
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Capelle aan den IJssel uitverkoren als 

vrijwilligersorganisatie 2019 
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1. De resultaten 
 

Het aantal toegekende aanvragen in 2019, naar soort 
 

Aantal toegekende en afgewezen aanvragen 2018 en 2019* 

 Aantal 2018 Bedrag 2018 Aantal 2019 Bedrag 2019 
Fietsen 135 €   24.800 172 34.275 

Computers 197 €   64.025 214 69.725 

Sport** 73 €     5.550 75 3.150 

Cultuur  11    €        400 8 325 

School 66 €     6.350 77 9.075 

Zwemmen 13  €     2.050 In school gevoegd  

Welzijn 3 €        300 14 2.250 

Totaal toegekend 498 € 103.475 560 118.800 

Toename    12,5% 14,8% 

Afgewezen*** 290  451  

* Bedragen zijn zonder overheadkosten 
** Naast Aanvulling op contributie verstrekt Leergeld ook basisbenodigdheden om te kunnen 

sporten. 
*** Het aantal afwijzingen geeft grote druk op de administratie. Afwijzingen worden niet meer 

geregistreerd om de druk te verminderen. 
 

Aantal toegekende aanvragen per gemeente 

 Capelle aan den IJssel Zuidplas Krimpen aan den IJssel 

 aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

Fietsen 111 22.125 30 5.975 31 6.175 

Computers 133 42.925 37 12.425 44 14.400 

Sport 54 2.475 17 325 4 350 

Cultuur  6 250 2 75 1 0 

School 55 6.000 15 1.300 7 1.775 

Welzijn 2 0 7 1.250 4 1.000 

Totaal toegekend 361 73.775 108 21.350 91 23.700 

Toename        

Afgewezen 282  81  88  
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Toelichting 
In totaal zijn er in 2019 560 aanvragen 

gehonoreerd. In 2018 waren dat er 498.  In 2019 werd iets minder dan 55% van het aantal 

aanvragen gehonoreerd. In het jaar ervóór was dat ongeveer 63%. In 2019 is voor een bedrag van € 

118.800 aan toekenningen gedaan. In totaal was dat in 2018 een bedrag van bijna € 103.475 aan 

toekenningen. In alle gevallen werd in natura uitbetaald (bij computers en fietsen) of werd het 

toegekende bedrag voldaan aan de organisatie die de activiteit voor het kind verzorgde. 
Belangrijkste argumenten voor het afwijzen van de aanvraag zijn: 
1. Kind is niet oud genoeg om voor de voorziening in aanmerking te komen; 
2. Kind heeft al gebruik gemaakt van voorziening(en) en heeft het maximum bedrag bereikt; 
3. Kind heeft nog geen gebruik gemaakt van de voorliggende voorzieningen. 
4. Gezin voldoet niet aan de randvoorwaarden van Leergeld. 
 

Stichting Leergeld Hollandsche IJssel is ook intermediair van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Ten 

behoeve van kinderen heeft Leergeld Hollandsche IJssel ook hiervoor aanvragen verzorgd:   

 

Jeugdfonds Sport en Cultuur Aanvragen Toegewezen 

Capelle aan den IJssel 79 54 

Zuidplas 35 17 

Krimpen aan den IJssel* 11 4 
                      * uit sponsorbijdragen zijn 2 toekenningen betaald 

 

2. Leergeld: Meer dan het doen van toekenningen 
 

Stichting Leergeld heeft in 2019 een niet meer weg te denken plek veroverd in Capelle aan den IJssel 

maar in korte tijd ook in Zuidplas en Krimpen aan den IJssel. Vanaf 2019 zijn de resultaten gesplitst  

per gemeente. De stichting is meer dan een organisatie die kinderen uit gezinnen met een minimum-

inkomen ondersteunt. Leergeld geeft ook advies aan ouders, de gemeenten en andere instanties en 

komt op voor de belangen van de doelgroep. Als voorbeelden van activiteiten die niet rechtstreeks te 

maken hebben met het honoreren van aanvragen, noemen we: 

 De vrijwillige ouderbijdrage en laptops 

Leergeld vraagt bij scholen aandacht voor het kenmerk van de vrijwillige ouderbijdrage  die zij 

aan ouders vragen en waarin ook vaak de kosten van de aanschaf van laptops dan wel Ipads zijn 

opgenomen. De boeken zijn in het voortgezet onderwijs officieel gratis en dus is het standpunt 

van Leergeld dat men niet zonder meer kan eisen dat een laptop verplicht wordt gesteld, terwijl 

de kosten bij de ouders van de leerlingen worden gelegd. De scholen hebben hierin ook een eigen  

verantwoordelijkheid. Die zullen als eerste ingeval van financiële problemen het initiatief moeten  
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nemen. In voorkomende gevallen 

kan Leergeld benaderd worden om te bezien of Leergeld iets kan betekenen bij de oplossing van 

het probleem. Dit punt heeft nog steeds niet zijn actualiteit verloren. 

