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Voorwoord 

Met veel plezier bieden wij het jaarverslag 2020 van Stichting Leergeld Utrecht aan. We kijken met 

gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarvan we niet hadden voorzien dat de 

Corona pandemie ons leven op z’n kop zou zetten. Een jaar dat in het teken stond van mondkapjes, 

thuiswerken en thuisonderwijs. Maar ook een jaar waarin het verschil tussen arm en rijk pijnlijk 

duidelijker werd toen de basisscholen hun deuren moesten sluiten. Kinderen die niet meer met vriendjes 

in de klas, maar online onderwijs moesten volgen via Zoom, Skype en Teams. De impact op kinderen 

was al groot, maar voor veel kinderen uit onze doelgroep werd thuisonderwijs letterlijk onbereikbaar 

zonder laptop.  

   

In 2020 heeft Leergeld Utrecht alle zeilen bij moeten zetten om kinderen mee te kunnen laten doen aan 

onderwijs. Dankzij de enorme inzet, veerkracht en creativiteit van onze coördinatoren en vrijwilligers, de 

snelle financiële bijdrage van de gemeente Utrecht en de vele particuliere initiatieven en donaties hebben 

we in minder dan drie maanden tijd 1000 laptops kunnen verstrekken aan kinderen die anders geen 

onderwijs konden volgen. Ondanks alle beperkingen hebben we 175 huisbezoeken ‘afgelegd’, zijn we 

met onze partners, donateurs en vrijwilligers in contact gebleven via onlinebijeenkomsten en hebben we 

in samenwerking met de Sesam Academie kunnen werken aan verbeterplannen om onze groei op een 

toekomstbestendige manier te kunnen blijven realiseren. Leergeld Utrecht is er zelfs in geslaagd 2000 

kinderen te ondersteunen, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2019. Met grote dank aan 

eenieder die hieraan heeft bijgedragen! 

 

In 2021 zien we ernaar uit elkaar weer persoonlijk te kunnen ontmoeten, onder andere tijdens de viering 

van ons 21-jarig jubileum in november. Natuurlijk blijven wij ook in 2021 zoeken naar ambassadeurs, 

particuliere donateurs en bedrijven die ons willen helpen en ondersteunen in ons werk. Het liefst zou 

Leergeld namelijk niet hoeven te bestaan. Maar zolang er naar schatting 12.000 kinderen in Utrecht 

blijven opgroeien in armoede, moeten we onze krachten bundelen. Want alleen als we ons samen blijven 

inzetten om kinderen mee te laten doen aan school, sport- en cultuuractiviteiten, tellen zij straks mee!  

 

Selma Bas, voorzitter bestuur  

April 2021 
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Leergeld in 2020 

Zoals u van ons weet, zetten wij ons in om alle kinderen te laten meedoen aan alle schoolse activiteiten, sport 

en cultuur. Wij ondersteunen kinderen bij de betaling van de schoolrekening, zodat zij mee kunnen op 

schoolreis. Zo betalen we een groot deel van de contributie, zodat kinderen niet hoeven te stoppen met de 

sport die ze leuk vinden. Ook geven we financiële ondersteuning aan de kinderen bij het halen van hun 

zwemdiploma, zodat ze veilig en goed kunnen zwemmen als het heerlijk warm is en de zon lekker schijnt.  

Naast onze basis is er ook uitzonderlijk aanbod van ondersteuning. Zoals, hulp voor kinderen die tijdelijk, 

door een medische reden, niet met de fiets naar school konden of hulp bij de aanschaf een bureau(stoel). Bij 

deze aanvragen wordt er gekeken naar de huiselijk omstandigheden van het kind die mogelijk een negatief 

effect hebben op het leren. 

Door een mooie verandering in het U-pasbudget kunnen kinderen eenmalig €350,- besteden aan een laptop 

en is het budget voor een fiets verhoogd naar €250,-. Door de verhoging van deze budgetten kunnen 

kinderen betere producten aanschaffen, waardoor ze 

langer en mogelijk beter meedoen op school. Zo zijn de 

kinderen niet verstoken van het online onderwijs, dat 

noodzakelijk bleek in de Coronatijd. Op pagina 7 leest u 

meer over de cijfers van 2020. 

