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Voorwoord
Leergeld Utrecht ondersteunt kinderen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is. In 2018
hebben wij meer dan 600 kinderen ondersteund. Een groei van 40% vergeleken met 2017.
In Utrecht groeit echter één op de 8 kinderen op in armoede. Wij bereiken maar een deel
van deze groep. Onze ambitie is om te groeien naar hulp en ondersteuning aan 1000
kinderen. Tegelijk blijven wij werken aan betere voorliggende voorzieningen zodat wij
minder nodig zijn.
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In dit jaarverslag vertellen wij graag wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt. U kunt lezen
over de verschillende ontwikkelingen binnen de gemeente Utrecht en hoe Leergeld daarop
anticipeert.
Het was een jaar waarin wij fors hebben ingezet op betere samenwerking met onze
netwerkpartners. Dit heeft geresulteerd in meer solidariteitsfondsen op middelbare scholen
en leuke acties rondom Sinterklaas en Kerst. Daarnaast lag de focus op vergroten van de
zichtbaarheid en naamsbekendheid.
Het komende jaar gaan wij ons meerjarig beleidsplan verder uitwerken, zodat wij onze
ambities nu en in de toekomst kunnen blijven waarmaken.
Wij blijven ons inzetten om kinderen (weer) mee te laten doen aan school-, sport en
cultuuractiviteiten! Want nu meedoen is straks meetellen!

Eveline Schell, Voorzitter
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Meedoen op school
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.
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De gemeente Utrecht heeft voor kinderen die opgroeien met beperkte financiële middelen een
specifiek Kindpakket binnen de U-pas. Binnen het Kindpakket is max. €75,- beschikbaar voor
betalen van schoolkosten. Daarnaast kregen brugklassers een verhoogd budget om ICT
(€200,-) en overige leermiddelen aan te schaffen.

Leergeld helpt scholieren
Leergeld helpt met school gerelateerde kosten wanneer het U-pas budget ontoereikend is
of wanneer kinderen geen U-pas hebben en toch steun nodig hebben. Leergeld betaalt dan
een deel - vaak 75% - van de overige kosten.
We zien een landelijke trend dat steeds meer kinderen gebruik maken van huiswerkbegeleiding en bijles. Bij Leergeld neemt de vraag voor ondersteuning van deze
voorzieningen ook toe. Het afgelopen jaar
zochten wij in samenwerking met andere
partijen actief naar gratis of goedkoop aanbod.
Leergeld methode
De aanvragers hebben wij doorverwezen naar
deze voorzieningen. Samen met de
Dhr. El H. werkt in een magazijn en
Armoedecoalitie en de Gemeente Utrecht
onderhoudt 4 kinderen. Hij dacht geen
onderzoeken we de mogelijkheden voor
aanspraak te kunnen maken op hulp,
toekomstig beleid ten aanzien van
omdat hij veronderstelde te veel te
huiswerkbegeleiding en bijles voor kinderen.
verdienen. Ondertussen had hij veel
rekeningen die hij niet kon betalen.
Fietsen kunnen 1x per 4 jaar worden
aangeschaft met U-pas budget (max. €180,-).
Leergeld zorgde dat een huisbezoek
Leergeld neemt toch regelmatig aanvragen in
plaatsvond. Onze vrijwilliger heeft met het
gezin de situatie doorgenomen.
behandeling omdat fietsen te klein zijn, kapot
Met behulp van Leergeld konden toch Ugaan of worden gestolen. In 2018 besloten wij
passen voor zijn kinderen worden
57 aanvragen te honoreren om school, sport
aangevraagd. Zijn zoon kreeg een laptop
en cultuur letterlijk bereikbaar te maken.
zodat hij zijn huiswerk kon maken.
De tijd en directe hulp gaven veel
stressverlichting, waardoor het gezin weer
stappen durfde te zetten om hun financiële
situatie aan te pakken.