 Het kindgebonden budget en bewindvoerders 

Het blijkt nog steeds dat bewindvoerders van ouders die onder financiële curatele zijn gesteld niet 

weten dat het kindgebonden budget niet meegenomen mag worden in de schuldafhandeling. Het 

dient ter beschikking van de ouders te blijven ten behoeve van de kinderen. Leergeld informeert 

de ouders hierover contact op te nemen met de bewindvoerder. 

 Armoedeconferentie 

Op 22 mei 2019 werd in het Isala Theater de armoedeconferentie georganiseerd. Leergeld heeft 

hier aan deelgenomen. Dezelfde dag was ‘s avonds in het theater het Themater met als thema 

‘Armoede eigen schuld?’. In de kleine zaal bemenste Leergeld een kraam om informatie te 

verstrekken. De vrijwilligers van Leergeld waren trots dat staatssecretaris Tamara van Ark het 

werk van Leergeld in haar betoog positief onder de aandacht bracht van de volle zaal van het 

theater. 

 Armoedekaart 2019 uitgebracht door CBS 

Het CBS brengt tweejaarlijks armoede in Nederland in kaart. De cijfers komen uit 2017. 

Gemeente % totaal 
aantal 
personen 

% kinderen Absoluut aantal 
kinderen 

Bereikt in 2019 percentage 

Capelle 6,9 11,2 (2015 13% en 2013 
10,8%) 

1440 361 25,1 

Zuidplas 3,8 5,4   (2015 5,7 %en 2013 
6,5%) 

478 108 22,6 

Krimpen 4,1 6,4   (2015 5,9% en 2013 
6,2%) 

387 91 23,5 

 
 
 

3. Bestuur, organisatie 

 

 Er waren eind 2019 11 intermediairs, een coördinator, 3 administratief medewerksters, vijf 

bestuursleden en een vaste adviseur. Het aantal vrijwilligers is gegroeid door uitbreiding van het 

werkgebied met Zuidplas en Krimpen aan den IJssel. Alle medewerkers en bestuursleden zijn 

vrijwilliger.  
 De coördinator heeft de bevoegdheid zelfstandig besluiten te nemen over aanvragen tot een 

bedrag van maximaal € 250,--, indien de aanvraag voldoet aan de criteria van Leergeld. In 

voorkomende gevallen legt de coördinator aanvragen aan het gehele bestuur voor.  

 In het verslagjaar zijn periodiek met de intermediairs één of meer onderwerpen die van belang 

zijn voor hun werk, uitgebreider besproken om zo de kennis en kunde op peil te houden.  
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 Leergeld beschikt over een positief kritisch ingestelde groep intermediairs. Een aantal leden van 

deze groep kent uit eigen ervaring de situatie waarin kinderen verkeren die voor een 

ondersteuning door Leergeld in aanmerking kunnen komen. Van deze eigen ervaringen en kennis 

van zaken maakt de hele groep intermediairs graag gebruik. Dit verbetert de dienstverlening, 

zowel op het punt van het inlevingsvermogen als op het punt van het kunnen beoordelen van het 

realistisch gehalte van de aanvraag.  
 De coördinator van Leergeld is een belangrijke spin in het web van de organisatie en doet samen 

met haar collega’s op het kantoor veel voorbereidend werk als Leergeld per telefoon of e-mail 

benaderd wordt door cliënten en nazorg bij de door de intermediairs ingevoerde aanvragen.  Zij 

stroomlijnt de organisatie en houdt het overzicht in de afhandelingen van de aanvragen. 
 Lopende het jaar zijn er veelvuldig gesprekken geweest met welzijnsorganisaties in Capelle, 

Zuidplas en Krimpen. 
 Het bestuur is per 1 januari 2019 uitgebreid met 2 leden uit respectievelijk gemeente Krimpen aan 

den IJssel en gemeente Zuidplas.  
 Het bestuur bestaat uit: 

Wim de Bruin voorzitter 

Yole Rizzo penningmeester 

Paul van den Eijnden secretaris 

Cora Kuyvenhoven lid 

Jaap Blankenberg lid 
 

4. De leergeldcriteria 

 

Het afleggen van een huisbezoek aan de aanvrager was ook in 2019 een belangrijk onderdeel van de 

behandeling van een aanvraag. In het gesprek met het gezin van het kind wordt nagegaan of aan de 

leergeldcriteria voldaan wordt maar ook wordt bekeken of er andere zaken van belang zijn en 

waarvoor wellicht naar een andere instantie verwezen moet worden.  
 

