in%groep%8%of%
de%bovenbouw%van%het%voortgezet%onderwijs.%%
%

In% het% kader% van% ons% laptopproject% hielpen% we% 67%
kinderen% in% het% voortgezet% onderwijs% bij% de% aan>
schaf% van% een% laptop,% zodat% zij% hun% digitale% gelet>
terdheid% verder% kunnen% ontwikkelen% en% hun% huis>
werk% kunnen% maken.% Dit% was% mogelijk% door% een%
anonieme% stichting% en%een%schenking%in%natura%van%
de%Vereniging!Gehandicaptenzorg!Nederland.%

Goede start voor
kinderen statushouders
Vluchtelingenkinderen% die% in% Utrecht% naar% school% gaan,%
hebben% net% als% alle% Nederlandse% kinderen% een% fiets% en%
een% laptop% nodig.% Zonder% fiets% kun% je% niets% en% kom% je%
nergens.%Een% laptop%is% absolute% noodzaak,% voor%school>
werk% én% voor% het% leren% van% de% taal.% Vluchtelingenwerk%
vroeg%ons%om%mee%te%denken%over%mogelijkheden%om%in%
deze% behoeftes% te% voorzien.% Wij% maakten% een% project>
plan% en% adviesbureau% TWST,% het% Kansfonds% en% De!
Werkplaats% in% Bilthoven,% financierden% dit% samen.% Zo%
konden%we%73%kinderen%van%statushouders%ook%een%goe>
de%start%geven,%we%gaven%54%laptops%en%33%fietsen%weg.%%
%
En% mooi% nieuws% is% dat% de% gemeente% Utrecht% ons% initia>
tief%overneemt%en%voortaan%kinderen%van%statushouders%
via%Leergeld%Utrecht%gaat%helpen%aan%een%laptop.%%

Roxanne!Smits!van!Vluchtelingenwerk!Midden!Nederland:!“In$2015$en$2016$zijn$veel$vluchtelingen$gehuis6
vest$in$de$gemeente$Utrecht.$Daaronder$vielen$veel$gezinnen$met$tienerkinderen$die$allemaal$naar$de$mid6
delbare$school$(Internationale$Schakel$Klas$ISK$)$moesten.$Dat$betekent$dat$er$fietsen$en$laptops$nodig$wa6
ren,$soms$wel$voor$vier$kinderen$tegelijkertijd$in$één$gezin.$Stichting$Leergeld$heeft$via$Laptops4All$54$lap6
tops$geregeld$voor$deze$tienervluchtelingen.”

Geëngageerde studenten
In%2016%en%ook%in%2017%zetten%heel%veel%Utrechtse%studenten%zich%in%om%geld%bij%elkaar%te%brengen%voor%arme%
kinderen%in%Utrecht.%Wij%vinden%het%bijzonder%om%te%zien%hoe%in%de%gesprekken%die%we%met%hen%hebben,%zij%
geraakt%worden%door%de%ongelijkheid%die%er%nog%bestaat.%En%hoe%ook%het%besef%groeit%dat%we%samen%de%we>
reld%een%stukje%beter%kunnen%maken.%Welke%studenten%er%mee%doen?%Studievereniging%Perikles,%Juridische%
Studentenvereniging%JSVU%en%de%studenten%van%de%RAGweek.
%

Mogelijk maken van
Sport en Cultuur
In% 2016% hebben% we% 97! sportaanvragen% toege>
kend.% Hierbij% traden% we% op% % als% intermediair% van%
het%Jeugdsportfonds%%
%

De mensen van
Leergeld Utrecht
• Het% dagelijkse% werk% wordt% uitgevoerd% door% coördi>
natoren% Harmen% van% de% Kamp% en% Lia% Wensink.%%
Samen%sturen%zij%een%team%van%tien%vrijwilligers%aan.%%
• De%vrijwilligers%gaan%op%huisbezoek,%verwerken%aan>
vragen,% beantwoorden% vragen% tijdens% het% telefo>
nisch% spreekuur% en% helpen% ouders% % bij% het% invullen%
van%formulieren%voor%specifieke%aanvragen.%
• Leergeld% heeft% een% actief% bestuur% dat% gemiddeld%
eens% per% zes% weken% bijeenkomt.% In% de% bestuursver>
gaderingen,% waar% de% coördinatoren% bij% aanwezig%
zijn,%worden%trends%besproken,%acties%besproken%en%
taken%verdeeld%in%het%kader%van%de%positie%van%Leer>
geld%als%ambassadeur%van%arme%gezinnen.%
• Het% comité% van% aanbeveling% bestaat% uit% zeven% per>
sonen%met%een%relevant%netwerk%in%of%betrokkenheid%
bij% Utrecht,% meer% informatie% is% te% vinden% op% onze%
website%op%de%pagina%sponsors.%

