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Voorwoord 

Met veel plezier bieden wij het jaarverslag 2021 van Stichting Leergeld Utrecht aan. Net zoals in 2020 

kijken wij met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar. Opnieuw maakte de Corona pandemie 

dat het jaar er anders uitzag dan we hadden gepland.  De pandemie maakte de kloof tussen arm en rijk 

op gebied van digitale hulpmiddelen, maar vooral op het gebied van leerontwikkeling pijnlijk duidelijk. 

Leergeld blijft dit signaal afgeven bij eenieder die het wil en moet horen.  

Ik ben blij dat het ons is gelukt om, ondanks dat veel activiteiten in 2021 stil vielen, in 2021 bijna 1400 

kinderen te ondersteunen. Zonder onze vrijwilligers, die ook in de Corona tijd met z’n vele beperkingen 

voor onze doelgroep klaarstonden, was dit niet mogelijk geweest. Ik ben dan ook trots dat ook de stad 

Utrecht de inspanningen van onze vrijwilligers ziet en heeft gewaardeerd met de Utrechtse 

vrijwilligerstrofee, de gemeentelijke waarderingsprijs voor vrijwillige inzet.  

In 2021 is er een wet van kracht geworden waarin staat dat scholen geen bijdrage meer mogen eisen van 

ouders voor activiteiten die door de school worden georganiseerd en dat kinderen niet mogen worden 

uitgesloten van deze activiteiten als de ouders de bijdrage niet betalen. Leergeld is blij met deze wet, 

maar ziet dat deze wet nog niet bij eenieder onder de aandacht is. Leergeld roept scholen en overheid op 

om deze wet actief onder de aandacht te brengen van de doelgroep.  

Op 3 november 2021 hebben wij in de bibliotheek aan het Neude onze 21e verjaardag gevierd met onze 

vrienden en veel basisschoolleerlingen in aanwezigheid van onze burgemeester. Op deze verjaardag werd 

een onderzoek gepresenteerd naar armoede onder werkenden en hoe deze doelgroep bijna onzichtbaar 

is. Op onze verjaardag heb ik ook de ambitie van Leergeld gepresenteerd om alle 13.000 kinderen die in 

Utrecht in armoede opgroeien te helpen. Ik heb voorgerekend dat dit in financiële zin mogelijk is, maar 

dan moeten we het wel samen in de stad gaan doen.  Ik roep dan ook opnieuw ambassadeurs, 

particuliere donateurs en bedrijven op om ons te ondersteunen in ons werk. Samen kunnen we het 

verschil maken voor de kinderen in onze stad en werken we voor hun aan een toekomst waarin ze 

kunnen meedoen.  

Selma Bas, voorzitter bestuur  

Mei 2021 
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Leergeld in 2021 

Al eenentwintig jaar zetten wij ons in om alle kinderen te laten meedoen aan alle schoolse activiteiten, op de 

sportclub of bij de cultuurvereniging. Al 21 jaar raken kinderen achterop doordat deelname aan de 

maatschappij geld kost, soms veel geld. Een greep uit onze voorzieningen: schoolreizen, contributie voor de 

sport- of cultuurvereniging, zwemles, laptop, fietsen, bureau en schoolspullen. Al die spullen en activiteiten 

zijn voor leeftijdsgenoten eerder vanzelfsprekend. Ook zijn het voor de samenleving vanzelfsprekendheden, 

zoals de verwachting dat alle kinderen in het bezit zijn van een laptop, een mobiele telefoon hebben, goede 

kleding dragen, met volle maag naar school gaan, met Sinterklaas een cadeau krijgen en een verjaardag vieren.  

In 2021 hebben we ook weer veel kinderen geholpen bij de aanschaf van een laptop. Vooral door  de 

gevolgen van de coronapandemie. Deze pandemie heeft de ‘digitale kloof’ keihard zichtbaar gemaakt. Begin 

van het jaar was er nog een brede lockdown en gedurende het hele jaar volgden leerlingen nog veelal het 

onderwijs thuis. Met de ondersteuning van Leergeld deden de leerlingen mee aan het onderwijs, zodat de 

achterstanden niet groter werden.  

Naast onze basis is er ook uitzonderlijk aanbod van 

ondersteuning aan de kinderen. Bijvoorbeeld hulp voor 

kinderen bij de medische kosten en orthodontie. In overleg 

met het Buurtteam worden deze ondersteuningsvragen door 

hen opgepakt.  

Aan het einde van 2021 werd het steeds meer zichtbaar welke 

gevolgen de coronacrisis heeft op de ontwikkeling van 

kinderen. Artikelen in diverse kranten lieten zien dat 

ontzettend veel kinderen een achterstand opliepen bij taal en 

rekenen. Dit zijn voor ons belangrijke signalen. De 

doelstelling van ons werk is, dat alle kinderen meedoen in de 

Utrechtse samenleving. Omdat we geloven dat nu meedoen, 

straks meetellen is. Daarom verkennen we de mogelijkheden 

om onze voorzieningen uit te breiden. Mogelijke 

vernieuwingen zijn bijles, ruimere fietsvergoeding, mobiele 

telefoon en kleding.  

In 2020 zijn de regels rondom het gebruik van de U-pas 

veranderd. Kinderen kunnen nu hun volledige budget 

gebruiken voor alle mogelijke voorzieningen. Bijvoorbeeld, 

een kind van 13 jaar kan het totale budget van €385,- besteden 

aan een laptop of een fiets. Bij ons is het effect van de 

coronacrisis nog goed zichtbaar. Omdat sport en school veelal 

niet doorging, werden daar geen kosten gemaakt. Wel 

verwachtten we meer aanvragen doordat het U-pasbudget is 

gebruikt voor de betaling van andere nodige kosten. 

