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Inleiding
De stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren is opgericht in 2012 en sinds april 2013
operationeel.

Doel
Het primaire doel van de stichting is het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale
uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren in de leeftijd van vier tot achttien jaar die komen
uit gezinnen voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar
zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen normaal te laten participeren binnen
het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en rond school. Het verzorgingsgebied van Leergeld Hilversum - Wijdemeren omvat de gemeenten Hilversum en Wijdemeren.

Kader
De stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren is lid van Leergeld Nederland, de landelijke
vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. Per eind 2014 zijn bij deze vereniging al bijna
80 lokale stichtingen aangesloten, verspreid over geheel Nederland. De aangesloten stichtingen
hebben zich verplicht om uniforme, door de landelijke vereniging vastgestelde richtlijnen te
hanteren. De vereniging functioneert vervolgens facilitair voor de aangesloten stichtingen. In
2009 is besloten dat de vereniging zich vooral zal richten op het verkrijgen van landelijke
bekendheid en op het verkrijgen van fondsen op landelijk niveau. Teneinde dit doel te kunnen
realiseren is met ingang van 2010 een contributiebijdrage gevraagd van de lokale stichtingen.
Leergeld Hilversum-Wijdemeren is vertegenwoordigd op de algemene ledenvergadering en neemt
deel aan het Regio-overleg.

Werkwijze
Leergeld Hilversum-Wijdemeren werkt volgens de zogeheten Leergeldformule, die een wezenlijk
onderdeel is van de manier van werken. Ze bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie
Gezinnen die Leergeld Hilversum-Wijdemeren om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed
opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de
hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele)
schuldensituatie.
Stap 2: Bemiddeling
Met ouders of verzorgers wordt besproken welke mogelijkheden er zijn op basis van
bestaande/voorliggende voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere
instanties/organisaties. Leergeld Hilversum-Wijdemeren heeft hierbij een verwijzende functie.
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Stap 3: Financieel vangnet
Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan
kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan door Leergeld
aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten
aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de
doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van
“meedoen”.
Stap 4: Follow-up en nazorg
Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de
betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een
telefoontje tot een nieuw huisbezoek.
Al deze stappen worden vanaf het moment van aanmelding gecoördineerd door de
coördinator, die ook alle contacten onderhoudt met het maatschappelijk netwerk
(verwijzers), scholen, sportverenigingen en culturele instellingen.
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Bestuur en organisatie
Samenstelling bestuur
Voorzitter
Marinus Vermeulen, ondernemer. Specifieke portefeuille: fondsenwerving.
Penningmeester
Richard Kamsteeg, eigenaar administratiekantoor. Specifieke portefeuille: financiën.
Secretaris (tot en met april 2014)
Henk Klopper, fysiotherapeut. Specifieke portefeuilles: secretariaat/P&O
(coördinator/intermediairs). De heer Klopper gaf aan het begin van dit verslagjaar te kennen dat
hij om hem moverende redenen zijn bestuurstaak en daarmee de functie van secretaris zou
neerleggen. Hiermee verloor de stichting een bestuurslid van het eerste uur die zich met veel
kennis en inzet aan zijn taak gewijd heeft.
Secretaris (mei 2014)
Mw. Yvonne ter Maat. Zij heeft haar functie om persoonlijke redenen zeer kort na haar aantreden
moeten neerleggen.
Secretaris (vanaf juni 2014)
Mw. Karin Beun, juridisch secretaresse.
Leden
Mw. drs. Mariska Brinkers, huisarts. Specifieke portefeuille: fondsenwerving.
Berend Diekerhof, docent. Specifieke portefeuille: onderwijs. De heer Diekerhof heeft eveneens
om persoonlijke redenen besloten zijn functie neer te leggen. Naar een opvolger wordt nog
gezocht.
Mw. Elisabeth Köllen, leerpsycholoog. Specifieke portefeuille: onderwijs.

