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1. Inleiding
Als lezer van ons jaarverslag zult u wellicht opmerken dat het verslag er inhoudelijk niet zo
veel anders uitziet dan vorig jaar. En dat klopt ook, want wij doen nog steeds hetzelfde. Wij
zijn nog steeds van mening dat Leergeld er toe doet en wij bouwen op dezelfde manier
verder om meer bekendheid te krijgen en waar nodig een bijdrage te kunnen geven. 2019 is
wel een jaar geweest waarin we als Leergeld enorme stappen hebben gezet op het gebied
van samenwerking. Door onder de noemer “Sam&” met onze samenwerkingspartners samen
te werken worden krachten gebundeld en kunnen we het verschil maken voor kinderen die in
Nederland in armoede opgroeien. Later in dit verslag komen wij op onze samenwerking
terug.
Vanuit externe relaties als het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en enkele
grote landelijke fondsen krijgen wij te horen dat onze methodiek, namelijk het afleggen van
huisbezoeken, van grote waarde is. Niet alleen dient dit ons primaire doel, namelijk het
helpen van kinderen, maar ook hebben wij hierdoor een signalerende functie van waaruit wij
gezinnen kunnen attenderen op andere vormen van hulpverlening. Ook op lokaal niveau
merken wij dat op deze manier naar ons werk gekeken wordt. We zijn blij dat steeds meer
instanties en organisaties het nut van onze werkwijze onderkennen en ons weten te vinden.

2. Doel
De Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren (hierna te noemen: Leergeld HW) is opgericht
in 2012 en is sinds april 2013 operationeel.
Het primaire doel van Leergeld HW 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, zoals sport,
cultuur en overige sociale activiteiten. Het verzorgingsgebied van Leergeld HW omvat de
gemeenten Hilversum en Wijdemeren.

3. Kader
Leergeld HW is onderdeel van de landelijke Vereniging van Stichtingen Leergeld in
Nederland. Inmiddels zijn bij deze vereniging al 108 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. De
vereniging richt zich vooral op het verkrijgen van landelijke bekendheid en op het verkrijgen
van fondsen op landelijk niveau. Teneinde dit doel te kunnen realiseren wordt een
contributiebijdrage gevraagd van de lokale stichtingen. Leergeld HW is vertegenwoordigd op
de algemene ledenvergadering en neemt deel aan het regio-overleg.

4. Werkwijze
Leergeld HW werkt volgens de Leergeldformule die een wezenlijk onderdeel is van de
manier van werken. Ze bestaat uit de volgende stappen.
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Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie
Gezinnen die Leergeld HW 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 HW heeft hierbij een verwijzende en/of intermediaire
functie.
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.