De belangrijkste criteria voor de toekenning van een aanvraag zijn: 

 Het besteedbaar inkomen van het gezin mag maximaal 120% van de bijstandsnorm zijn; 
 Een kind kan per jaar voor een maximale bijdrage van € 250 in de sportieve, culturele of sociale 

sfeer in aanmerking komen (uitgezonderd laptops);  
 De stichting geeft alleen een bijdrage nadat er gebruik gemaakt is van de andere 

(overheids)voorzieningen, zoals het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Stichting Leergeld treedt op als 

intermediair voor het fonds en heeft in 2019 125 aanvragen verzorgd waarvan er 71 gehonoreerd 

zijn; 
 De stichting bewaakt de privacy van cliënten en is AVG-proof; 
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 Om zo veel mogelijk kinderen te kunnen helpen geldt ook de beperking dat eenzelfde aanvraag 

twee jaar achtereen gedaan kan worden. In uitzondering kan het bestuur hier een afwijkend 

besluit nemen. 
 Leergeld kent een hardheidsclausule. Voor aanvragen die buiten de criteria vallen maar waarvan 

de coördinator meent dat deze wel gehonoreerd zouden moeten worden, wordt een advies aan het 

bestuur voorgelegd. De eventuele toekenning wordt gedekt uit de donaties en sponsorgelden. 
 

5. Financiën en sponsoren 
 

Gemeente Ontvangen € Toegekend € 

Capelle aan den IJssel 85.000 73.775 

Zuidplas 20.000 21.350 

Krimpen aan den IJssel* 12.500 23.700 
      * De stimuleringsbijdrage van Leergeld Nederland is mede aangewend om het tekort van 

      Krimpen eenmalig op te vangen. 

        

 Hoewel elke schenker, donateur en ook het bestuur en de intermediairs graag willen dat elke 

ontvangen euro voor 100% gebruikt wordt voor de toekenningen, is dit praktisch onmogelijk. 

Alleen al briefpapier, e-mailaccount en website kosten geld. Uit de jaarrekening van de Stichting 

blijkt dat over 2019 9 % van de middelen besteed is aan beheer en administratie. Bij sommige 

landelijke organisaties is dat soms wel 30-40%. 
 De gemeenten Capelle, Zuidplas en Krimpen verschaften dit jaar een substantiële bijdrage om de 

aanschaf van duurzame goederen (computers en fietsen) aan kinderen te kunnen financieren. Ook 

via het z.g. kindpakket ontvangt de stichting middelen. 
 De stichting werft zelf ook sponsorbijdragen (zie tabel). Daarnaast is een stimuleringsbijdrage van 

Leergeld Nederland ontvangen. Met deze gelden worden voorzieningen betaald die niet onder de 

contractuele afspraken met de gemeenten vallen maar waarvan het bestuur toch van mening is 

dat die bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van Leergeld.     

 

Donateurs 2.885 
Sponsoren 30.300 
Leergeld Nederland 16.900 

  

      Leergeld Hollandsche IJssel is veel dank verschuldigd aan: Albert Heijn Capelle aan den   
      IJssel, Golfbaan Hitland, Golfshop Hitland, Hit eten en drinken allen Nieuwerkerk aan  
      den IJssel, Lions Zevenhuizen Oud Verlaat en Lions Krimpen aan den IJssel. 
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 De gelden zijn niet volledig 

besteed in 2019 omdat een belangrijk 

deel van de sponsorgelden na  de 

zomer beschikbaar zijn gekomen. 

Enkele voorbeelden waar wij het geld aan besteed hebben: 
 – Een aangepaste fiets voor een gehandicapt kind 

  – Laptops voor dyslectische kinderen 
 – Een laatste reis naar familie van een doodziek kind 
 – Looptocht voor kinderen 

  – Met Kerst hebben 25 kinderen blij gemaakt met een toekenning 

 – En nog veel meer...                                        
 De Stichting deed ook in 2019 een beroep op het landelijke Nationaal Fonds Kinderhulp, waarbij in 

een aantal gevallen voor schoolactiviteiten een bijdrage gevraagd kan worden. Leergeld heeft 50 

bonnen a € 150 te besteden bij H&M beschikbaar gesteld gekregen en 250 bonnen a € 20 in het 

kader van actie pepernoot. 
 Tenslotte mogen we niet onvermeld laten dat er elk jaar – en dus ook in 2019- particulieren zijn 

die weliswaar een kleine bijdrage geven maar dat met overgave en een goed hart doen. Die 

gevers zijn we extra dankbaar.  
 De Stichting is geheel afhankelijk van giften. Daarom heeft de stichting ook een z.g. ANBI-status. 

Dat betekent dat giften voor de gever volledig aftrekbaar voor de belastingen zijn.  
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