Comité van aanbeveling
P. Broertjes, burgemeester van de gemeente Hilversum
S. Kreugel, notaris te Wijdemeren
M. Smit, burgemeester van de gemeente Wijdemeren
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Werkorganisatie
De coördinatie van de dagelijkse uitvoerende werkzaamheden is in handen van mevrouw Margriet
Martowidjojo, die een team van intermediairs (die om privacyredenen anoniem blijven) aanstuurt.
Om te zorgen dat bij extra aanvraagdrukte of afwezigheid van de coördinator een goede voortgang
van activiteiten gewaarborgd is, werd een assistent-coördinator, tevens intermediair, aangesteld.
Het team van intermediairs bestaat uit ongeveer 6 leden, waarvan enkele wegens privé redenen dit
jaar weer afscheid moesten nemen. In de ontstane vacatures kon over het algemeen snel worden
voorzien.
Van alle vrijwilligers, inclusief het bestuur, wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag gevraagd.
Aan de nieuwe intermediairs is naast een interne opleiding in 2014 een specifieke training
aangeboden. Deze training is (net als een eerdere uitgebreidere training in 2013) gegeven door een
van de door Leergeld Nederland opgeleide trainers. Aan deze training hebben ook diverse
bestuursleden deelgenomen.
De PR wordt verzorgd door de heer Hans Koevoet, die zich eveneens intensief heeft bezig
gehouden met de content van de nieuwe website. Deze website is ons aangeboden door de heer
Ron Piers (Lionsclub Hilversum) en om niet gerealiseerd door Abovo Media te Hoorn.

