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Voorwoord
Stichting Leergeld Zaanstad
In ons land kunnen heel veel kinderen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten
die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
Volgens de laatst bekende gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) leeft 1
op de 10 kinderen in armoede. Het gaat hierbij om in totaal zo'n 277.000 kinderen die in een
situatie verkeren waarin er dagelijks spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de
eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting,
omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op
school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Hierdoor krijgen deze kinderen niet de
mogelijkheid om zich volledig te ontwikkelen.
In Zaanstad leven 3500 kinderen in armoede, uitgaande van een netto besteedbaar inkomen
van 110% van het bijstandsniveau. Het gaat daarbij om 11% van alle minderjarige kinderen.
(Landelijk is dit 10%.) Ook zijn er zorgwekkende situaties bij gezinnen met meer dan 110%
van het bijstandsniveau. Dit vanwege bv: parttime werkenden, armoedeval, hoge uitgaven,
grote gezinnen, schulden (1 op de 6 Zaanse gezinnen heeft problematische schulden).
Stichting Leergeld Zaanstad sluit aan bij het minimabeleid van gemeente Zaanstad, waarbij
wij kijken naar de omstandigheden van het gezin. Met andere woorden: het gaat om
maatwerk.
Investeren in de meest kwetsbare groep kinderen en zorgen dat ze al van jongs af aan mee
kunnen draaien in de maatschappij, is van groot belang voor de ontwikkeling van een land.
Niet investeren in de meest kwetsbare groep kinderen heeft niet alleen verstrekkende
gevolgen voor deze kinderen, maar ook voor de maatschappij als geheel. De huidige
bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om
al deze kinderen te helpen. Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te
investeren in de participatie van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de
samenleving terecht dreigen te komen.
Stichting Leergeld Zaanstad is een van de 108 lokale stichtingen die zich inzet voor deze
kwetsbare groep kinderen en is lid van de vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland
en onderschrijft de visie en missie van Leergeld Nederland. Zoals elke Stichting Leergeld
heeft ook Stichting Leergeld Zaanstad eigen statuten, een eigen bestuur en is daarmee een
onafhankelijke entiteit.
In dit inhoudelijk jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten van de
stichting in 2018/2019 en wordt vooruitgekeken naar 2020. Naast dit inhoudelijke verslag is
er het financieel jaarverslag, waarin de financiële resultaten zijn vastgelegd en waarin
verantwoording over de bestede gelden wordt afgelegd.
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Hoe het begon……
Begin 2017 is een aantal mensen vanuit het primair onderwijs, de gemeente Zaanstad, de
voedselbank en de Zaanse Springplank gestart met het initiatief voor de oprichting van
Stichting Leergeld Zaanstad. Naast veel andere gemeenten in Nederland, gold ook voor
Zaanstad dat een groot aantal gezinnen met kinderen en een laag inkomen in de gemeente
wonen; de doelgroep van de Stichting.
De initiatiefnemers Anouk Hermans, Daniëlle Goudriaan en Hans Sanders zijn in het
voorjaar van 2018 gestart om een bestuur te vormen om Leergeld Zaanstad op te richten. Al
snel werden er meer personen gevonden om deel uit te maken van het initiatief: Owen
Gorden, maatschappelijk werker en bewindvoerder in Zaanstad en Marten van Tuijl,
voormalig inspecteur van het onderwijs en daarna Nuriye Yoldaz als ex vestigingsdirecteur
van een plaatselijke bank.
Stichting Leergeld Zaanstad is op 6 april 2018 statutair opgericht bij de Zaannotarissen te
Assendelft/Zaanstad en het eerste jaar werd vooral gebruikt om voorbereidingen te treffen,
cursussen te volgen, bekendheid te creëren en het netwerk op te bouwen. De feestelijke
kick-off vond plaats op vrijdag 15 februari 2019 op het gemeentehuis. Alwaar onder een
grote schare aanwezigen uit het Zaanse veld het bestuur werd toegesproken door wethouder
van o.a. het minimabeleid Songül Mutluer; van de Rabobank Foundation ontving de stichting
een cheque van € 10.000, - .

Nadat inmiddels ook een aantal vrijwilligers was geworven voor zowel het coördinatorschap
als de huisbezoekers werd Leergeld snel gevonden en stroomden de aanmeldingen binnen.
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Doelstelling van de Stichting Leergeld Zaanstad
De primaire doelstelling van Stichting Leergeld Zaanstad is het voorkomen van sociaal
isolement of sociale uitsluiting van jongeren in ontwikkeling en schoolgaande kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar in Zaanstad. De doelgroep zijn kinderen uit minimagezinnen voor wie
overheidsvoorzieningen zijn uitgeput, niet toereikend of niet beschikbaar zijn, terwijl de
gezinnen niet in staat zijn hiervoor eigen middelen in te zetten.
De strategische doelstelling van Stichting Leergeld Zaanstad is om in 2022 50% van de
kinderen uit de doelgroep met een bijdrage te bereiken.