  

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 250 telefonische 

intakegesprekken gevoerd. Nu de 

maatregelen afnemen komt er weer 

ruimte om huisbezoeken af te leggen. 

Daar zijn we ontzettend blij mee! 
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Leergeld helpt! 

Onderwijs 

De Coronacrisis maakte dat de ‘digitale kloof’ tussen leerlingen en school pijnlijk zichtbaar werd. Veel 

kinderen uit onze doelgroep bleken niet in het bezit van een laptop te zijn, waardoor zij de lessen niet konden 

volgen. Naast deze kloof dreigde er ook een andere, misschien wel permanentere kloof, namelijk op het 

gebied van de leerontwikkeling. Veel kinderen die opgroeien in gezinnen met geldzorgen lopen 

leerachterstand op door de uitval op scholen. We zien een groei in ondersteuningsvragen voor extra hulp op 

school. We zien dat gelijke en eerlijke kansen onder druk komen te staan. Gelukkig zijn wij niet de enige die 

het signaleren, zo ook onze partners van de Armoedecoalitie. 

Vorig jaar 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. Het bestuur van Leergeld Utrecht heeft besloten 

om vanaf het schooljaar 2022/2023 geen schoolkosten meer te vergoeden. De U-pas geeft nog wel de 

mogelijkheid om deze kosten te betalen. Leergeld Utrecht volgt hierin de lijn van Leergeld Nederland en veel 

van haar collega-stichtingen. De ondersteuning bij de aanschaf van schoolspullen en een laptop blijven wij 

wel geven. Ook gaan wij ons bezinnen op hoe Leergeld Utrecht de kloof kan helpen dichten, als het gaat om 

de leerachterstanden.  

Sport & Cultuur 

In de afgelopen twee jaar zijn veel sportactiviteiten niet doorgegaan, daardoor was het minder nodig om hier 

ondersteuning voor te geven. Vanaf september zagen we gelukkig dat kinderen weer meer gingen sporten. In 

het hele jaar verwerkten we 190 aanvragen voor sport en cultuur, waarvan er 110 vanaf september werden 

verwerkt. Het blijft onze verwachting dat het ontschotten van het U-pasbudget het effect heeft dat kinderen 

vaker een aanvraag voor contributie bij Leergeld aanvragen. Het vrije budget wordt eerder besteed aan de 

koop van een fiets of laptop, waardoor er onvoldoende budget overblijft voor de contributie. 

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, ondanks de 

coronacrisis. 

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 cultuur 

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 is niet heel hoog. Wij gaan in samenwerking met het 

Jeugdfonds zoeken naar de mogelijkheden om dit te verhogen. Een actie die wel hebben is een 

gezamenlijke folder en dat we elkaar blijven benoemen bij een voorlichting. 
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Welzijn 

In normale tijden ondersteunen wij kinderen in de 

categorie welzijn bijvoorbeeld bij het halen van het 

zwemdiploma. Ook zwembaden waren het afgelopen 

jaar veelvuldig gesloten. Veel kinderen hebben het 

afgelopen jaar helaas geen zwemdiploma gehaald. We 

hielpen 65 kinderen met de kosten voor zwemles.  

In de afgelopen jaren zien wij een stijgende lijn in 

vragen voor ondersteuning bij de aanschaf van 

matrassen, bedden en toebehoren. In de gesprekken 

met ouders en hulpverleners ontdekken we twee grote redenen, namelijk 1) het simpelweg ontbreken 

van deze spullen en 2) dat jonge kinderen helaas nog niet zindelijk zijn en in hun bed plassen. Het eerste 

lijkt te komen door het ontbreken van eigen geld om een bed te kopen. Het is schrijnend dat kinderen 

op de grond slapen. De tweede reden is minstens zo pijnlijk. Deze reden bespreken we ook met JGZ en 

met de gemeente. Samen met fonds Kinderhulp helpen we deze kinderen, zodat de kinderen in een fijn 

bed kunnen slapen. 

Ook voeren wij acties uit op gebeid van welzijn.  Het afgelopen jaar hebben we verschillende acties 

gedaan, zoals Actie Pepernoot en de Schoolspullenpas. De Schoolspullenpas is uitgereikt aan 550 

leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook hebben we 880 kinderen een cadeau gegeven met Sinterklaas 

of Kerst. We kregen 600 cadeaubonnen van Nationaal Fonds Kinderhulp en 280 cadeaubonnen 

financierde we zelf. De administratieve verwerking van de Actie Pepernoot lukte helaas niet in 2021, 

deze aanvragen zijn daardoor niet meegenomen in onze cijfers.  

Leergeld wint Vrijwilligerstrofee! 

“Stichting Leergeld Utrecht maakt waanzinnig 

veel impact voor kinderen voor heel de stad, een 

leven lang. En bereikt niet alleen het kind, 

maar ook de directe omgeving’, aldus de jury 

van de Utrechtse vrijwilligersprijs. ‘Ze komen 

bij de mensen thuis en zien zo veel van de 

thuissituatie. Leergeld Utrecht biedt kansen 

aan kinderen die anders aan de zijlijn staan.” 

Met deze motivatie van de jury ontving 

Leergeld Utrecht op 7 december de 

Utrechtse vrijwilligerstrofee, de 

gemeentelijke waarderingsprijs voor 

vrijwillige inzet in de stad Utrecht. 

Leergeld Utrecht ontving de prijs omdat de stichting het mogelijk helpt maken dat kinderen uit gezinnen 

die het financieel niet breed hebben, kunnen deelnemen aan school-, sport- en cultuuractiviteiten. Zo 

kregen 1.300 kinderen sinds de uitbraak van het coronavirus een laptop, zodat ze op een goede manier 

thuisonderwijs volgden. Aan de prijs is een geldbedrag van € 2.500,- verbonden. 