Leergeld helpt scholieren 

De Coronacrisis maakte dat de ‘digitale kloof’ tussen 

leerlingen en school pijnlijk zichtbaar werd. Kinderen uit 

onze doelgroep bleken niet in het bezit van een laptop te 

zijn, waardoor zij de lessen niet konden volgen. Daarom 

was in 2020 onze werk grotendeels gericht op de 

ondersteuning bij de aanschaf van een laptop. Meer dan 

1.000 kinderen hadden geen beschikking over een 

(goedwerkende) laptop. Gelukkig was het mogelijk voor 

leerlingen op het Voortgezet Onderwijs ook na de 

brugklas het U-pasbudget te gebruiken bij de aanschaf van 

een laptop. Tenminste: als dit budget niet eerder was 

gebruikt. Wij hielpen deze leerlingen om goed gebruik te 

maken van de mogelijkheden van het U-pasbudget.  

In 2020 is er een wet van kracht gegaan dat scholen geen 

bijdrage mogen “eisen” van ouders voor activiteiten die 

door de school worden georganiseerd. Bijvoorbeeld, een 

school organiseert een buitenlandse reis en vraagt 

daarvoor een bijdrage van €250,-. Het vragen van een 

bijdrage is toegestaan. Ook al is er thuis geen voldoende geld om dit te betalen. Door de nieuwe wet mogen 

alle leerlingen gewoon mee met de reis. Hoe de school het financieel oplost, dat ligt bij de school. Leergeld 

Utrecht voert gesprekken met de scholen hoe dit dan kan worden opgelost.  

Door de Coronacrisis is de uitvoering van de wet in de praktijk nog niet ervaren. Als er weer activiteiten 

vanuit school worden georganiseerd, zullen we zeker hier oog voor hebben en houden. 

Ons huisbezoek 

Het huisbezoek heeft een belangrijke plek 

in ons werk. Tijdens het “keukentafel-

gesprek” bespreken we de aanvragen, én 

kijken we naar welke ondersteuning nog 

meer gegeven kan worden. We bekijken 

niet alleen ons eigen aanbod, maar 

bespreken ook dat van anderen.  

 Afgelopen jaar zijn er helaas nauwelijks  

huisbezoeken gedaan. Ondanks de 

beperkingen hebben we wel contact gehad 

met de gezinnen die ondersteuning nodig 

hadden. In plaats van een huisbezoek 

voerden we nu het gesprek per telefoon.   

In totaal zijn er 175 telefonische 

intakegesprekken gevoerd. Tijdens de 

eerste lockdown, in maart en april, waren 

er zoveel aanmeldingen, waardoor het ons 

niet lukte om hiervoor een gesprek in te 

plannen.  
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Meedoen Sport & Cultuur 

In de afgelopen jaren was het voor ons niet nodig om een bijdrage te leveren aan de betaling van 

contributie voor sport. Door de schotten in het U-pasbudget was hier ongeveer 225 euro voor 

“gereserveerd”. Door de veranderingen en het ontschotten van het budget van de stadspas is de betaling 

van de sportcontributie in het gedrang gekomen. Dat is merkbaar in de cijfers, zie hiervoor pagina 7 en 

de jaarrekening aan het einde van het jaarverslag.  

Doordat kinderen in het voortgezet onderwijs met het de U-pas een laptop aanschaffen, blijft er in de 

meeste gevallen nog €35,- budget over. Dit is onvoldoende om de contributie en/of schoolkosten te 

betalen. Ons administratieteam merkt dat de aanvragen voor sportcontributie toenemen, doordat 

bovenstaande situatie zich voordoet.  

Wij vinden het fijn dat kinderen een groter budget hebben om een goede laptop te kopen. Het is onze 

verwachting dat ze hier langer mee kunnen doen en dat we dan geen ondersteuning hoeven geven later 

in de schoolcarrière. Wel houden we de ontwikkeling scherp in de gaten, want het zou zonde zijn als 

kinderen stoppen met sport, omdat ze één jaar geen contributie kunnen betalen. We monitoren het 

gebruik van het U-pasbudget, de groei in aanvragen voor sport en  

In het komende jaar zijn wij bereid om kinderen zo goed mogelijk te helpen, om kinderen zo goed 

mogelijk op sport te houden. Wij hopen dat Corona op dit vlak geen invloed heeft, dat iedereen kan 

blijven meedoen – ook aan sport. 