5. Samenstelling organisatie
Bestuur
Naam

Achtergrond

Functie

Specifieke
portefeuilles

Statutair
aftreden

Termijn

Roelant
Hazewinkel

Ondernemer

Voorzitter

23/02/2023

2

Richard
Kamsteeg
Karin Beun

Ondernemer

Penningmeester

Fondsenwerving
en PR
Contact
gemeente
Hilversum
Financiën

01/03/2021

2

Juridisch
secretaresse
Voormalig
huisarts

Secretaris

29/09/2022

2

18/01/2024

2

Adriaan Mol

Lid

Vakinhoudelijk
Contact
gemeente
Wijdemeren

In 2019 hebben geen wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden.
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In februari 2019 is de tweede bestuurstermijn van 4 jaar van Roelant Hazewinkel als
voorzitter ingegaan. Conform artikel 4.8 van de statuten mag een bestuurslid maximaal drie
termijnen van vier jaar zitting hebben.
In januari 2020 is ook de tweede bestuurstermijn van 4 jaar van bestuurslid Adriaan Mol
ingegaan.
Bestuurders en intermediairs (zie hierna) ontvangen (behalve gemaakte onkosten) geen
vergoeding voor hun werkzaamheden – het is strikt vrijwilligerswerk.
Coördinator
De coördinator is voor 15 uur per week in loondienst en wordt beloond volgens de Cao
Welzijn en Maatschappelijk Werk. Zij stuurt de intermediairs aan, besluit binnen bestaande
kaders over hulpaanvragen, onderhoudt de contacten met maatschappelijke partners op
uitvoerend niveau en vormt de schakel tussen het werkgebied en het bestuur.
Intermediairs
De intermediairs doen de feitelijke huisbezoeken en adviseren de coördinator over de
hulpaanvragen. Om privacyredenen blijven de intermediairs anoniem.
Het team bestaat momenteel uit 3 intermediairs.
Van de intermediairs, de coördinator en de bestuursleden is een Verklaring Omtrent het
Gedrag aanwezig, alsmede een getekende geheimhoudingsverklaring aansluitend op de
AVG.
De PR-functionaris heeft in 2019 om persoonlijke redenen afscheid moeten nemen als
vrijwilliger. Dit betekent dat voor PR en de content van de website en social media op dit
moment helaas een vacature is.
Comité van aanbeveling
P. Broertjes
F. Ossel
M. van Weegen

Burgemeester van de gemeente Hilversum
(waarnemend) Burgemeester van de gemeente Wijdemeren
(tot 19-11-2019)
Nederlandse radio- en televisiepresentatrice

6. Beleidsdoelstelling en hulpverlening
Het beleidsplan van Leergeld HW 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 HW aan bewustwording van aard
en omvang van de problematiek bij het algemeen publiek en (gemeentelijke) instellingen.
Leergeld HW stelt zich nu ten doel jaarlijks, uitgaande van een bedrag van 200-250 euro per
aanvraag, circa 300 kinderen per jaar te laten deelnemen aan een sport- cultuur- of
schoolse- activiteit en het daarvoor verkrijgen van de benodigde financiën. Uitgaande van
een totale behoefte bij 1500-2000 kinderen in ons werkterrein is dat slechts een relatief klein
gedeelte.
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Het bestuur heeft een aantal criteria vastgesteld waaraan een aanvraag dient te voldoen:
 Aanvrager is woonachtig in Hilversum of Wijdemeren en het gezin heeft een besteedbaar
inkomen dat maximaal 130% van het bijstandsniveau bedraagt of een vrij besteedbaar
inkomen dat beneden de armoedegrens van het Nibud valt. Ouders met kinderen die
onderwijs volgen in Hilversum, maar buiten de twee genoemde gemeenten wonen kunnen
voor onderwijsactiviteiten ook een aanvraag indienen (mits zij aan voornoemde
inkomensnorm voldoen).
 Het kind waarvoor een aanvraag wordt ingediend is in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
 Per kind kan jaarlijks één aanvraag ten laste van de middelen van Leergeld HW worden
gedaan.
 Er is geen andere voorliggende voorziening.
Sinds 2017 wordt door de landelijke overheid jaarlijks € 100 miljoen voor hulpverlening aan
kinderen in armoede beschikbaar gesteld. Via de gemeenten wordt hiervan € 88 miljoen
besteed. De Gemeente Hilversum heeft voor dit doel een Kindpakket ingericht. Dit pakket
voorziet in bijna elke denkbare behoefte van kinderen van 0 tot 18 jaar. Leergeld HW is
intensief bij de totstandkoming van dit pakket betrokken geweest.
De gemeente Wijdemeren kent een vergelijkbaar voorzieningenpakket.
Doordat de gemeenten en scholen over meer middelen beschikken en bovendien gerichter
op zoek gaan naar de gezinnen die hiervoor in aanmerking komen is onze rol veranderd.
Waar wij tot medio 2017 overwegend zelf de voorzieningen verstrekten kunnen wij nu heel
vaak doorverwijzen naar de gemeenten en scholen. Desondanks is het aantal door ons
verstrekte voorzieningen in 2019 toegenomen.