Dit bedrag zetten we graag in om het werkcomfort van onze vrijwilligers te vergroten. Onze organisatie 

groeit, waardoor het goed is om hier extra aandacht aan te geven. Het winnen van de prijs is een 
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prachtige waardering voor het werk dat we doen, maar ook een mooie aanmoediging om hiermee door 

te gaan. Op vrijdag 7 december, de nationale dag van de vrijwilliger, kregen wij de prachtige trofee 

uitgereikt van de Vrijwilligers Centrale Utrecht.  

Leergeld viert 21 jarig bestaan 

Op 3 november 2000 werd Leergeld 

Utrecht officieel ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel. Alle reden om het 

uitgebreid te vieren. Samen met onze 

vrienden en kinderen van de Lukasschool 

en Basisschool ’t Zand vierden we onze 

verjaardag in de Bibliotheek op het Neude.  

Het was werkelijk een prachtige verjaardag. 

Wij kijken met zoveel plezier terug op een 

middag. We hadden de middag opgedeeld 

in twee bijeenkomsten. Een eerste 

bijeenkomst was met de basisschoolkinderen. De kinderen werden onthaald met een brownie en 

drinken. Met spanning kijken zij uit naar de komst van de burgemeester. Geen van de kinderen had haar 

ooit gezien in het echt. Het afgelopen jaar deden wij onderzoek naar de groep ‘werkenden met 

geldzorgen’. In dit onderzoek gaven we kinderen de ruimte om hun gedachten over armoede op papier 

te zetten. Dit deden ze in de vorm van een brief aan de burgemeester. Deze stapel brieven nam de 

burgemeester tijdens ons feest in ontvangst, van de interim postbode Tineke Schouten.  

Over het onderzoek en de project met de kinderen leest u meer in de volgende paragraaf.  

In het tweede deel van de middag ontvingen we onze 

vrinden als gast. Contactpersonen van de gemeente, van 

fondsen en bedrijven, maar ook enkele raadsleden 

kwamen onze verjaardag mee vieren. Met een 

uiteenlopend programma maakten zij verder kennis met 

Leergeld. Zo nam Valentine ons mee in haar inspirerende 

spreekbeurt over Leergeld en Armoede. Ze liet ons zien 

hoe je met kleine acties al een bijdrage kan geven voor 

deze kinderen.  
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Zoals gezegd deden we onderzoek naar de 

werkenden met geldzorgen. Jens, de 

projectonderzoeker, nam ons mee in de resultaten. 

Hij liet ons zien hoe groot het belang van 

samenwerking is met veel partijen, omdat de 

werkenden niet onder één steen verzameld zijn. 

Een breed vangnet met passende steun is nodig, 

helemaal gezien de dreigende inflatie en stijgende 

energieprijzen.  

In ons bestaan is er een hoop gebeurd en hebben 

we ontzettend veel kinderen geholpen. In de 

afgelopen jaren zijn we gegroeid naar het geven van 

ondersteuning aan 2.000 kinderen. In Utrecht hebben bijna 12.000 kinderen een U-pas. Allemaal 

kinderen waarvan participatie en gelijke kansen in het geding zijn. In een vlammend verhaal maakte onze 

voorzitter, Selma Bas, kenbaar wat onze ambities zijn voor de komende jaren. Uiteraard zijn we blij met 

het groeiende bereik, maar we willen graag doorgroeien naar alle kinderen in Utrecht voor wie gelijke 

kansen geen vanzelfsprekendheid zijn. Of dat er nu 12.000, 13.000 of 14.000 kinderen zijn. Alle kinderen 

doen mee! Deze ambitie stelt ons voor enkele uitdagingen, zoals het vinden van al deze kinderen, een 

gezonde en grote organisatie om de ondersteuning te geven en voor voldoende middelen. Het is onze 

inschatting dat er ruim drie miljoen euro per jaar nodig is, zodat al deze kinderen kunnen meedoen. Een 

fors bedrag, maar zeker niet onmogelijk. Het advies vanuit het onderzoek luidt ook dat we een breed 

netwerk en vangnet moeten maken, kortom we moeten met alle partijen in de stad samen aan de slag. n 

Na afloop van het programma was er volop ruimte om met elkaar te toosten op de toekomst van 

Leergeld.  
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Leergeld en werkenden met geldzorgen 

Wie arm is in Nederland kan rekenen op een 

vangnet van toeslagen, uitkeringen en de steun 

van tal van organisaties die zich inzetten om hen 

die het nodig hebben te ondersteunen. Maar wat 

bedoelen we als we het hebben over armoede? 

Bij armoede doemt al gauw het beeld op van 

totale ontreddering: werkloosheid, honger en 

misschien zelfs een leven op straat. Het klopt dat 

dit type armoede in Nederland voorkomt en juist 

deze doelgroep komt vaak vanzelf in beeld bij 

diverse organisaties. Maar wat gebeurt er met hen die het zwaar hebben en toch niet in beeld komen, 

omdat ze zo goed en kwaad als het kan proberen de eindjes aan elkaar te knopen. Het is de stille 

armoede van een groter wordende groep Nederlanders die in armoede leven ondanks dat ze een baan 

hebben. Ze blijven uit zicht, omdat ze niet aan de bel trekken en zich zo goed mogelijk uit de problemen 

weten te houden. 