Vergoedingen
Bestuurders, coördinator en intermediairs ontvangen (behalve voor gemaakte onkosten) geen
vergoeding voor hun werkzaamheden – het is strikt vrijwilligerswerk.
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Beleidsdoelstelling en hulpverlening
Het beleidsplan van Leergeld Hilversum-Wijdemeren laat zich op hoofdlijnen als volgt
samenvatten:
Het ondersteunen van tot de doelgroep behorende kinderen/jongeren op het gebied van onderwijs,
sport en/of cultuur door het werven van liefst structurele financiële middelen bij (zo veel mogelijk
lokale) ondernemers, particulieren en instellingen.
Daarmee samenhangend maar secundair werkt Leergeld Hilversum-Wijdemeren aan
bewustwording van aard en omvang van de problematiek bij het algemeen publiek en
(gemeentelijke) instellingen.
Leergeld Hilversum-Wijdemeren had zich ten doel gesteld om in 2014, uitgaande van een bedrag
van 200-250 euro per aanvraag, circa 120 kinderen te laten deelnemen aan een sport-, cultuur- of
schoolse activiteit en het daarvoor verkrijgen van de benodigde financiën.
Het bestuur heeft een aantal criteria vastgesteld waaraan een aanvraag voor hulpverlening dient
te voldoen:
1. Aanvrager is woonachtig in Hilversum of Wijdemeren en het gezin heeft een besteedbaar
inkomen dat maximaal 120% van het bijstandsniveau bedraagt. Ouders met kinderen die
voortgezet onderwijs volgen in Hilversum, maar buiten de twee genoemde gemeenten
wonen kunnen voor onderwijsactiviteiten ook een aanvraag indienen (mits zij aan
voornoemde inkomensnorm voldoen);
2. Het kind waarvoor een aanvraag wordt ingediend is in de leeftijd van 4 tot 18 jaar;
3. Per kind kan een binnenschoolse (bijvoorbeeld schoolkamp) en een buitenschoolse (sportof cultuur-) activiteit aangevraagd worden.
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Resultaten en evaluatie
Leergeld Hilversum-Wijdemeren heeft inmiddels 235 dossiers (uit 112 gezinnen) in behandeling
genomen. Hiervan zijn 36 dossiers afgewezen omdat de aanvrager niet aan de inhoudelijke of
formele voorwaarden voldeed (bijvoorbeeld betrokken kind niet woonachtig of schoolgaand in het
verzorgingsgebied, voorliggende voorzieningen niet benut, kind te jong of al volwassen). Daarnaast
zijn er 32 dossiers uitgesteld naar 2015 (meestal omdat het kind nog te jong is) en zijn 11 aanvragen
door de ouders/verzorgers ingetrokken. Van de resterende dossiers zijn er 125 toegewezen zijn er per
ultimo 2014 nog 26 in behandeling.
In bedragen komt het erop neer dat voor bijna € 24.000 aan hulp is verleend waarvan voor
circa € 5.000 de aanvraag nog op formele afronding wacht en voor bijna € 6.500 nog gewacht wordt
op de facturen. Een gemiddelde toegewezen aanvraag kwam op circa € 188 uit.
De aantallen aanvragen kunnen worden in de volgende categorieën worden uitgesplitst:
• Cultuur: 5
• Fiets: 38
• School: 27
• Sport: 51 (waarvan zwemles: 43)
• Divers: 4
Totaal: 125.
De aanvragen zijn divers, maar een trend is zichtbaar die erop wijst dat het hoofdzakelijk om
schoolkosten gaat (schoolreizen en algemene ouderbijdragen maar ook speciale
voorzieningen die nodig zijn om aan de opleiding deel te kunnen [blijven] nemen) en om sport
(veelal zwemlessen). Slechts in beperkte mate is gevraagd om ondersteuning op het gebied
van culturele activiteiten.
De groei van het aantal aanvragen zet door, maar nog steeds langzamer dan gehoopt. Van
collega-stichtingen hebben wij begrepen dat het zeker drie jaar duurt voor maximale
bekendheid bij de doelgroep bereikt is en men de weg naar Leergeld weet te vinden.
Wij merken verder dat er een groeiende groep is die het zelfstandig niet meer redt: zzp’ers en
werklozen die terugzakken naar bijstandsniveau. Met name bij deze zogenaamde ‘nieuwe
armen’ is de drempel om een aanvraag in te dienen hoog.
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Wij merken verder dat er een groeiende groep is die het zelfstandig niet meer redt: zzp’ers en
werklozen die terugzakken naar bijstandsniveau. Met name bij deze zogenaamde ‘nieuwe
armen’ is de drempel om een aanvraag in te dienen hoog.
Daarnaast verwachten we dat door de wettelijke regelingen die per 2015 ingaan
en die feitelijk een bezuiniging op de jeugdzorg behelzen, het aantal aanvragen aanzienlijk
zal stijgen.
Met toestemming van ouders/verzorgers wordt in de gaten gehouden of van de geboden
hulp ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt. Hieruit blijkt dat de doelgroep niet altijd even
regelmatig gebruik maakt van voorzieningen met een wekelijks of maandelijks patroon. Om
te voorkomen dat gelden verloren gaan is besloten te onderzoeken of sommige
toekenningen ook per half jaar kunnen plaatsvinden – uiteraard met de mogelijkheid tot
verlenging .
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Inkomsten
Leergeld Hilversum-Wijdemeren heeft de ANBI-status.
Financiële bijdragen werden onder meer ontvangen van:
• Het SKAN-fonds heeft, net als in 2013, ook voor 2014 een bijdrage van € 10.000 toegezegd
met de mogelijkheid dat in 2015 eenzelfde bijdrage zal worden verleend.
• Een landelijke stichting die anoniem blijft: € 4.688
• Inner Wheel: € 3.248
• Soroptimistclub Hilversum e.o.: € 8.023
• Lionsclub Hilversum: € 8.000
• De Paul Tensenprijs van de gelijknamige stichting: € 15.000.
Daarnaast heeft Leergeld Hilversum-Wijdemeren van enkele sponsoren die anoniem wensen te
blijven, bedragen ontvangen van in totaal circa € 10.500. Een in eigen beheer georganiseerd
benefietconcert heeft bijna € 4.500 opgebracht.
Omdat Leergeld Hilversum-Wijdemeren in 2014 enorm in de aandacht heeft gestaan, heeft de
stichting een onevenredig bedrag aan baten ontvangen die als eenmalig moeten worden beschouwd.
Wij hebben met het oog op de continuïteit van de hulpverlening dan ook besloten vrijwel alle in
2014 gerealiseerde opbrengsten die door de gever niet expliciet als bestemd voor 2014 zijn
geoormerkt, toe te rekenen aan de jaren 2015, 2016 en 2017.