Voor wat betreft de aanvragen voor ‘cultuur’ werken we goed samen met Jeugdfonds Cultuur. Het aantal 

kinderen dat via Leergeld Utrecht een aanvraag doet voor ‘cultuur’ groeit. Dit maakt de samenwerking 

steeds belangrijker. We blijven hier aan werken, met een gezamenlijke folder en dat we elkaar blijven 

benoemen bij een voorlichting. 

Meedoen Welzijn 

In normale tijden ondersteunen wij kinderen in de 

categorie welzijn bijvoorbeeld bij het halen van het 

zwemdiploma. In de afgelopen jaren hebben wij ons 

best gedaan om een zwemvangnet, dit is gelukt! Sinds 

2019 kunnen kinderen tot en met 17 jaar gebruikmaken 

van deze regeling. Dat heeft sindsdien geleid tot meer 

financiële ruimte om kinderen te helpen om ook hun B 

en C diploma te halen, zo konden we zo’n 15 kinderen 

financiële ondersteuning geven. We zien dat daar steeds 

meer vraag naar komt. Afgelopen jaar was de groei niet 

goed te meten, omdat door de Corona zwemles ook 

niet doorging. Bewegen is voor kinderen van groot belang, dat je goed en veilig kan zwemmen ook. Daar 

dragen we van harte aan bij. 

In de categorie ‘meedoen welzijn’ zitten ook onze acties. Het afgelopen jaar hebben we verschillende 

acties gedaan, zoals het ‘Zomer Pret Pakket’. Voor het eerst deelde wij deze pakketten uit, in 

samenwerking met Kinderhulp. Voor twee leeftijdscategorieën was er een pakket, waarmee kinderen in 

de zomer allerlei leuke activiteiten en spellen konden doen. Voor de kleine kinderen was er stoepkrijt en 

pannenkoekenbeslag, zodat ze de stoepen en straten konden versieren en heerlijk pannenkoeken konden 



 

 
  

6 

Nu meedoen is straks meetellen 

eten. Voor de oudere kinderen was er een bioscoopbon en een leuk spel, zodat ook zij in de zomer ook 

een leuke activiteit konden doen.  

Deze pakketten werden uitgedeeld in het pand van Stichting Mohuka. De reacties op deze leuke 

pakketten waren blij en verrast. Mooi om dit te zien en om te weten dat het op een goede plek terecht 

komt! 

Leergeld in Coronatijd 

Het jaar 2020 was voor iedereen een raar en onwennig jaar. Zo ook voor Leergeld Utrecht. Het jaar 

begon met grootse plannen, groeien naar ondersteuning aan 1000 kinderen, het vieren van ons 20-jarig 

bestaan, zoeken naar nieuwe financiële bronnen en het organiseren van meerdere “Leergeld Cafés”. Wel 

vaker worden wij in ons werk beïnvloed door de waan van de dag en moesten wij ons ideeën en plannen 

veranderen. Maar zo absurd als dat in 2020 het geval was, zo kenden wij het nog niet.  

Op zondag 15 maart ging Nederland in lockdown, allerlei ingrijpende maatregelen werden ingevoerd. Zo 

gingen alle scholen dicht. Kinderen moesten thuis het onderwijs volgen. Ouders moesten hun kinderen 

helpen met schoolopdrachten. Kinderen moesten online, via Zoom, Teams of Skype de lessen van de 

leerkracht of docent bijwonen. Met een laptop.  

In de eerste week van de lockdown sijpelden er enkele aanvragen voor een laptop bij Leergeld Utrecht 

binnen. Voor de zekerheid stuurden wij toch een e-mail naar onze contactpersoon bij de gemeente. 

Onze belangrijkste vraag in deze e-mail: “Hoe gaan we in Utrecht deze kinderen helpen?”. Het 

antwoord: “via Leergeld Utrecht!”. Wij boden aan om hier een centrale rol in te spelen. Met de 

verwachting dat we dit konden bolwerken, met ons team, onze vrijwilligers, onze contacten, leveranciers 

enzovoorts. Via onze contactpersoon bij de gemeente kregen we binnen een paar dagen een subsidie om 

hiermee aan de slag te gaan. Niet wetende dat we twee maanden later aan bijna 1.000 kinderen een 

laptop gaven, voor een totaalbedrag van €250.000,-. Dit was meer dan de begroting die Leergeld Utrecht 

voor 2020 had opgesteld. In twee maanden tijd hielpen we het aantal kinderen, die we voor een heel jaar 

hadden bedacht. In twee maanden tijd openden er 

deuren, die voorheen gesloten leken. In twee maanden 

tijd kwamen er mensen en organisaties op ons pad, die 

we eerder niet kenden. Het belangrijkste, in twee 

maanden tijd lukte het ons team om al deze kinderen te 

helpen, zodat zij het onderwijs thuis konden blijven 

volgen.  