Met het project Brief aan de Burgemeester zijn wij, samen met projectbureau Over/Nieuw, op zoek gegaan 

naar de werkenden met geldzorgen. We deden onderzoek naar deze doelgroep met als uitgangspunt 

erachter te komen wie deze Utrechters zijn, wat ze nodig hebben en hoe ze het best te bereiken zijn voor 

de steun die Leergeld kan bieden. Tijdens dit onderzoek gaven we kinderen de ruimte om hun gedachten 

over armoede op papier te schrijven, in de vorm van een brief aan de burgemeester. Zoals u hierboven 

las, werden deze brieven ook daadwerkelijk aan de burgemeester gegeven.  

Uit het onderzoek kwamen drie punten die voor ons werk van groot belang zijn, namelijk schaamte, 

netwerk en zichtbaarheid.  

Schaamte 

Mensen willen liever een Stadspas dan een Armoedepas. Op dit moment is de U-pas een 

armoederegeling voor een specifieke groep mensen. Als een kind of ouder met de pas een rekening 

betaald, dan is daardoor duidelijk in welke groep zij zitten. Uit verschillende onderzoeken komt naar 

voren dat niemand in het hokje van de armoede wil zitten. Hier komen voor veel mensen hun 

eigenwaarde en trots in het geding. Wat boeiend is, is dat mensen door bijvoorbeeld zelf oplossingen te 

vinden voor hun financiële problemen zich niet arm, maar juist vindingrijk voelen. De groep werkenden 

met geldzorgen tuigt liever zelf hun netwerken op, dan gebruik te maken van de steunorganisaties. 

Netwerk 

Als mensen zich schamen om hulp te zoeken, zijn de informele netwerken zeer van belang. Daar kunnen 

mensen via bekenden in contact komen met de organisaties die ondersteuning bieden. Uit het onderzoek 

bleek dat we dat we niet alleen moeten zoeken naar de werkenden zelf, maar juist dat we ook in hun 

netwerk terecht komen. Het advies luidde dat we een betere samenwerking met de scholen moeten 

hebben, zodat leerkrachten en intern begeleiders van Leergeld op de hoogte zijn.  

Zichtbaarheid 

Een voorwaarde van een netwerk waarin informatie eenvoudig rondgaat, is dat deze informatie duidelijk 

en eenvoudig is. Daarom is de zichtbaarheid van de organisaties op ontmoetingsplaatsen van het 

netwerk van belang. Hulpverleners vinden het lastig om over ondersteuning te hebben, als deze niet 

concreet of juist onzeker is. Laagdrempelige acties zijn van belang. De groep van werkenden met 
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geldzorgen is zeer gevarieerd en niet als één groep te vinden. Voor ons is het van belang dat onze 

zichtbaarheid en onze vindbaarheid hoog is. Zoals gezegd, de doelgroep aan wie wij de ondersteuning 

geven is geen homogene groep en stelt ons voor de uitdaging om op zoveel mogelijk plekken bekend te 

zijn en dat ook verschillende sleutelfiguren met ons werk vertrouwd zijn.  

Concrete acties 

Zowel dit onderzoek als de maatschappelijke 

ontwikkelingen dagen ons uit voor concrete acties. 

We delen er graag drie met u. Allereerst, door het 

onderzoek nemen wij ons voorzieningenpakket 

onder de loep. Welke ondersteuning geven wij en 

past dit bij de behoefte van de kinderen. Enkele 

voorbeelden zijn: huiswerkbegeleiding en de 

hoogte van vergoedingen. Door de ontwikkelingen 

na de coronapandemie zijn we ons zeer bewust dat 

de voorzieningen moeten aansluiten bij de 

behoeften. Ten tweede gaan we komend jaar het contact met de scholen intensiveren. Het programma 

‘een brief aan de burgemeester’ geeft ons een prachtig handvat om samen met scholen het thema 

armoede bespreekbaar te maken. We zoeken hiervoor een samenwerkingspartner en enkele scholen die 

met dit programma aan de slag willen.  Ten derde gaan we stevig inzetten op een uitbreiding van de 

Schoolspullenpas. In het afgelopen jaar kregen ruim 550 kinderen een schoolspullenpas. Voor het 

komende jaar mikken we op het dubbele aantal. Deze extra inzet past in het aanbod van de 

laagdrempelige acties. 

Tijdens onze verjaardag overhandigden we ons onderzoek aan burgemeester Dijksma en Wethouder 

Van Ooijen. 

Leergeld en haar ambities 

Dit is de bewerkte toespraak van onze voorzitter Selma Bas. 

Deze toespraak hield zij tijdens onze verjaardag in de 

Bibliotheek.  

‘Alle kinderen laten meedoen is haalbaar!’ 

Zo’n 13.000 Utrechtse kinderen kunnen niet volop meedoen 

aan onderwijs, sport en cultuur. Dat is onacceptabel, maar het 

is ook een oplosbaar probleem, betoogde voorzitter Selma Bas 

op 3 november tijdens de viering van het 21-jarige jubileum 

van Leergeld Utrecht. Lees de bewerkte versie van de speech 

die zij hield in de theaterzaal van de Bibliotheek Neude in 

Utrecht. 

‘De historie van Leergeld Utrecht startte vandaag precies 21 jaar geleden. Op 3 november 2000 meldde 

Bernard de Leest, oud-bestuurslid en advocaat bij Zumpolle, zich in het notariskantoor Van Grafhorst & 

Van Buitenen voor de oprichting van onze stichting. In de akte werd als doelstelling opgenomen: ‘Het 

verlenen van hulp zowel financieel als materieel aan kinderen tussen de 4 en 18 jaar die bij hun 

ontplooiing tekortkomen doordat het gezin waartoe zij behoren onvoldoende financiële 

bestedingsruimte heeft en waarvoor de mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke) voorziening 

uitgeput zijn, niet toereikend zijn en/of nog niet ter beschikking staan.’ 
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Dubbel gevoel 

Een mondvol woorden die ons bestaansrecht omschrijven en waarover ik een dubbel gevoel heb. 