Met%het%ingaan%van%het%Kindpakket%van%de%U>pas,%
zagen% we% in% 2016% iets% nieuws% ontstaan:% door% de%
keuzevrijheid% besteedden% sommige% ouders% een%
groot% deel% van% het% budget% aan% een% nieuwe% fiets.%
Hierdoor% konden% zij% de% contributie% van% de% sport%
niet%meer%betalen.%Wij%volgden%dit%kritisch% en% ga>
ven% deze% signalen% door% aan% de% gemeente.% In% de%
tussentijd%sprongen% wij%bij%en%zorgden% we%er%met%
een% eenmalige! gift! ! voor% dat% deze% kinderen% niet%
hoefden% te% stoppen% met% hun% sport.% % Zolang% dit%
nodig%is,%blijven%wij%deze%noodhulp%verstrekken.%
%

Zwemles% is% flink% duurder% geworden% en% steeds%
meer% ouders% kloppen% bij% ons% aan.% In% 2016% reser>
veerden%we%hiervoor%een%bedrag%en%konden%we%12%
kinderen% helpen% hun% zwemles% voort% te% zetten%
nadat%het%U>pasbudget%op%was.%%
%
Bijdragen% aan% sportcontributie% en% zwemles% kon>
den%wij%%in%2016%doen%dankzij%Stichting!DorodarU
te,!Evert!Zoudenbalch!en%de!Katholieke!Caritas!
Utrecht.%
%
Als%intermediair%van%het%Jeugdcultuurfonds!hielp%
Leergeld% Utrecht% in% 2016% 12! kinderen% met% % de%
kosten%voor%instrument%of%lesgeld.%%
%
%
%

%

Wilt% u% op% een% van% deze% terreinen% betrokken% zijn% bij%
Leergeld% Utrecht,% dan% kunt% u% op% de% website% actuele%
vacatures% vinden% of% een% mail% sturen% naar%%
info@leergeldutrecht.nl.%
“Vandaag$bleek$uit$Utrechtse$ cijfers$dat$maarliefst$1$op$ de$4$(!)$Utrechters$moeilijk$ kan$ rond$komen.$Te$veel$
kinderen$groeien$daardoor$op$met$chronische$tekorten$en$hebben$te$maken$met$uitsluiting.$De$stichting$Leer6
geld$komt$daar$tegen$in$actie.$Op$een$inspirerende$manier$zetten$zij$zich$volop$in$tegen$armoede$en$uitsluiting$
van$kinderen$in$armoede.$Om$ellende$te$voorkomen$èn$te$bestrijden.”!Maarten!van!Ooijen,!Fractievoorzitter!
ChristenUnie!Utrecht

De cijfers van 2016
!Aantallen%

%2016!

2015%

%%

Aanvragen%

%579%

831%

%%

%

%

Verstrekkingen!

!443%

457%

!%

!

!

Geholpen%kinderen!

407%

!%

!

!

!

!

!

!

348%
! !

%

!

%

Uitgekeerd!

2016!

2015!!

Ontvangen/bemiddeld!

2016!

2015!

Sportkosten%

€%6.445%

€%%8.930%!

Kf%Heinfonds%ind.%noden%

€%1000%

€%1.782%

€%577%

€%958%%

Nationaal%Fonds%Kinderhulp%

€%2.855%

€%1.787%

€%6.375%

€%3.805%%%

T.b.v.%projecten1%

€%13.497%

€%8.457%%

Jeugdsportfonds%

€%6.445%

€%6.868%%

€%2.650%

€%1.705%%%

Jeugdcultuurfonds%

€%2.650%

€%1.616%%

Computers%

€%20.372%

€%8.920%%%

Giften%in%natura!

€%1.850%%

>%!

Fietsen%

€%11.030%

€%19.070%%%

%

>%%

>%

€%540%

€%%252%%

%

%

%

€!61.486%

€!52.097%%

Zwemmen%
Schoolkampen%
mmen%
Schoolkosten%
Cultuur%

Overig%welzijn%
Totaal%

Totaal!

%€%58.939% €%41.895%

€!73.739! €!!54.870!

% 1%%voor%een%overzicht%van%onze%fondsen%zie%de%pagina%sponsors%op%onze%website%leergeldutrecht.nl%
%
%%
!

!

!

!

!

NB:%in%verband%met%veranderingen%in%voorliggende%voorzieningen%hebben%wij%minder%uitgegeven%dan%begroot.%

%

%

%%

!

“De$laptop$die$we$van$jullie$kregen$veroorzaakte$een$soort$gekte$in$huis...$een$beheersbare$gekte$weliswaar,$
%
%
%%
!
!
!
maar$wel$eentje$die$we$nog$niet$in$huis$hadden.$Mijn$zoon$is$helemaal$in$de$wolken...en$na$jaren$geen$of$wei6
nig$contact$met$mijn$puberende$zoon$gehad$te$hebben,$is$er$nu$een$gezelligheid$en$liefde.$We$zitten$zelfs$met$
%
%
%%
!
!
!
zijn$allen$uren$bij$elkaar.$Ik$hoef$niet$eens$te$vragen$of$ze$op$willen$ruimen$en$afwassen.$Ik$sta$helemaal$
%
%
%%
!
!
!
paf.$Ik$wil$maar$zeggen$dat$jullie$werk$en$de$vriendelijke$vrouw$van$jullie$organisatie$die$op$huisbezoek$was$
bij$ons,$een$totale$ommekeer$heeft$teweeggebracht.$Daarom$ga$vooral$door$met$jullie$werk$vooral$nu,$zou$ik$
haast$zeggen,$want$niet$alleen$zijn$kinderen$in$staat$volledig$aan$het$onderwijsprogramma$deel$te$nemen,$
maar$heeft$het$invloed$in$de$huiselijke$sfeer.”$Een!familie$