Het was echt mooi om te merken dat ook bedrijven de 

weg naar Leergeld Utrecht wisten te vinden. Zo stonden 

wij er in deze grote uitdaging niet alleen voor. Onder het 

mom van “Samen voor alle kinderen” sloegen wij de 

handen in één, verschillende Utrechtse bedrijven 

doneerden samen ruim 200 laptops. 

Al jaren ondersteunen alle Leergeldstichtingen leerlingen 

bij de aanschaf van een laptop, al die tijd weten we dat dit 

een hulpvraag is. De aanschaf van een laptop kost nu 

eenmaal enkele honderden euro’s. Van de leerlingen op 

het voortgezet onderwijs kenden we deze uitdaging. Dat 

Laptops4all werkte het afgelopen jaar 

nauwe samen met Stichting Leergeld 

Utrecht door de Corona-

maatregelingen.  

“Ineens zaten in maart alle kinderen thuis en 

waren voor de online lessen heel veel laptops 

nodig. Samen met Leergeld zette we alles op 

alles om zoveel mogelijk gezinnen te helpen” 

Laptops4all zorgde ervoor dat en kind 

de laptop gelijk kon gebruiken. 

“Wij van Laptops4all vonden het fijn dat we 

zo een steentje konden bijdragen.” 
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deze hulpvraag ook zo groot is voor kinderen in het primair onderwijs, verraste ons behoorlijk. De 

meerderheid van alle kinderen die via Leergeld in het bezit kwamen van een laptop, zij zaten op de 

basisschool.  

Leergeld en maatwerk 

Leergeld hanteert haar eigen richtlijnen bij het beoordelen van aanvragen, maar probeert tegelijkertijd 

altijd maatwerk te leveren. Dit betekent dat wij in uitzonderingsgevallen besloten om bijvoorbeeld OV-

kosten te vergoeden, bijles te ondersteunen en fietsen aan jonge kinderen te verstrekken. Dit besluit 

werd genomen wanneer er een duidelijke reden was dat het kind kans loopt op uitsluiting. Voor 

uitzonderingen hebben wij over het algemeen geen budget en zijn wij afhankelijk van andere fondsen. In 

2020 hebben wij op deze manier 111 kinderen kunnen helpen door samenwerking met Nationaal Fonds 

Kinderhulp. Dit is minder dan in 2019, toen hielpen we 183 kinderen. Ook hier is Corona één reden 

voor de daling. Wij zien dat maatwerk steeds meer nodig is en dat de problemen voor gezinnen ook 

complexer worden en ook blijven.  

Meedoen cijfers 2020 

Het jaar 2020 was in cijfers ook een memorabel jaar. We begonnen het jaar met de doelstelling om 1.000 

kinderen te ondersteunen, zodat ze mee bleven doen aan school, sport en cultuur. Terugkijkend op het 

afgelopen jaar zijn we ver voorbij onze doelstelling geschoten. Maar liefst 1.982 kinderen werden met 

een bijdrage van Leergeld Utrecht ondersteund. Een ongelooflijk aantal, met uitdagende gevolgen.  

De afgelopen jaren groeide het aantal kinderen dat door onze stichting werd geholpen van 450 kinderen 

in 2017 naar bijna 2.000 kinderen in 2020. In het afgelopen jaar hebben 22 mensen zich ingezet om dit 

aantal kinderen te helpen en om Leergeld Utrecht te helpen bestaan. Dertien vrijwilligers, zeven 

bestuursleden en twee coördinatoren gaven hun tijd aan onze stichting. Daar zijn we ontzettend 

dankbaar voor. Zo gaven onze vrijwilligers dit jaar ongeveer 2.500 uur van hun tijd, zodat kinderen 

konden blijven meedoen.  