Enerzijds ben ik blij dat we ons al 21 jaar voor kinderen hebben kunnen inzetten, maar anderzijds is het 

ronduit triest dat we nog steeds keihard nodig zijn. Sta er even bij stil: 1 op de 9 kinderen in Utrecht 

groeit op in armoede. Dat zijn naar schatting 13.000 kinderen die niet kunnen meedoen en soms letterlijk 

aan de zijlijn staan. 

Ontwikkeling belemmerd 

Dit is niet alleen voor deze kinderen een groot probleem, het is ook een maatschappelijk probleem, dat 

in een welvarend land als Nederland eigenlijk niet zou mogen bestaan. Toch bestaat het en helaas 

betekent armoede vandaag voor veel van deze kinderen ook armoede in de toekomst, want het 

belemmert hun kansen en ontwikkeling. Het motto van Stichting Leergeld is niet voor niets: nu mee 

kunnen doen is later meetellen.  

Meer kinderen helpen 

Leergeld Utrecht probeert dit al 21 mogelijk te maken en we maken vorderingen. De afgelopen jaren 

maakten we een forse groei door: hielpen we eind 2018 nog zo’n 600 kinderen, in 2020 was dit aantal 

gegroeid naar meer dan 2.000 kinderen. Hiertoe hebben we ons werk geïntensiveerd, zoals de inzet van 

ons huisbezoek. Aan vroegsignalering en bespreekbaar maken besteedden we extra aandacht. We werken 

steeds nauwer samen met de gemeente Utrecht en we verbeterden onze samenwerking met 

ketenpartners, zoals de Buurtteams. 

En toch is er meer nodig om alle 13.000 kinderen te helpen die opgroeien in armoede, en die volgens het 

Utrechtse beleid in aanmerking komen voor de U-pas. Hoe kunnen wij - samen met alle partners in de 

stad - het probleem nog zichtbaarder maken en het op den duur oplossen?  Bestuur, coördinatoren en 

vrijwilligers van Leergeld Utrecht maakten het afgelopen jaar - op basis van onze huidige cijfers en 

voorzieningen - een inschatting van wat daarvoor nodig is. 

Stip op de horizon 

Volgens onze berekening is hiervoor een bedrag nodig van 3.000.000 euro per jaar, exclusief 

organisatiekosten. Dat lijkt misschien veel, maar is het niet, want het komt neer op een bedrag van 

minder dan 231 euro per kind! Met een luttele 231 euro per kind is het mogelijk om alle kinderen die nu, 

ondanks de U-pasregelingen, niet volwaardig mee kunnen doen, te helpen aan een kansrijke start van 

hun toekomst!  

Op basis van deze stip op de horizon hebben we als Leergeld Utrecht een groeiplan opgesteld, dat in 

eerste instantie reikt tot 2025. We gaan uit van een stapsgewijze aanpak. In ons groeiplan helpen we in 

2022 2.500 kinderen, 4.500 kinderen in 2024 en 6.000 kinderen in 2025.  

Om dit voor elkaar te krijgen, zijn een paar dingen nodig: voldoende geld, voldoende bekendheid bij de 

gezinnen en kinderen die ons nodig hebben, voldoende menskracht om ons werk te doen en een stevig 

en ondersteunend netwerk in de stad. 

Anderhalf miljoen euro op de plank 

Laten we met het geld beginnen. Momenteel ontvangen wij van de gemeente Utrecht een bijdrage voor 

de organisatiekosten, zoals huur, inventaris en salaris. Het afgelopen jaar ontvingen wij daarnaast 100.000 

euro extra voor een speciale laptopactie. Een actie die we in 3 dagen tijd opgezet en gefinancierd kregen, 

en waarmee we 2000 kinderen konden helpen om ook in coronatijd mee te kunnen blijven doen aan 

onderwijs.  
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Uiteraard zijn we de gemeente daar zeer dankbaar voor! Maar uit de cijfers van de gemeente blijkt dat er 

jaar in jaar uit geld op de plank blijft liggen: zo’n 1,5 miljoen. Terwijl je met dit geld armoede onder 

kinderen nu zou kunnen aanpakken, en ernstiger problemen en hogere maatschappelijke kosten in de 

toekomst kunt voorkomen.  

Om die reden heeft Leergeld Utrecht de gemeente om een hogere financiële bijdrage gevraagd. Uiteraard 

geen 3 miljoen euro, zelfs niet de 1,5 miljoen die op de plank blijft liggen. Maar we hebben de gemeente 

wel gevraagd om commitment om meer kinderen een gelijke kans te kunnen bieden op een glansrijke 

toekomst. 

Naast de gemeente heeft Leergeld Utrecht andere bronnen van inkomsten. Verschillende fondsen 

helpen ons om kinderen te ondersteunen. Ik noem er willekeurig een paar: KfHein, Elise Mathilde, 

Zoudenbalch en Leergeld NL. Ook daar zijn we hartstikke dankbaar voor! Vaak gaat het echter om 

incidentele bijdragen: wat we het ene jaar krijgen is mogelijk volgend jaar anders. Graag willen we onze 

relatie met deze fondsen daarom intensiveren en gaan we op zoek naar samenwerking met nieuwe 

fondsen. 

Ook is Leergeld Utrecht op zoek naar andere mogelijke inkomstenbronnen: met name bijdragen van 

sponsoren, onder andere het Utrechtse bedrijfsleven. Het kan daarbij gaan om geld, maar bijvoorbeeld 

ook om afgeschreven IT-apparatuur. Maar ook sponsorbijdragen van inwoners van Utrecht met hart 

voor onze zaak zijn buitengewoon welkom!  