Samenwerking JSF en JCF
Zowel met het Jeugd Sportfonds ( JSF) als het Jeugd Cultuurfonds ( JCF) zijn gesprekken gevoerd
over samenwerking met het doel elkaars activiteiten te versterken en aanvraagprocedures voor de
hulpvrager te vereenvoudigen. Dit heeft er in geresulteerd dat Leergeld Hilversum-Wijdemeren als
intermediair voor beide fondsen kan optreden.
De procedure is als volgt. Aanvragen voor sport en cultuur worden door Leergeld HilversumWijdemeren conform de eigen werkrichtlijnen in behandeling genomen. De coördinator treedt
vervolgens op als intermediair voor de fondsen en zorgt voor verdere afhandeling. In die situaties
waarin de gevraagde bijdrage niet of niet geheel geleverd kan worden voorziet Leergeld HilversumWijdemeren hier (aanvullend) in.
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Activiteiten
Naamsbekendheid onder de doelgroep, hulpverleners en mogelijke financiers/sponsoren is van
evident belang. Daarnaast is ook overleg noodzakelijk met andere (al dan niet regionale)
Leergeldstichtingen en de landelijke vereniging.
In dit kader is door de bestuursleden, de coördinatoren en de overige vrijwilligers een scala aan
activiteiten ontplooid of is aan activiteiten van derden deelgenomen:

Januari
Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Hilversum (Gooiland).

Februari
Nieuwe website ontwikkeld en ingericht.

Maart

• Benefietconcert Leergeld Hilversum-Wijdemeren
• Charitydiner (Soroptimistclub Hilversum e.o.).

April
Algemene ledenvergadering Leergeld Nederland Vliegveldontbijt van het Armoedeplatform.

Mei

• Voetstappenpad (Lionsclub Hilversum)
• Benefietontbijt met filmvoorstelling (Soroptimistclub Hilversum e.o.)
• Wijnproeverij (Kiwanis Hilversum – Baarn en Kiwanis Laren). Weliswaar was de opbrengst
van deze bijeenkomst niet voor onze stichting, maar wij hechten eraan ook een bijdrage te
leveren aan activiteiten waarvan wij niet het geselecteerde doel zijn
• Paul Tensenprijs (Wageningen, Bevrijdingsfestival)
• Kunst van het rondkomen (bijeenkomst van het Hilversumse vrijwilligerswerk met het
gemeentebestuur).

Juni
Ontbijt vrijwilligerswerk met gemeentebestuur Hilversum.

Augustus
Jaarmarkt Loosdrecht.
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September
•
•
•
•
•

NK Palingroken (Kortenhoef, jaarmarkt annex braderie)
Vrijetijdsmarkt Groest (Hilversum)
Zomerfeest Kerkelanden (Hilversum)
Overhandiging cheque jaaropbrengst acties Soroptimistclub Hilversum e.o.
Overleg met STIP (bestuur openbaar basisonderwijs Hilversum).

Oktober
Regionaal overleg met collega-Leergeldstichtingen.

November

• Wijnproeverij (Kiwanis Hilversum – Baarn en Kiwanis Laren)
• Vind je match (Maatschappelijke beursvloer van de stichting Hilversum Verbonden, in het
gebouw van het Muziekcentrum van de Omroep te Hilversum)
• Algemene ledenvergadering Leergeld Nederland
• Training van vrijwilligers en bestuursleden Concert Soroptimistclub Hilversum e.o. Ook van
deze activiteit zal de opbrengst niet voor onze stichting zijn.