Scholen laten scholieren meedoen
Leergeld zoekt de samenwerking met scholen
in het voortgezet onderwijs om samen met hen
te wijzen op de rol die zij spelen in het
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voorkomen dat leerlingen niet kunnen deelnemen aan activiteiten. Sinds een aantal jaren
werken wij al samen met het Amadeus Lyceum, Bonifatius College, Gerrit Rietveld College,
en Gregorius College. Dit jaar hebben wij met groot genoegen de samenwerking gestart
met de NUOVO scholen (totaal 10 scholen) in de gemeente Utrecht.
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In deze samenwerking dragen scholen zelf zorg voor fondsen voor de eigen leerlingen. Zij
vullen deze fondsen vanuit een deel van hun reguliere begroting, werven bij andere ouders
en/of via andere fondsen. Deze solidariteitsfondsen zijn bedoeld om scholieren te
ondersteunen bij bijvoorbeeld de aanschaf van ICT-middelen en kosten van de
buitenlandse reizen. De beoordeling van wie recht heeft op ondersteuning is uitbesteed aan
Leergeld. Wij behandelen de aanvragen volgens onze eigen werkwijze en ondersteunen
het kind/gezin zo nodig met andere zaken.
Wij zijn erg blij met
deze ontwikkelingen
omdat het voorkomen
van uitsluiting een
gedeelde
verantwoordelijk is en
meer kinderen
geholpen worden. In
2018 werden 199
kinderen ondersteund
via deze fondsen. Dit
aantal zal naar
verwachting de
komende jaren verder
groeien. Een
bijkomend voordeel
van de samenwerking is dat wij beter zicht krijgen op wat scholen aanbieden en waar ze
tegen aan lopen. Hierdoor kan Leergeld steeds beter constructief meedenken met beleid.
Daarnaast merken wij dat scholen zich meer bewust worden van de kosten die zij
doorberekenen aan ouders en welke activiteiten wel/niet noodzakelijk zijn. Op de lange
termijn is dit belangrijk om onderwijs voor iedereen toegankelijk te houden.
Een knelpunt in deze samenwerking zijn de grote leveranciers van schoolboeken. Het is
vooralsnog niet gelukt om met deze leveranciers goede betalingsafspraken te maken. Zij
geven weinig ruimte om vergoedingen van Leergeld eenvoudig te verwerken of tegoeden
van bijvoorbeeld U-pas meteen in te zetten. Dit zorgde voor veel vertraging in verwerking
van aanvragen en onnodige boetes en stress bij de gezinnen. Het streven is om de
komende jaren de samenwerking verder uit te breiden met de overige middelbare scholen
en tegelijk te zoeken naar een oplossing voor het soepel verwerken van de financiële
steun.
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Meedoen sport en cultuur
Het U-pas Kindpakket biedt de meeste kinderen de mogelijkheid om te blijven sporten. In
het verleden bemiddelden wij voor het Jeugdfonds Sport om kleding te verstrekken. Sinds
2018 is Jeugdfonds Sport niet langer actief in de gemeente Utrecht, maar kunnen kinderen
met een U-pas een aanvraag doen bij Paul Verweel Sportfonds. Begin van het jaar kregen
wij nog veel aanvragen die wij doorverwezen naar het nieuwe fonds. Waar nodig hielpen wij
bij de aanvragen (16 kinderen). Vanaf april 2018 merken wij dat de meeste mensen het
fonds zelf weten te vinden.
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Leergeld heeft geen apart sportbudget, maar ondersteunt wanneer meedoen in het geding
is. In samenwerking met Nationaal Fonds Kinderhulp en met behulp van andere middelen
hebben wij in totaal 42 kinderen geholpen met sportkosten. Dit ging dan vaak om specifieke
trainingen, evenementen of was het gezin niet in het bezit van een U-pas. Leergeld is
intermediair voor het Jeugdfonds cultuur. Via dit fonds worden zowel contributie/lesgeld als
attributen betaald. Het afgelopen jaar zijn 20 aanvragen op het gebied van
cultuurparticipatie goedgekeurd.
Veilig kunnen zwemmen is cruciaal in een waterrijk land als Nederland. Het is mogelijk om
met de U-pas tegoed zwemles te betalen, maar meestal is het budget ontoereikend,
waardoor wij veel aanvragen kregen (171). In 2018 is er veel overleg geweest met de
gemeente om zwemmen toegankelijk te maken voor iedereen. In de loop van het jaar heeft
dit geresulteerd in het gemeentelijk zwemlespakket waarbij kinderen met U-pas vanaf 7 jaar
de mogelijkheid kregen om gratis hun A-diploma te halen. In eerste instantie was de leeftijd
begrensd, maar mede dankzij onze lobby is per 1 januari 2019 deze zwemvangnetregeling
uitgebreid tot en met 17 jaar. In 2018 ondersteunde Leergeld 101 kinderen om hun Adiploma te halen.