7. Resultaten en evaluatie
Door de invoering van het Kindpakket is onze functie gewijzigd. Veel meer dan in eerdere
jaren kunnen wij doorverwijzen naar andere voorliggende voorzieningen waardoor wij minder
hulp uit eigen middelen hoeven te verlenen.
Hieronder lichten wij onze verstrekkingen en de doorverwijzingen apart toe.
Eigen verstrekkingen
Leergeld HW heeft in 2019 218 aanvragen (uit 106 gezinnen) in behandeling genomen.
De status per ultimo boekjaar is als volgt:
Betaling afgerond
Toegewezen maar nog niet afgerond
Geregistreerd maar nog niet behandeld
Afgewezen
Totaal

2019
154
31
7
26
218

2018
115
32
8
17
172

In bedragen komt het er op neer dat voor circa € 53.000 aan hulp is betaald. Hiervan is
ongeveer € 32.000 via Jeugdfonds Sport en Cultuur gerealiseerd en circa € 3.000 via
Nationaal Fonds Kinderhulp. Het gemiddeld door ons betaalde bedrag voor een toegewezen
aanvraag kwam op € 149 uit.
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Uitgesplitst naar categorieën is de verdeling van de door ons
betaalde bedragen als volgt:
Cultuur
Fiets
School
Sport
Zwemles
Overig
Totaal

2019 - %

2018 - %

5,9
28,8
16,6
32,8
15,9
0,0
100,0

0,3
16,0
15,4
19,1
46,6
3,6
100,0

Puur bezien naar het aantal aanvragen gaat het vooral om sport (49,2%) en zwemles
(12,6%). In mindere mate gaat het om school, cultuur en fietsen (respectievelijk 9,8%, 12,0%
en 16,4%).
Doorverwijzingen
Met ingang van 2019 hebben wij de mogelijkheid om ook door ons doorverwezen aanvragen
in ons registratiesysteem op te nemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor doorverwijzingen naar
scholen. Wij hebben geen inzicht in de resultaten van onze doorverwijzingen en kunnen niet
aangeven of doorverwijzingen ook tot een verstrekking geleid hebben. Een overzicht van de
doorverwijzingen kan als volgt worden weergegeven:
Doorverwijzing
naar:
Sociaal Plein,
Gem. Wijdemeren,
Vangnetregeling
Wijdemeren,
Sociaal Plein,
MBO-regeling,
School
Sociaal Plein,
Gem. Wijdemeren

Aantal
gezinnen
6

Aantal Categorie
kinderen
8 Zwemmen

8

22 Schoolkosten

2

4 Sport

16

34

Geschat
bedrag
€ 3.080
€ 6.600

€ 1.000
€ 10.680

Aanvragen die bij Nationaal Fonds Kinderhulp (schoolreizen), Stichting Jarige Job
(verjaardagpakket), Jeugdfonds Sport en Cultuur gedaan worden zijn wel in ons systeem
geregistreerd.
Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur hebben wij 112 kinderen kunnen helpen. In 50 gevallen
hebben wij een aanvulling gedaan op de vergoeding van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
Van Nationaal Fonds Kinderhulp hebben wij voor 17 kinderen een aanvulling ontvangen op
een door ons gedane verstrekking.
In 2019 hebben 160 bij ons geregistreerde kinderen een verjaardagspakket van Stichting
Jarige Job ontvangen.
Wij merken dat er ondanks de aantrekkende economie nog steeds een grote groep is die het
zelfstandig niet meer redt. Het gaat hier om zzp’ers, werklozen die terugzakken naar
bijstandsniveau en de zogenaamde werkende armen: mensen met één of meer kleine vaak
tijdelijke banen. Met name bij deze zogenaamde “nieuwe armen” is de drempel om een
aanvraag in te dienen hoog. Het blijft heel moeilijk om deze groep te bereiken.
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Bekend is dat de doelgroep niet altijd even regelmatig gebruik maakt van voorzieningen met
een wekelijks of maandelijks patroon. In samenwerking met Jeugdfonds Sport en Cultuur
wordt dit daarom gecontroleerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen die een gekozen
sport niet meer aantrekkelijk vinden of zwemlessen niet meer volgen. Op deze manier kan
deels worden voorkomen dat onnodig geld wordt uitgegeven.