Bereiken van de kinderen 

Om effectief te zijn moeten we natuurlijk ook bekend zijn bij de gezinnen en kinderen die ons nodig 

hebben. Helaas is dat nog onvoldoende het geval. Daar gaan we nóg meer werk van maken, in de eerste 

plaats door onze bekendheid vergroten op de scholen, de wijkbureaus, bij buurtteams en andere 

hulpverleners. We laten ons daarbij ook inspireren door andere stichtingen Leergeld in Nederland, zoals 

Leergeld Den Haag, dat een bereik heeft van 95% bereik van de doelgroep. Om ons bereik te versterken 

blijven we bovendien steeds kijken of ons voorzieningenpakket aansluit bij de behoefte van de kinderen.  

Menskracht 

Om onze ambities waar te kunnen maken hebben we daarnaast meer handen en voeten nodig, zowel 

betaalde krachten als vrijwillige medewerkers. Momenteel hebben we twee sterke betaalde medewerkers, 

een voor 32 uur en een van 12 uur per week en een mooie ploeg van 12 vrijwilligers. Een uitbreiding van 

formatie is in het licht van onze plannen dringend gewenst, evenals een uitbreiding van ons team van 

vrijwilligers. We hopen daarom dat de gemeente Utrecht het de komende jaren mogelijk maakt om onze 

werkorganisatie te verbreden zodat we op kracht zijn om onze ambities voor Utrechtse kinderen te 

realiseren. 

Netwerk 

Ten slotte willen wij de komende jaren ons netwerk verbreden en versterken. Want het realiseren van 

kansengelijkheid voor kinderen, dat kunnen we niet alleen. Daarom doet Leergeld Utrecht een 

klemmend beroep op u allen om ons te (blijven) steunen. Door ambassadeur te worden en ons verhaal 

te delen. Door met ons samen te onderzoeken hoe we onze bekendheid kunnen vergroten. Door 

financieel bij te dragen, of uw netwerk hiervoor te benaderen. Door te (blijven) doneren, bijvoorbeeld de 

231 euro die nodig is om 1 kind een jaar lang mee te laten doen. (Heeft u onze QR-code gezien? Scan 

hem met uw mobiele telefoon en doneer!)  Maar vooral door uw krachten met ons te blijven bundelen 

om elk kind mee te kunnen laten doen. Want ieder kind verdient een gelijke kans op een succesvolle 

toekomst!’ 
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Meedoen cijfers 2021 

Het jaar 2021 was in cijfers een bijzonder jaar. Onze 

doelstelling was om 1.500 kinderen te ondersteunen bij 

hun deelname in Utrecht. Dat is bij benadering aardig 

gelukt. Meer dan in 2020 werden de gevolgen van 

corona voor ons zichtbaar. Veel scholen besloten om 

geen activiteiten te organiseren, geen van de kinderen 

kon meedoen met zwemles en ook de sport- en 

cultuurverenigingen cancelden hun activiteiten. De hele 

samenleving viel stil. Dit was voor ons merkbaar in de 

aanvragen. Ondanks dat lukte het om bijna 1.400 

kinderen te ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving. Voor deze kinderen verwerkten wij 

2141 aanvragen. Het grote verschil met 2020 is dat er veel minder laptops werden aangevraagd.  

In december hadden we de Actie Pepernoot. We deelden 880 cadeaubonnen uit aan Utrechtse kinderen. 

Helaas lukte het ons niet om al deze aanvragen te verwerken in ons systeem. Het is hierdoor moeilijk om 

een werkelijk aantal kinderen vast te stellen. 

Het was voor ons een onvoorspelbaar jaar. Het jaar 2020 had een behoorlijk impact gehad. De groei en 

het grote aantal aanvragen lieten zien dat onze organisatie met vrijwilligers ook kwetsbaar is. Er werd een 

dusdanig groot beroep gedaan op onze vrijwillige medewerkers, dat het gevolgen had voor de 

ontspannen werkdruk. De werkvoorraad in 2021 was weliswaar kleiner dan in 2020, maar alsnog 25% 

meer dan in het jaar 2019. De groei die onze organisatie doormaakt maakt en maakte zichtbaar dat we 

meer medewerkers nodig hebben. Daarbij is het ook noodzakelijk om te kijken naar onze 

werkprocessen.  

Het afgelopen jaar werkten er 11 vrijwilligers voor Leergeld Utrecht. Gemiddeld werkten deze 

vrijwilligers tien uur per week om de kinderen in Utrecht zo goed mogelijk te ondersteunen. Per 

werkweek werden er ongeveer 45 aanvragen verwerkt 

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.  

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.  
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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.  

 

  

Hulpsoort 2020 2021

Schoolkamp/reizen € 6.412 € 8.630

Schoolkosten € 17.093 € 21.835

ICT € 220.910 € 47.206

Fiets € 14.024 € 9.023

Zwemles € 9.447 € 8.897

Sport € 13.760 € 9.492

Cultuur € 3.657 € 1.654

Overige Welzijn € 28.510 € 33.863

Totaal € 313.723 € 140.600
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Leergeld door de jaren  

Gezinnen Kinderen Aanvragen

Aant. kind. Per hulpsoort 2020 2021

Schoolkamp/reizen 73 63

Schoolkosten 438 628

ICT 1170 343

Fiets 136 60

Zwemles 69 65

Sport 76 139

Cultuur 21 19

Overige Welzijn 759 375
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Leergeld en de financiën 

Onze balans 

  