Hulpsoort 2019 2020

Schoolkampen/reizen € 23.625 € 6.412

Schoolkosten € 23.368 € 17.093

ICT € 30.084 € 220.910

Fiets € 6.732 € 14.024

Zwemles € 10.732 € 9.447

Overige Welzijn € 12.246 € 28.510

Sport € 8.059 € 13.670

Cultuur € 1.615 € 3.657

Totaal € 116.461 € 313.723

Aant. kind. per hulpsoort 2019 2020

Schoolkampen/reizen 248 73

Schoolkosten 319 438

ICT 207 1170

Fiets 70 136

Zwemles 106 69

Overige Welzijn 165 759

Sport 44 76

Cultuur 19 21
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Ook in de cijfers is het overduidelijk dat 2020 een totaal ander jaar was dan de voorgaande jaren. De 

Corona-epidemie heeft er voor gezorgd dat leerlingen niet op kamp en op buitenlandse reis konden 

gaan, dat excursies niet doorgingen en dat zwemles niet mogelijk was. Tegelijkertijd zorgde de lockdown 

en het onderwijs thuis voor een enorm aantal aanvragen voor een laptop. Zoals geschreven, we wisten 

dat kinderen door de digitalisering van het onderwijs moeite hadden om mee te doen. Alleen, deze 

hoeveelheid was wel onverwachts.  

In verband met enkele veranderingen in het U-pasbudget hebben we meer budget vrij moeten maken 

voor hulp bij de betaling van de sportcontributie. Door de aanschaf van een laptop of een fiets kan het 

budget op de pas onvoldoende zijn om de sportcontributie te betalen. Wij vinden dat alle kinderen 

kunnen blijven meedoen, daarom geven we ondersteuning in deze situaties.  

 

Leergeld en haar partners 

Dit werk kunnen wij niet alleen, hiervoor hebben we partners, donateurs en fondsen nodig. Daarom zijn 

we ontzettend dankbaar voor de inzet van de fondsen en de Gemeente Utrecht. Leergeld Utrecht kreeg 

een bijdrage van ruim €80.000 van de Gemeente Utrecht waarmee een groot gedeelte van onze 

organisatiekosten wordt betaald. Voor directe steun aan de kinderen zijn wij van afhankelijk van 

verschillende fondsen en bijdragen van particulieren. In 2019 kregen wij, via Leergeld Nederland, een 

subsidie van het ministerie SZW om meer kinderen te kunnen helpen. Naast de subsidie konden wij 

rekenen op steun van het KfHeinfonds, Kinderzorg Utrecht, Ridderlijke Duitsche Orde - Balije van 

Utrecht, Riki stichting, Stichting Elise Mathildefonds, Stichting Evert Zoudenbalch en verschillende 

acties van bedrijven en inwoners van Utrecht. 

Zoals gezegd, scholen konden minder activiteiten door laten gaan in 2020. Daardoor, groeiden de 

fondsen van de scholen niet. Voor de toekomst blijven deze fondsen belangrijk! Door het groeiende 

aantal gezinnen dat Leergeld vindt, zal er voor schoolkosten en laptops een groeiende vraag blijven. Een 

groot deel van de schoolkosten, zoals reizen en ICT-middelen kunnen wij betalen uit deze fondsen. 

Voor de solidariteitsfondsen hielpen wij 169 kinderen met 219 aanvragen.  

Daarnaast bemiddelden wij voor verschillende fondsen zoals Nationaal Fonds Kinderhulp (116 

aanvragen), Jeugdfonds Sport & Cultuur (23 aanvragen), Paul Verweel sportfonds (25 aanvragen). In 

totaal konden wij voldoende fondsen genereren naast de subsidie van de Gemeente Utrecht en 

ministerie SZW om de kinderen te ondersteunen en de organisatiekosten te dekken.  

https://kfhein.nl/
https://www.kinderzorg-utrecht.nl/
http://rdo.nl/
http://rdo.nl/
http://www.rikistichting.nl/
http://www.elisemathilde.nl/
https://www.finportal.nl/stichting-het-evert-zoudenbalch-huis
https://kinderhulp.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/utrecht-cultuur/
http://paulverweelsportfonds.nl/
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Zie verder de jaarrekening aan het einde van dit verslag, hierin zijn de cijfers verder uitgewerkt.  

Meedoen extra 

Wij zijn van mening dat onze samenwerking met andere partijen, als fondsen en bedrijven, juist wat extra 

oplevert voor de kinderen in Utrecht. Ook in 2020 hebben we weer ons best gedaan, om dit mogelijk te 

maken. Zoals de samenwerking met Jarige Job. Wij kunnen gezinnen eenvoudig aanmelden voor een 

verjaardagspakket voor hun kinderen van 4 tot en met 12 jaar. In het jaar 2020 zijn er ruim 400 nieuwe 

gezinnen aangemeld bij Jarige Job en werden maandelijks meer dan 65 pakketten verstuurd.   