8. Inkomsten
Leergeld HW heeft de ANBI status.
Financiële bijdragen werden onder meer ontvangen van:












Stichting L. € 2.500 (deze stichting wenst anoniem te blijven)
Stichting Veenshof € 2.000
Lionsclub Hilversum € 2.500
Riki-Stichting € 10.000
Nationaal Fonds Kinderhulp € 1.513
J.H. B.V. € 5.000
De Loge Opgang € 500
De heer D. en mevrouw M. Swagerman € 3.308
Diverse particulieren via statiegeldactie Albert Heijn Seinhorst € 297
Protestantse Gemeente Hilversum € 1.765
Diverse particulieren € 720

Zoals ook in eerdere jaren het geval was worden baten die door de gever niet expliciet aan
een bepaald jaar worden gekoppeld over drie jaren verspreid omdat wij proberen kinderen
steeds drie achtereenvolgende jaren te helpen.
De toegenomen landelijke bekendheid van Leergeld en daarmee van de lokale stichtingen
heeft ons mede geholpen de noodzakelijke fondsen te werven.

9. Samenwerking met andere organisaties
In 2018 is een begin gemaakt met de implementatie van het samenwerkingsverband Sam&.
Deze organisatie wordt gevormd door Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Nationaal
Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Belangrijk doel is het creëren van een platform
waar gezinnen door het invullen van een beperkt aantal gegevens direct worden
doorverwezen naar de juiste organisatie of instantie.
Dit platform is inmiddels operationeel. Begin 2020 begint een landelijke informatiecampagne
om de bekendheid te vergroten.
Leergeld HW treedt als intermediair op voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur. De procedure
is als volgt. Aanvragen voor sport en cultuur worden door Leergeld HW 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 HW hier (aanvullend) in.
Daarnaast weken wij samen met Stichting Jarige Job. Deze stichting stelt zich ten doel dat
ieder kind zijn of haar verjaardag moet kunnen vieren. Dat betekent dat er een cadeautje
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moet zijn, maar ook alles wat met een feestje te maken heeft, zoals versiering, spullen om
een taart te bakken, hapjes en drankjes. Daarnaast zit er altijd een boek in het pakket. Maar
misschien wel het allerbelangrijkste: traktaties voor op school.
Als de ouders dat willen kunnen onze intermediairs de kinderen hiervoor aanmelden bij
Jarige Job. Deze organisatie regelt verder alles, waarbij het pakket op een door de ouder
gewenste wijze neutraal en discreet wordt afgeleverd.
Nationaal Fonds Kinderhulp is een landelijke organisatie die goed is in grootschalig fondsen
werven, Leergeld is goed in kleinschalig hulpverlenen. Deze vaardigheden vullen elkaar aan
en op landelijk niveau wordt dan ook vorm gegeven aan structurele samenwerking.
Nationaal Fonds Kinderhulp steunt de hele Leergeld-organisatie met acties, waaronder
vergoeding van schoolreizen en de Actie Pepernoot (Sinterklaascadeaus).
Voor diverse voorzieningen hebben wij op NFK een beroep kunnen doen voor aanvullende
financiering, voornamelijk zwemlessen en schoolkosten.
De Gemeente Hilversum heeft met de invoering van het Kindpakket een groter bedrag voor
zwemlessen beschikbaar gesteld. Dit loopt deels via het Kindpakket zelf en deels via het
Jeugdfonds Sport en Cultuur. Helaas is er nog steeds geen sluitend aanbod voor alle
kinderen van 6 tot 18 jaar. Dit wringt omdat met name onder statushouders veel kinderen zijn
die buiten de bestaande kaders vallen. Leergeld HW spant zich in om dit probleem op te
lossen.