Activa 31-12-2021 31-12-2020

Materiële Activa

Computer inventaris -                      459             

Voorraden

Fietsen -                    700               

Computers in natura -                    1.814            

Kleding- en schoenenbonnen -                    360               

Overige waardebonnen 600                600               

Totaal Voorraad 600                  3.474           

Vooruitbetaalde bedragen 3.361                

Debiteuren -                      -3.569         

Nog te ontvangen bedragen 37.598              18.666         

Liquide middelen 301.617            293.853       

Totaal Activa 343.176            312.882       

Passiva 31-12-2021 31-12-2020

Reserves en Fondsen

Continuïteitsreserves 125.000          72.224          

Bestemmingsfondsen Meedoen 139.022          126.000         

264.022            198.224       

Ontvangen giften 8.000               -              

Verschuldigde LH/sociale lasten 4.245               5.596           

Crediteuren 8.118                7.621           

Overige schulden

Reservering vakantiegeld 2.979             2.979            

Nog te betalen bedragen 2021 1.006             12.100          

Vooruit ontvangen bedragen 54.807            86.361          

58.792              101.440       

Totaal Passiva 343.177            312.882       
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Ons resultaat 

 

Onze toelichting 

U heeft in de bovenstaande tabellen veel cijfers gezien. Wij leggen deze cijfers graag uit. Leergeld Utrecht 

staat er financieel goed voor. In de afgelopen twee jaar hebben we veel geld toevertrouwd gekregen en 

overgehouden. In 2020 waren we enorm hard gegroeid, van ondersteuning aan 871 kinderen in 2019 

naar 1982 kinderen in 2020. Door deze groei hielden we rekening met een stevige groei in aanvragen 

voor 2021. Een groei in alle thema’s waarbij Leergeld helpt. Helaas, door de aanhoudende 

coronapandemie viel onze verwachting anders uit, waardoor ook minder geld kon worden besteed.  

Het grootste verschil ten opzichte van de begroting vindt u in de lasten voor ‘Meedoen’. De activiteiten 

binnen het onderwijs, de deelname aan sport en het halen van zwemdiploma’s gingen allemaal niet door 

of in heel beperkte mate. We hadden hiervoor diverse fondsen geworven en geld gereserveerd. Door een 

aanpassing in het U-pas-beleid en enkele signalen van ouders dat het U-pasbudget al gauw op was, 

gingen we ervan uit dat we hier meer geld voor nodig hadden. Door de verschillende lockdowns en 

maatregelen hoefden wij nauwelijks geld uit te geven aan deze voorzieningen. Dit is de voornaamste 

reden voor het positieve exploitatieresultaat.  

Met het resultaat van 2021 en dat van 2020 hebben we het voornemen om ons voorzieningenbeleid 

onder de loep te nemen. Het resultaat in de cijfers in combinatie met het onderzoek en de wijziging in de 

wet voor de vrijwillige schoolkosten zetten ons aan voor deze reflectie.  

Baten

Werving 134.791  240.950     245.696     

Overheid 177.271  85.409       275.719     

Overige baten 7.979     18.000       48.640       

Totaal baten 320.041     344.359  570.055  

Personeelslasten

Salaris personeel 64.434    80.000    62.674    

Soc lasten personeel 9.401     -             11.392    

Pensioen personeel 3.478     -             2.905      

Onkostenvergoedingen personeel 2.671     1.325      

Overige personeelskosten 13.404    -             12.749    

Totaal lasten 93.388       80.000       91.046       

Overige lasten

Huur en  afschrijving inventaris 6.682     7.000      7.580      

Bestuurskosten 2.932     500        1.217      

Kantoorkosten 4.607     3.000      6.860      

Kosten vrijwilligers 3.003     4.000      2.533      

Overige organisatiekosten 2.107     8.000      1.612      

Bankkosten 925        500        490        

Totaal overige lasten 20.256       23.000       20.292       

Lasten meedoen

Onderwijs 47.401    122.550  42.368    

Sport 9.492     19.800    13.005    

Cultuur 1.654     3.600      3.767      

Welzijn 82.053    95.000    237.989  

Totaal lasten meedoen 140.600     240.950     297.129     

Totaal alle lasten 254.244  343.950  408.466  

Exploitatieresultaat 65.797    409        161.589  

Realisatie 2020Realisatie 2021 Begroting 2021
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U ziet dit terug in onze balans. Door onze groei in de afgelopen jaren, zowel in aanvragen als in omvang 

van de organisatie zijn wij genoodzaakt onze continuïteitsreserve te verhogen. In een mogelijke situatie 

waar verschillende inkomsten tegenvallen, hebben we zo toch voldoende middelen om als organisatie 

door te gaan en hard aan inkomstenwerving te gaan doen. Voor deze balanspost hebben we geld uit de 

resultaten gereserveerd.  

Naast de verhoging van de continuïteitsreserve hebben we de reservering voor de bestemmingsfondsen 

voor ‘Meedoen verder uitgebouwd. Met deze extra ’middelen maken we de groei in onze ambities 

mogelijk. Zoals u kon lezen in het hoofdstuk “Leergeld en haar ambities” willen we doorgroeien naar 

ondersteuning aan uiteindelijk 13.000 kinderen. Om deze ambitie waar te kunnen maken, hebben we  

een forse hoeveelheid financiële middelen nodig. Door de bestemmingsfondsen, het behoud van de 

huidige ondersteuningsfondsen en het verwerven van nieuwe fondsen in de publieke en private sector 

zien wij het voor mogelijk om deze ambitie waar te maken. De bestemmingsfondsen zijn gereserveerd 

voor de uitbreiding van ons voorzieningenpakket en voor de grotere benutting van onze huidige 

voorzieningen.  

Heeft u vragen over onze cijfers, aarzel dan niet om contact met ons hierover op te nemen.  

Leergeld en haar partners 

Zonder samenwerking is het bijna onmogelijk om ons werk te doen. Dit geldt op alle terreinen van onze 

organisatie. Voor de vindbaarheid en zichtbaarheid binnen ons netwerk en voor ouders, voor het vinden 

van geschikte vrijwilligers en voor het genereren van voldoende middelen.  