Ook werken we al enkele jaren samen met het Armoedefonds. Hierdoor kregen 230 kinderen een 

schoolspullenpas ter waarde van €50,-. Dit budget kon worden gebruikt, voor pennen, etui, agenda en 

dergelijken. Via Taal doet Meer hebben we 35 passen verdeeld, aan kinderen die meedoen aan het 

project School is Cool.  

Nieuw was in 2020 het Zomer Pret Pakket, dat we konden 

uitdelen door onze samenwerking met Nationaal Fonds 

Kinderhulp. Een pakket vol met handige dingen om tijdens 

de zomer leuke dingen te doen. Dit pakket konden we aan 

zo’n 100 gezinnen geven.  

In het najaar konden wij door de Actie Pepernoot van 

Kinderhulp bijna 650 kinderen blij maken met een 

cadeaubon. 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.  

In 2021 vieren wij ons eenentwintig jarig bestaan. In het kader van onze verjaardag willen wij “onze” 

kinderen nog wat extra’s geven. Ook voor dit extraatje is samenwerking nodig. Heeft u een tip, dan 

horen wij het graag! 

Leergeld in 2021 

Met de goede resultaten van 2020 kijken wij met vertrouwen naar het jaar 2021. Afgelopen jaar was ons 

plan om stil te staan bij het twintigjarig bestaan van Leergeld Utrecht. Helaas ging onze verjaardag niet 

door, maar dat geeft ons wel de kans om onze 21e verjaardag te vieren.  

Volwassen worden is in het leven van de mens een “live-event”. Zo is het voor ons ook een grote 

gebeurtenis. We zijn opgericht met het idee, dat we zo snel mogelijk overbodig wilden zijn. Gezien de 

groei van de afgelopen jaren, lijkt dat voor de korte termijn onhaalbaar. Het belang van ons werk en 

ondersteuning is groter geworden. In Utrecht groeien 1 op de 8 kinderen op in een gezin met weinig 

geld, dat gaat over ruim 10.000 kinderen. Zolang armoede onopgelost blijft, zullen wij ons in blijven 

zetten voor deze kinderen. 

In 2020 heeft de Sesam Academie een adviesrapport geschreven. In dit rapport hebben zij enkele 

adviezen gegeven die ons kunnen helpen bij de doorontwikkeling van Leergeld Utrecht. Bijvoorbeeld, 

een advies bij de uitdaging om voldoende fondsen te werven, zodat alle kinderen kunnen meedoen. Ook 

een advies om voldoende en goede vrijwilligers te hebben, waardoor het werk mogelijk blijft en kinderen 

“Duizendmaal dank, ik weet eigenlijk 

niet eens hoe ik bedankt moet zeggen. 

Dit wordt grote pret met uitpakken." 

Aldus een moeder die het 

ZomerPretPakket ophaalde! 

https://www.stichtingjarigejob.nl/
https://www.armoedefonds.nl/
https://www.taaldoetmeer.nl/
https://kinderhulp.nl/actiepepernoot/
http://www.speelgoedbankdemeern.nl/
http://www.bbbsutrecht.nl/over-ons
https://stichtingbabyspullen.nl/
https://www.uitgesteldekinderfeestjes.nl/
https://www.buurtteamsutrecht.nl/
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worden geholpen. Met deze adviezen gaan we in 2021 aan de slag, zodat we de groei kunnen waarborgen 

en om in de toekomst ons werk goed te doen.  

De veranderingen in het U-pasbeleid en budget blijven ook doorgaan. Het blijft noodzakelijk om de pas 

zo passend mogelijk te maken voor de gebruikers. Zo krijgen kinderen de mogelijkheid hun budget te 

delen met een broer of zus. Bijvoorbeeld, bij de aanschaf van een laptop kan het verschuldigde bedrag 

met twee passen worden betaald. Dit heeft invloed op ons bestedingenbeleid, daar gaan we een mouw 

aan passen en blijft ons hulp goed aansluiten op de voorliggende voorzieningen.  