Verrassende%acties%

%
Wie%bij%Golfbaan%Amelisweerd%met%zijn%bal%in%de%Captains%Bunker%%op%
Hole%18%ligt,%steunt%daarmee%Stichting%Leergeld%Utrecht.%
%

Studenten% van% de% RAGweek% (Raise% and% Give)% organiseren% o.a.% een%
feest,%een%veiling%en%een%benefietdiner.%
%

Studenten% van% de%studievereniging%van%Bestuurs>% en%Organisatiewe>
tenschappen,% vieren% hun% derde% lustrum.% De% winst% van% hun% lustrum>
merchandise%en%een%veiling%zijn%bestemd%voor%Leergeld.%
%

Ladies’%Circle%17%Utrecht%heeft%een%groot%feest%in%de%Woolloomooloo%
in%maart%2017.%De%opbrengst?%Voor%Leergeld%Utrecht.%

Belangrijke ontwikkelingen en vooruitblik
Solidariteitsfondsen!Voortgezet!Onderwijs!
Toen% de% oud>rector% van% het% Gerrit% Rietveld% College% afscheid% nam,% had% zij% één% wens:% een% solidariteitsfonds%
voor%kinderen%uit%financieel%minder%draagkrachtige%gezinnen.%Wij%werden%betrokken%bij%de%inrichting%en%uit>
voering%ervan.%Inmiddels%zijn%er%vergelijkbare%fondsen%opgericht%in%Utrecht.%%Wij%zullen%hier%zelf%ook%actief%aan%
gaan%bijdragen.%
%

Weer!geld!voor!arme!kinderen!in!het!Mbo!
Toen%er%landelijk%besloten%werd%tot%het%afschaffen%van%de%tegemoetkoming%voor%ouders%in%de%schoolkosten,%
kwam%er%vanuit%o.a.%Leergeld%een%sterke%lobby%op%gang.%De%maatregel%had%desastreuze%gevolgen%voor%onze%
doelgroep.%De%minister%heeft%geluisterd%en%inmiddels%is%er%een%structurele%financiële%%bijdrage%aan%het%Mbo%
om%toegang%tot%het%Mbo%mogelijk%te%maken%voor%alle%leerlingen.%
%

Geld!naar!gemeenten!voor!armoedebestrijding!kinderen!–!de!Klijnsmagelden!
Het%kabinet%geeft%de%komende%jaren%structureel%geld%aan%de%gemeenten% %
om% initiatieven% te% ontplooien% voor% gelijke% kansen% voor% kinderen.% Er% is% %
aandacht%voor%de%schadelijke%gevolgen%van%armoede.%Samen%met%ande>
re% landelijke% ‘armoedebestrijders’% zoals% Stichting% Leergeld,% Jarige% Job,%
Nationaal% Fonds% Kinderhulp% en% Jeugdsportfonds/% Jeugdcultuurfonds,%
werkt%de%gemeente%de%plannen%nu%verder%uit.%
%

Particulieren,!studenten!en!bedrijven!geven!aan!Leergeld!Utrecht!
Bedrijven%en% particulieren%weten%ons% %steeds% beter% te% vinden% en%willen%
bijdragen% om% kinderen% te% helpen% mee% te% doen.% % Hierdoor% kunnen% wij%
steeds% meer% kinderen% helpen.% % Onze% fondsen% staan% genoemd% bij% de%
diverse%projecten%in%dit%verslag.%Een%overzicht%is%ook%te%vinden%op%onze%
website.%
"We$vinden$het$als$scholen$belangrijk$dat$alle$kinderen$mee$kunnen$doen.$Daarom$hebben$we$een$solidari6
teitsfonds$ opgericht.$Samen$ met$ ouders$ die$ het$ zich$ kunnen$ veroorloven$en$ andere$ donoren,$ willen$ we$ er6
voor$zorgen$dat$geld$nooit$een$belemmering$is$om$onderwijs$te$volgen,$met$alle$activiteiten$die$daarbij$ho6
ren.$En$Stichting$Leergeld$zorgt$ervoor$dat$we$dit$eerlijk$en$zonder$willekeur$kunnen$uitvoeren."$$
Ties!Kragten!(Gerrit!Rietveld!College),!Rosanda!Kroon!(Amadeus!Lyceum)!en!Rob!ten!Broeke!(Bonifatius!College)!

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

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

Huidige%coördinatoren:%Harmen%van%de%Kamp%en%Wilma%Rozenga%
%

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