Meedoen maatwerk
Leergeld hanteert haar eigen richtlijnen bij het
beoordelen van aanvragen en probeert altijd
maatwerk te leveren. Dit betekent dat wij in
uitzonderingsgevallen besloten om bijvoorbeeld OV
kosten te vergoeden, bijles te ondersteunen, fietsen
voor jonge kinderen te verstrekken. Dit besluit werd
genomen wanneer er een duidelijk reden was dat het
kind kans loopt op uitsluiting. Voor uitzonderingen
hebben wij over het algemeen geen budget en zijn
afhankelijk van andere fondsen. In 2018 hebben wij
38 kinderen kunnen helpen door samenwerking met
Nationaal Fonds Kinderhulp.
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Meedoen cijfers 2018
Uitgekeerd
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2018

2017 Het aantal geholpen kinderen is flink gestegen. In

schoolkampen/reizen €
€
schoolkosten

22.429 € 10.633

ICT

€

26.777 € 22.666

fiets

€

5.878 € 5.545

zwemmen

€

12.474 € 5.798

20.139 € 12.270

overig welzijn

€

6.571 €

38

sport/cultuur

€

6.861 € 6.849

€ 101.129 € 63.799

totaal waren bij het eind van het jaar de
aanvragen van 587 kinderen toegewezen en/of
afgerond. In totaal hebben wij door het jaar heen
aanvragen van 623 unieke kinderen beoordeeld.

Met name de kosten voor het voorgezet onderwijs
bleven stijgen. Leergeld ondersteunde de ouders
meestal met een tegemoetkoming in de kosten
van 75%. Door samenwerking met scholen werd
meer dan de helft van de schoolkosten gedekt uit
de solidariteitsfondsen.

De aanvragen voor zwemles verdubbelden. Met terugwerkende kracht krijgt Leergeld van
de Gemeente Utrecht de uitgekeerde gelden terug voor kinderen van 7 en 8 jaar, omdat zij
immers in 2018 recht hadden op de zwemvangnetregeling. Door deze regeling verwachten
wij een afname van aanvragen in 2019.

Meedoen mogelijk gemaakt
Leergeld Utrecht kreeg een bijdrage van €50.000 van de Gemeente Utrecht waarmee wij
een groot gedeelte van onze organisatiekosten konden betalen. Voor directe steun aan de
kinderen zijn wij van afhankelijk van verschillende fondsen en bijdragen van particulieren. In
2018 kregen wij een subsidie van SZW om meer kinderen te kunnen bereiken. Naast de
subsidie konden wij o.a. rekenen op steun van KfHeinfonds, Kinderzorg Utrecht (laptops
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basisonderwijs), Rabobank Utrecht (brugklassers), Ridderlijke Duitsche Orde - Balije van
Utrecht, Riki stichting, Stichting Elise Mathildefonds (schoolkampen), Stichting het Evert
Zoudenbalchhuis, TWST
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Solidariteitsfondsen werden in 2018 steeds belangrijker. Een groot deel van de
schoolkosten (waaronder reizen en ICT-middelen) konden worden betaald uit deze fondsen
(199 kinderen voor een bedrag van €36.340). Daarnaast bemiddelden wij voor
verschillende fondsen zoals Nationaal Fonds Kinderhulp (38 kinderen), Jeugdfondscultuur
(17 kinderen), Paul Verweel sportfonds (16 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.

Meedoen extra
In het afgelopen jaar hebben wij door samenwerking veel extra dingen kunnen doen. Door
onze goede samenwerking met Jarige Job, konden wij gezinnen eenvoudig aanmelden
voor een verjaardagspakket voor hun kinderen van 4-12 jaar. In het jaar 2018 zijn er 245
extra gezinnen aangemeld bij Jarige Job en
werden maandelijks meer dan 30 pakketten
verstuurd.
“Via deze weg wil ik jullie énorm
Een klein groepje kinderen werd in de
bedanken voor het goed gevulde
gelegenheid gesteld om mee te doen met de
kerstpakket,
mijn complimenten over
Nationale Kinderherdenking op 4 mei. Dit was
de bruikbare eetbare spulletjes!!
inclusief een bezoek aan Madurodam en een
Sinterklaas was echt dit jaar goéd
verassingspakket. In het najaar konden wij door
gevierd
dankzij jullie bon. Ik heb wat
de Actie Pepernoot van Kinderhulp 187 kinderen
leuks uitgezocht voor mijn drie kids. Ze
blij maken met een cadeaubon en deelden wij
hadden wensen voor bepaalde spelletjes
rondom kerst 100 kerstpakketten uit namens
die ik mooi liet uitkomen!”
Riki. Waar nodig zorgden wij voor een verwijzing
naar organisaties als Speelgoedbank de Meern,
Big Brothers Big Sisters, Stichting Babyspullen,
Uitgestelde Kinderfeestjes. En natuurlijk wezen wij mensen waar nodig op de
mogelijkheden als het Buurtteam, U-pas etc. Wij lanceerden in 2018 onze vernieuwde
website waardoor de mogelijkheden voor aanvragen en doorverwijzen toegankelijker
werden.