Zoals de afgelopen jaren vaker gezegd, samenwerking is in ons werk essentieel. Kruisbestuiving is zeer 

nuttig, zodat ouders niet zelf het woud van organisaties hoeven uit te pluizen. Daarom blijven wij ons 

inzetten om bekend te worden en te blijven bij Buurtteammedewerkers, basisscholen en docenten op het 

voortgezet onderwijs. Door de groei van ondersteuning bij de betaling van de sportcontributie zullen we 

ook inzetten op een betere bekendheid bij sportclubs, zodat kinderen niet hoeven te stoppen als de 

contributie niet wordt betaald. 

Wij zien uit naar een mooi en goed 2021, met nieuwe energie, kansen en een frisse blik staan we klaar.  

Leergeld in de Toekomst 

In november 2019 ging er een nieuwe coördinator aan de slag voor Leergeld Utrecht. Deze gebeurtenis 

hebben we aangegrepen om met elkaar na te denken over de toekomst van onze stichting. In 2017 

hadden we gezamenlijk (bestuur en coördinatoren) een plan uitgestippeld om door te groeien naar de 

groei van 1.000 kinderen in 2020. Om opnieuw onze koers te bepalen, hebben we de hulp ingeroepen 

van de Sesam Academie. Een mooie organisatie, met ervaren medewerkers die vrijwilligersorganisaties 

ondersteunen met een ontwikkelvraagstuk. Ons vraagstuk? Hoe kan Leergeld Utrecht gezond groeien in 

ons bereik, het aantal geholpen kinderen, in beschikbare fondsen, in het versterken van ons team? 

In Nederland groeien meer dan 250.000 kinderen op in armoede. Een situatie waaraan zij zelf helemaal 

niets kunnen doen. Met kunst en vliegwerk, het plakken van pleister wordt er van alle kanten ingezet om 

de effecten van armoede voor de kinderen zo min mogelijk nadelig te laten zijn. Er zijn duurzame 

oplossingen, maar zolang deze er niet zijn, zullen wij ons blijven inzetten voor de duizenden kinderen in 

Utrecht die ook niets aan hun armoedige situatie kunnen doen. In Utrecht hebben we het over meer dan 

12.000 kinderen.  

Ons doel? Zoveel als nodig van deze grote hoeveelheid kinderen helpen, zodat ze kunnen blijven 

meedoen aan school, sport en cultuur. Wij hielpen in 2019 bijna 900 kinderen, afgelopen jaar waren dat 

er bijna 2.000. Er is dus nog een slag te slaan. Daarom ook de hulp van de Sesam Academie, hoe kunnen 

we gezond groeien, zodat we zo nodig 10.000 kinderen kunnen helpen? 

De adviezen. 

Twee medewerkers van de Sesam Academie lazen al onze stukken, ons beleid, statuten, begrotingen, 

jaarverslagen en jaarrekeningen. Daarbij gingen ze ook in gesprek met verschillende mensen die in ons 

directe netwerk zitten. Beleidsadviseurs van de gemeente, scholen, fondsen, Leergeld Nederland, 

Buurtteam en natuurlijk onze eigen mensen (vrijwilligers, bestuursleden). Uit al deze gesprekken en 

stukken hebben ze adviezen gegeven. Deze adviezen zijn allemaal gericht om een stevig fundament neer 

te zetten voor de toekomst, voor de jaren waarin we mogelijk en zo nodig nog meer kinderen kunnen 

helpen.  

http://www.sesamacademie/
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Het is nodig om ons team van vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden te behouden en uit te 

breiden. Dit gaat om het blijven waarborgen van werkplezier, het vergroten en verbeteren van de kennis 

en vaardigheden en over het aantal mensen die helpen bij het totale werk van de stichting. Eén advies 

gaat over het vinden van nieuwe financiële bronnen, zodat we ook kunnen waarborgen dat we de 

hulpvraag positief kunnen beantwoorden. Het is ook belangrijk om ons netwerk te verbreden met 

ambassadeurs en donateurs, zowel bedrijven als mensen. Daarbij werd het advies gegeven om niet alleen 

om geld te vragen. Het gaat dan om afgeschreven ICT-apparatuur. Ook om kennis en tijd, zodat wij 

extra handen en denkkracht hebben om bijvoorbeeld een campagne of bijeenkomst te organiseren.  