December

• Sinterklaasactie Sinterklaasbank.nl (in samenwerking met de Voedselbank). Voor gezinnen
waarin gezien de leeftijd niet alle kinderen voor een cadeau in aanmerking komen, hebben wij
een spellendoos voor het hele gezin toegevoegd.
• Kerstshow (Spant Bussum, SKAN-fonds in samenwerking met Ladies in Art).

Doorlopend

• Bestuursvergaderingen (maandelijks, steeds voorafgegaan door vergadering van het dagelijks
bestuur)
• Interne informatievoorziening (vrijwilligers en bestuursleden – knipsels en foldermateriaal)
• Stands op scholen waar relatief veel kinderen uit de doelgroep zitten (onder andere
Hilfertsheem, Gooise Praktijk School)
• Contact met overige instanties
• Diverse PR-activiteiten.

Naar 2015
Benefiet-expositie kunstobjecten met aankoopmogelijkheid (april). De organisatie was gestart en de
uitvoering gepland in november. Door persoonlijke omstandigheden moest deze activiteit naar 2015
worden verplaatst.
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Vooruitblik
Uit de resultaten en de evaluatie zijn enkele kernpunten af te leiden. Die worden hieronder
aangegeven. Uiteraard wordt een en ander nader aangevuld en uitgewerkt. De weerslag daarvan
wordt opgenomen in het beleidsplan 2015-2017.

Verwachtingen hulpverlening in 2015
Voor 2015 verwachten wij een toename van de hulpvraag naar circa 320 aanvragen. Ons beleid is
erop gericht ieder kind te helpen op het gebied van een schoolactiviteit en een sportieve ofwel een
culturele activiteit. Bij een maximaal hulpbedrag van in principe € 250 per aanvraag betekent dit een
maximale financieringsbehoefte van € 80.000. Op basis van de aanvragen 2014 en met
inachtneming van de enkele bekende onzekerheden kan verwacht worden dat de feitelijke
financieringsbehoefte rond de 87,5% ofwel € 70.000 zal liggen. De eigen exploitatiekosten zullen
naar verwachting circa € 6.000 bedragen. Dekking hiervoor komt voor € 20.000 uit middelen die al
in 2013 en 2014 zijn verworven, voor € 10.000 uit een vervolgbijdrage van het SKAN-fonds, en
voor circa € 7.000 uit overige reeds bekende baten 2015. Eigen activiteiten zullen naar verwachting
circa € 7.000 opbrengen. Voor het restant ad € 32.000 dient nog dekking te worden gevonden.

Organisatie in 2015
Begin 2015 heeft de coördinator aangegeven haar functie neer te zullen leggen. Een adequate
vervangster is gevonden en aan een goede overdracht wordt gewerkt. Hiernaast is een zeer ervaren
nieuw bestuurslid aangetreden en zal in 2016 nog een bestuurslid van vergelijkbare statuur
aantreden. Naar het zich laat aanzien is hiermee een stabiele bezetting van alle functies bereikt en zal
de organisatie in 2015 dan ook efficiënt kunnen functioneren. Dat doet niet af aan het feit dat vele
handen licht werk maken en dat extra vrijwilligers en bestuursleden welkom zijn. Met name naar
extra intermediairs en een kundige fondsenwerver wordt gezocht.

Conclusie
Het is Leergeld Hilversum Wijdemeren gelukt zichzelf in beeld te brengen bij zowel de
doelgroep als de hulpverleners als potentiële financiers / sponsoren. De organisatie
functioneert goed.
De uitdaging voor 2015 en de jaren daarna zal zijn voldoende fondsen te werven om aan de
toenemende hulpvraag tegemoet te kunnen (blijven) komen.
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