Tijdens de coronacrisis is er een mooie samenwerking ontstaan met de Social Returnafdeling van de 

gemeente. In een notendop: deze afdeling maakt afspraken met bedrijven die een aanbesteding gegund 

krijgen, welke maatschappelijke bijdrage zij kunnen leveren aan mensen en organisaties in de gemeente. 

Zo hebben twee bedrijven ons het afgelopen jaar enorm geholpen. Eén bedrijf is gespecialiseerd in IT en 

heeft ons geholpen om onze IT-infrastructuur te verbeteren. Door de verbetering weten wij zeker dat de 

data op onze computers en in onze systemen beschermd zijn en dat al onze laptops goed werken. Naast 

deze IT upgrade maakt dit bedrijf ook een nieuwe 

telefoondienst beschikbaar. Door de nieuwe dienst zijn 

we straks beter bereikbaar en kunnen we de ouders 

beter helpen. Als kers op de taart kregen we ook nog 

een nieuwe printer van dit bedrijf.  

Het tweede bedrijf heeft ons op koninklijke wijze een 

compleet nieuwe kantoor inboedel gegeven. Per 1 

januari 2022 zitten we in een nieuw kantoor. Dit was 

een mooie kans om ook onze ouder bureaus, kasten en 

stoelen om te ruilen voor nieuwe spullen. Het bedrijf 

hielp ons met zes nieuwe werkplekken. We hebben van 

hen refurbished spullen gekregen.  

Een derde bedrijf die via de Social Return aan Leergeld 

Utrecht is gekoppeld, is Argo360. Een sociaal gericht 

IT-bedrijf die zich bezighoudt met het geven van een 

tweede leven aan IT-apparatuur. Argo360 helpt ons met 

het verschonen, repareren en klaarmaken van 

gedoneerde laptops. Zij doen dit via strikte en hoge 

Ten tijde van de coronacrisis werd de vraag 

naar laptops ontzettend groot. Niet alleen de 

vraag groeide, maar ook het aantal bedrijven 

en Utrechters die hun oude laptops aan ons 

doneerde. 

Argo360 helpt ons om de donaties op een 

veilige en goede manier aan de kinderen te 

geven. 

Victor Jansma zegt hierover:  

 “wij vinden het ontzettend belangrijk om betrokken 

te zijn in Utrecht. Wij geven Utrechters een mooie 

kans op een baan en samen met Leergeld helpen we 

ook kinderen helpen aan een goede laptop! 
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normen. Door deze samenwerking laten wij zien dat we zuiver omgaan met de gedoneerde spullen van 

bedrijven en Utrechters. Ook weten we nu zeker dat de laptops die we vervolgens aan de kinderen geven 

van goede kwaliteit zijn en werken.  

Voor onze organisatie is deze samenwerking een prachtige uitkomst en vooruitgang. Het nieuwe 

kantoor, de nieuwe spullen en een veilige werkomgeving maakt onze organisatie weer een stap 

professioneler.   

Ons 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 €85.000 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. 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. 

Leergeld in 2022 

Met de goede resultaten van 2020 & 2021 kijken wij met vertrouwen naar het jaar 2022. We hebben 

stevige ambities uitgesproken. Dit jaar willen we 2.500 kinderen ondersteunen bij hun deelname aan de 

Utrechtse samenleving. Met deze ambitie hebben we meer medewerkers nodig om de organisatie goed 

en stabiel te houden. We hebben onlangs te horen gekregen dat onze subsidieaanvraag bij de gemeente is 

goedgekeurd. Door de goedkeuring kunnen we een extra betaalde medewerker in dienst nemen. Door 

deze uitbreiding wordt de vaste kern van de organisatie versterkt. De nieuwe medewerker wordt 

verantwoordelijk voor de administratieve processen, zodat de verwerking van het groeiende aantal 

aanvragen kan worden bijgehouden. Doordat er nu weer ruimte is voor huisbezoeken hebben we ook 

extra medewerkers nodig die de keukentafelgesprekken voeren. Door de verwachte groei naar 2.500 

kinderen zullen we tussen de 4.000 & 4.500 aanvragen verwerken. Om deze stroom goed te verwerken 

hebben we ook extra vrijwillige medewerkers nodig op kantoor. Door ons nieuwe kantoor en de goed 

werkende IT zijn we klaar voor meer nieuwe vrijwilligers. 

In 2021 voerden wij een onderzoek uit naar werkenden met geldzorgen. In dit onderzoek gebruikten we 

het lesprogramma ‘een brief aan de burgemeester’. Dit lesprogramma willen we verder ontwikkelen, 

zodat we het onderwerp armoede bespreekbaar kunnen maken op scholen en onder kinderen. Het 

lesprogramma geeft ook de mogelijkheid om jaarlijks rondom onze verjaardag een activiteit te 

organiseren met de burgemeester. 

Binnen Leergeld Utrecht zijn de afgelopen twee jaar grote veranderingen geweest. Op gebieden als 

personeel, hulpvragen en rol in de aanpak van armoede zijn we gegroeid. Deze ontwikkelingen moeten 

we goed borgen in onze organisatie, tegelijkertijd kijken we ook naar de toekomst en onze ambities. Met 

deze twee zaken zijn de hoofdthema’s van 2022. 

  

https://kfhein.nl/
https://www.kinderzorg-utrecht.nl/
http://rdo.nl/
http://www.rikistichting.nl/
http://www.elisemathilde.nl/
https://www.finportal.nl/stichting-het-evert-zoudenbalch-huis
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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! 

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 of vragen?  

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/