Onze actie 

We gaan met deze adviezen aan de slag. Het bestuur, de coördinatoren en de vrijwilligers gaan 

gezamenlijk op zoek naar concrete stappen die gezet kunnen worden. In 2021 organiseren we een 

“heidag”, waarop we ons meerjarenbeleid opnieuw herijken en we nieuwe kaders scheppen voor ons 

werk. Zoals gezegd, een goed fundament is nodig om te stevig huis te bouwen. We gaan op zoek naar 

nieuwe vrijwilligers, die zich willen inzetten op de hulp voor de kinderen. Niet alleen het administratieve 

werk, maar ook in het uitvoeren van bijvoorbeeld marketing, communicatie of fondsenwerving. We gaan 

op zoek naar nieuwe relaties, zoals sportclubs en bedrijven.  

Het adviesrapport geeft ons mooie handvatten om door te gaan met ons werk en om onze stichting door 

te ontwikkelen. Wil je meedoen, laat het ons weten! 

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! 

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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Jaarrekening 

 

 

  

  

Balans in €

Activa 31-12-2020 31-12-2019

Materiele Activa

Computer inventaris 459                       1.967                   

Voorraden

Fietsen 700              -                    

Computers in natura 1.814          200               

Kleding en schoeiselbonnen 360              360               

Overige waardebonnen 600              600               

Totaal Voorraad 3.474                   1.160                   

Debiteuren -3.569                 19.930                 

Nog te ontvangen bedragen 18.666                 -                            

Liquide middelen

Triodos 52.751        55.430         

Rabo betaalrekening 232.431      11.402         

Rabo spaarrekening 8.671          18.669         

Totaal liquide middelen 293.853              85.501                 

Totaal Activa 312.882              108.558              
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Passiva 31-12-2020 31-12-2019

Algemene reserve 72.224                 36.635                 

Bestemmingsfondsen 

Sportcontributie 2021 5.000          

Fietsen 2021 12.000        

Onderwijskosten 2021 33.000        

Zwemles A + B + C-diploma 2022 20.000        

Sportcontributie 2022 19.000        

Onderwijskosten 2022 37.000        

126.000              -                       

Verschuldigde LH/sociale lasten 5.596                   2.793                   

Crediteuren 7.621                   2.697                   

Overige schulden

Reservering vakantiegeld 2.979          924               

Nog te betalen bedragen 12.100        -                

Vooruitontvangen bedragen 86.361        65.509         

Totaal overige schulden 101.440              66.433                 

Totaal Passiva 312.882              108.558              
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Staat van baten en lasten in €
2020 Begroting 2020 2019

Baten

Werving 245.696          150.625         117.632     

Overheid 275.719          82.560            80.000       

Overige baten 48.640            13.000            24.721       

Totaal baten 570.055    246.185    222.352       

Personeelslasten

Salaris personeel 62.674     70.000     53.284       

Soc lasten personeel 11.392     -                 9.497         

Pensioen personeel 2.905        -                 4.162         

Onkosten vergoedingen personeel 1.325        

Overige personeelskosten 12.749     -                 4.087         

Totaal lasten 91.046            70.000            71.030       

Overige lasten

Huur + afschrijving inventaris 7.580        5.856        7.456         

Bestuurskosten 1.217        300           1.089         

Kantoorkosten 6.860        4.000        6.393         

Kosten vrijwilligers 2.533        5.000        5.245         

Overige organisatiekosten 1.612        4.827        1.514         

Bankkosten 490           400           423             

Totaal overige lasten 20.292            20.383            22.120       

Lasten meedoen

Onderwijs 42.368     68.000     65.022       

Sport 13.005     9.500        8.059         

Cultuur 3.767        3.000        1.215         

Welzijn 237.989   68.500     28.699       

Totaal lasten meedoen 297.129          149.000         102.995     

Totaal alle lasten 408.466    239.383    196.144       

Exploitatieresultaat 161.589    6.802         26.208         

Bestemming resultaat 2020

Sportcontributie 2021 5.000        

Fietsen 2021 12.000     

Onderwijskosten 2021 33.000     

Zwemles A + B + C-diploma 2022 20.000     

Sportcontributie 2022 19.000     

Onderwijskosten 2022 37.000     

126.000    

Toevoeging algemene reserve 35.589       6.802         
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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 en werkt samen  

met andere organisaties in het netwerk Sam&. 

http://www.leergeldutrecht.nl/
mailto:info@leergeldutrecht.nl
http://www.leergeld.nl/
https://www.samenvoorallekinderen.nl/