Plannen en ambities
Leergeld Utrecht wil de komende jaren verder groeien naar het helpen van 1000 kinderen
per jaar. Om dit mogelijk te maken wordt de FTE uitgebreid naar 1.2 en is een hogere
basissubsidie aangevraagd bij de gemeente (€80.000). Deze is ondertussen goedgekeurd
zodat wij met een gerust hart het jaar 2019 zijn ingegaan. Daarnaast zullen wij blijven
inzetten op solidariteitsfondsen om meerdere partijen te betrekken bij het voorkomen van
uitsluiting.
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Samenwerking zal daarom steeds belangrijker worden zoals bijvoorbeeld in het netwerk
Samen voor alle kinderen waarbij wordt gestreefd om aanbod en aanvraagsystemen tussen
verschillende partijen op elkaar af te stemmen. Binnen Utrecht blijven wij investeren in
samenwerking o.a. door actief te participeren in het Jongerenplatform van de
Armoedecoalitie en in gesprekken met partijen als het Buurtteam, scholen etc. De (lokale)
politiek willen wij goed blijven volgen en waar nodig gaan wij in gesprek. Onze
maandelijkse gesprekken met de gemeente zullen wij voortzetten. In deze gesprekken
spreken wij trends door en denken actief mee op specifieke onderwerpen zoals
bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, zwemles en U-pas voorzieningen.
In 2019 zal ons nieuwe beleidsplan voor de komende vijf jaar worden geschreven. In dit
document worden onze plannen en ambities verder uitgewerkt.

Leergeld achter de schermen
Leergeld Utrecht draaide voor het grootste deel op vrijwilligers. Aan het eind van het jaar
hadden wij 13 vrijwilligers die op huisbezoek gingen, aanvragen verwerkten en
ondersteunden bij de administratie. Het dagelijks werk werd uitgevoerd door twee parttime
coördinatoren (1FTE). Zij stuurden de vrijwilligers aan, beoordeelden de aanvragen en
verrichtten veel werk op het gebied van lobby, netwerken, communicatie en
fondsenwerving. Interesse om Leergeld te ondersteunen met een bijdrage in tijd? Kijk eens
naar onze actuele vacatures op https://www.vcutrecht.nl/.
Contact met Leergeld kon via het telefonische spreekuur en was verder mogelijk via het
formulier op de website en de mail. Leergeld probeerde elk gezin goed in beeld te krijgen
door huisbezoeken af te leggen. Tijdens huisbezoeken werden de aanvragen
doorgesproken en was er tevens ruimte voor advies of doorverwijzing. Over het algemeen
lukte het om aanvragen binnen 2-3 weken te verwerken.
Leergeld heeft een
onbezoldigd bestuur (7
leden) dat regelmatig bijeen
kwam om samen met de
coördinatoren lopende
zaken te bespreken en
plannen te maken. Tevens
is er een comité van
aanbeveling. In het kader
van professionalisering en
vergroten van zichtbaarheid
hebben wij in 2018 onze
website vernieuwd en onze
huisstijl aangepast aan de
landelijke stijl. Elk kwartaal
werden nieuwsbrieven verstuurd aan onze samenwerkingspartners en relevante contacten.
De privacy richtlijnen zijn aangescherpt en uitgewerkt volgens de AVG. Gezinnen konden
zich apart opgeven voor berichten van Leergeld Utrecht. Via deze adressenlijst verstrekten
wij informatie over interne en externe ontwikkelingen en mooie aanbiedingen.
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Leergeld helpt!
In Utrecht leeft één op de acht 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!
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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.

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 en werkt samen
met andere organisaties in het netwerk Samen voor alle Kinderen.
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