10. Activiteiten
In principe zijn wij een “met beide benen op de grondorganisatie” die volgens een duidelijk
en goed vastgelegd kader zijn werkzaamheden uitvoert. Wij krijgen aanvragen, behandelen
deze en verlenen zo veel mogelijk de gevraagde hulp. Dat doet niet af aan het feit dat
naamsbekendheid onder de doelgroep, hulpverleners en mogelijke financiers/sponsoren van
evident belang is. Daarnaast is ook overleg noodzakelijk met andere (al dan niet regionale)
Leergeldstichtingen en de landelijke vereniging.
In dit kader is door de bestuursleden, de coördinator en de overige vrijwilligers een aantal
activiteiten ontplooid of is aan activiteiten van derden deelgenomen:
Januari
Algemeen overleg met Margy Overeynder, Gemeente Wijdemeren
Februari
Soroptimisten Gooise Meren in verband met mogelijke oprichting nieuwe Leergeldstichting
Intermediairoverleg
Maart
Deelname 035-Kwis
Overleg gemeente Hilversum over minimabeleid
Afspraak gemeente Hilversum over herontwikkeling kindpakket
April
Algemene Ledenvergadering Leergeld Nederland
Armoedebestrijdersontbijt
Afspraak met wijk Oost georganiseerd bij Brandweer
Mei
-
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Juni
Kennismaking met mevrouw F. Anema, opvolgster contactpersoon uitvoering Kindpakket bij
Sociaal Plein Hilversum
Juli
Overleg Gemeente Hilversum over herontwikkeling Kindpakket
Augustus
Zomerlunch met alle vrijwilligers
September
Landelijke bijeenkomst Sam&
Oktober
Regiobijeenkomst
Landelijk Coördinatorenoverleg
Symposium Samen lukt ‘t
November
Algemene Ledenvergadering Leergeld
Vrijwilligersdag Gemeente Wijdemeren
December
Sinterklaasfeest bij en in samenwerking met Heelo
Verspreiding Riki kerstpakketten
Intermediairoverleg
Kerstborrel voor alle vrijwilligers
Doorlopend
Bestuursvergaderingen (iedere zes weken)
Interne informatievoorziening (vrijwilligers en bestuursleden – knipsels en foldermateriaal)
Overleg met de gemeenten Hilversum en Wijdemeren over taakinvulling en samenwerking
Contact met overige instanties
Diverse PR-activiteiten
Overige acties van derden waaraan wij hebben meegewerkt:
We hebben de volgende zaken ontvangen om te verdelen onder onze doelgroep:
 Stichting Armoedefonds: 40 schoolspullenpassen
 Humanitas: 12 kinderen vakantiekamp
 Nationaal Fonds Kinderhulp: 18 vakantierugtassen
 Wonderfeel: 14 entreekaarten voor het volledige festival
 Riki Stichting: 100 kerstpakketten
 Nationaal Fonds Kinderhulp: 220 Bol.com bonnen, waarvan cadeaus gekocht voor het
Sinterklaasfeest
Netwerken
Gedurende het jaar zijn de individuele bestuursleden actief geweest om binnen hun
respectievelijke netwerken Leergeld onder de aandacht te brengen.
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11. Landelijke situatie
Dankzij de niet aflatende inzet van onze landelijke vereniging Leergeld is de problematiek
van kinderen in armoede in politiek Den Haag nadrukkelijk op de kaart komen te staan.
Concreet heeft dit geleid tot twee maatregelen die niet onvermeld mogen blijven.
Armoedebestrijding kinderen algemeen
Op initiatief van voormalig staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken, maar breed
gedragen door politiek Den Haag, is structureel een bedrag van € 100 miljoen uitgetrokken
voor armoedebestrijding onder kinderen. Bij de besteding van dit bedrag zullen Leergeld, het
Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Jarige Job
nadrukkelijk betrokken worden. Hierbij gaat het zowel om advisering als directe funding en
uitvoering.
Landelijke dekking Leergeld
Inmiddels zijn 108 lokale Leergeldstichtingen actief. Zij werken in 259 van de 355
Nederlandse gemeenten waarmee wij een dekking hebben van 73%. Volledige landelijke
dekking is waarnaar wij streven. De ambitie is om dit eind 2020 bereikt te hebben.
We zijn blij dat armoede onder kinderen zo serieus wordt aangepakt.

12. AVG
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking
getreden. De Landelijke Leergeldvereniging heeft ervoor gezorgd dat ons centrale
registratiesysteem aan de nieuwe eisen voldoet. Leergeld HW heeft waar nodig haar
procedures aan de nieuwe regelgeving aangepast en een privacyreglement opgesteld dat
van onze website te downloaden is. Ook hebben wij alle bij ons geregistreerde gezinnen
hiervan in kennis gesteld.

13. Vooruitblik
Lokale ontwikkeling
Met ingang van 2020 heeft de gemeente Hilversum het kindpakket aanzienlijk
vereenvoudigd.
Gewerkt wordt aan de invoering van een Hilversumpas waardoor minima op eenvoudige
wijze gebruik kunnen maken van de diverse regelingen. Het streven van de gemeente is dat
deze medio 2020 operationeel is. Waar gewenst zal Leergeld HW, net als bij de
totstandkoming van het kindpakket, graag met de gemeente meedenken.
Landelijke ontwikkeling
Gedurende 2019 is de samenwerking van Leergeld met Jeugdfonds Sport & Cultuur,
Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp verder geïntensiveerd. Dit komt onder
andere tot uitdrukking in het platform Sam& (www.samenvoorallekinderen.nl). Via dit
platform kunnen ouders voor hun kinderen een aanvraag doen. Op basis van de ingevoerde
gegevens komen zij automatisch bij een lokale Leergeldstichting terecht (indien er een
Leergeldstichting actief is uiteraard).
Het is de bedoeling dat per leergeldstichting het voorzieningenpakket op het platform te
vinden is. Effectuering hiervan wordt in de loop van 2020 verwacht.
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Op 16 januari 2020 is Sam& een landelijke campagne gestart om nog meer kinderen in
Nederland te bereiken en te helpen. Sam& wordt hoofdzakelijk mogelijk gemaakt door de
Rabobank Foundation en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Een citaat van staatssecretaris Tamara van Ark: “Armoede onder kinderen is schrijnend. Het
is een verborgen probleem dat via Sam& beter zichtbaar gemaakt én aangepakt kan worden,
naast de al bestaande ondersteuning van gemeenten en andere maatschappelijke
organisaties. Door hulp laagdrempelig te maken, bereiken we meer kinderen en krijgen zij
betere kansen op een goede toekomst. Daar is het uiteindelijk om te doen".
Hulpverlening
Voor 2020 hopen wij op een stijging van het aantal aanvragen en doorverwijzingen, mede
dankzij het Sam&-portaal.
Vooralsnog beperken wij de door ons gefinancierde hulpverlening tot één voorziening per
kind per jaar.
Organisatie
Naar het zich laat aanzien kan de huidige organisatie gehandhaafd blijven en zal de
organisatie in 2020 dan ook efficiënt verder kunnen functioneren.
Dat doet niet af aan het feit dat vele handen licht werk maken en dat extra vrijwilligers
welkom zijn. Met name extra intermediairs blijven wenselijk, evenals een PR-functionaris
(eventueel als bestuurslid).

14. 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 2020 en de jaren daarna zal blijven voldoende fondsen te werven, maar
vooral om de doelgroep nog meer te bereiken, waardoor meer kinderen geholpen kunnen
worden.
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