Organisatie
Bestuur
Stichting Leergeld Zaanstad heeft een stichtingsbestuur. Het bestuur bestaat uit minimaal
drie leden en is eindverantwoordelijk voor de activiteiten die de stichting onderneemt, zowel
op het gebied van het verwerven van de nodige financiële middelen als de besteding
daarvan ten behoeve van de doelgroep.
In 2019 traden ook twee nieuwe leden tot het bestuur toe, t.w. Amber Hackman en Evert van
Essen en verliet Owen Gordon het bestuur.
Eind 2019 bestond het bestuur uit:
Hans Sanders, voorzitter
Marten van Tuijl, vicevoorzitter
Nuriye Yoldas, penningmeester
Lot de Graaff, secretaris
Amber Hackmann, bestuurslid
Evert van Essen, bestuurslid

Het bestuur vergadert eens per drie weken en tenminste 6 keer per jaar.
De bestuursleden vervullen hun taken als vrijwilliger en ontvangen daarvoor geen
bezoldiging

Kantoor
De werkzaamheden voor de Stichting Leergeld Zaanstad worden uitgevoerd door twee
vrijwilligers in de functie van resp. coördinator en administratief ondersteuner. Vanuit het
kantoor worden de volgende taken uitgevoerd:
•
•
•

het organiseren van het proces van de behandeling en toekenning van aanvragen;
correcte administratieve afhandeling;
het engageren en regelen van afspraken met instellingen en organisaties die de
kinderen concreet in hun ontwikkeling helpen;
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•

•

uit de praktijk ervaringen, knelpunten en trends signaleren die in overleg met het
bestuur tot aanpassingen van beleid of uitvoeringskader moeten leiden of elders bij
organisaties geadresseerd dienen te worden;
rapporteren over de operationele activiteiten aan het bestuur.

Het kantoor is gevestigd in een schoolgebouw in de gemeente Zaanstad, waarvoor geen
huur in rekening wordt gebracht.

Intermediairs /huisbezoekers
Leergeld werkt met intermediairs (hierna te noemen huisbezoekers). Deze vrijwilligers
leggen huisbezoeken af ter beoordeling van aanvragen die zijn gedaan bij de stichting.
Tijdens een huisbezoek wordt relevante informatie verzameld ter beoordeling van een
aanvraag en wordt in sommige gevallen doorverwezen naar andere voorzieningen of
partners uit het welzijnswerk. Het directe menselijke contact is hierbij een wezenlijk
onderdeel van de Leergeld formule.
Huisbezoekers zijn vrijwilligers uit de lokale gemeenschap, die bij voorkeur ervaring hebben
met de doelgroep of op andere wijze affiniteit met de doelgroep hebben. Belangrijk is dat de
intermediair passie heeft voor de doelstelling van de stichting en in staat is om enerzijds met
compassie, anderzijds objectief de situatie van de hulpvragers in te schatten.
In 2019 werkten er naast de twee vrijwilligers op kantoor, zes huisbezoekers.
Omdat het jaarverslag een openbaar document is, worden van de vrijwilligers (coördinator,
administratief medewerker en huisbezoekers) om privacy-redenen geen namen genoemd.

Stichting Leergeld Zaanstad
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Resultaten
Van 15 februari tot en met 31 december 2019 is het aantal:
-

beoordeelde aanvragen:
383
afgewezen aanvragen:
130 (in de meeste gevallen ging het om doorverwijzing
naar andere voorzieningen)
toegewezen aanvragen:
253
waarvan unieke gezinnen: 131
waarvan unieke kinderen: 218

Dit laatste getal is een stuk hoger dan het streefgetal voor 2019: 150
In geld uitgedrukt is aan de kinderen € 36.549,36 besteed.
In de volgende tabel is te zien hoe dit geld over de verschillende voorzieningen is verdeeld.

Hoofdvoorziening

Voorziening

Totaal bedrag
toegewezen

Cultuur
Onderwijs

Instumenten huur/koop

€ 923,95

Totaal

€ 923,95

Bijles
Excursies
Ouderbijdrage
Overige onderwijskosten
Overige schoolbenodigdheden
Schoolboeken
Schoolkamp
Schoolreizen
Zwemles
Totaal

Sport

Contributie/lesgeld - Sport
Kleding/attributen - Sport
Totaal

Welzijn

€ 65,00
€ 206,50
€ 70,00
€ 378,96
€ 505,00
€ 3.220,00
€ 4.445,46

€ 96,80
€ 96,80

Computer, etc.

€ 16.398,55

Fiets

€ 14.434,60

Kamp/weekend/vakantie
Totaal
Totaal

Stichting Leergeld Zaanstad
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Subsidieverstrekkers, sponsoren en fondsen
In 2018/2019 heeft Stichting Leergeld Zaanstad financiële middelen ontvangen van de
volgende subsidieverstrekkers, sponsoren en fondsen:
- Gemeente Zaanstad
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Rabobank Foundation
- Kansfonds
- Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Zaanstreek
- Rotary Zaanstad

Samenwerking
bestuurlijke beleidsactiviteiten
De voorzitter van Leergeld Zaanstad heeft maandelijks structureel overleg met de
kennisspecialist ‘Armoede- en minimabeleid’ van de gemeente en de voorzitter van het
Jeugdfonds Sport & Cultuur in de Zaanstreek.
Met het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Jarige Job
Er zijn vijf kinderen aangemeld bij Jarige Job voor het in ontvangst nemen van een verjaardag
box.

Nationaal Fonds Kinderhulp
Leergeld Zaanstad is intermediair voor dit fonds. In 2019 zijn echter geen kinderen
aangemeld.

Sam& (Samen voor alle Kinderen)
Sam& is een samenwerkingsverband tussen het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Leergeld
Nederland, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Gezamenlijk hebben zij een
aanvraagsysteem (de zogenoemde portal) ontwikkeld. De portal zorgt ervoor dat de
aanvraag bij de juiste organisatie terechtkomt. Ook kunnen gemeentelijke voorzieningen
(zoals Meedoen Zaanstad) aan de portal worden gekoppeld. Teneinde dit te bereiken, is
veelvuldig overleg geweest met de gemeente en het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Volgend
jaar wordt dit voortgezet.

Vluchtelingenwerk
In de loop van 2019 is contact geweest met Vluchtelingenwerk in de Zaanstreek en er zijn
zes gezinnen door hen naar Leergeld doorverwezen; ook is er over en weer contact over
bepaalde casussen.

Voedselbank Zaanstreek
Met de Voedselbank is afgesproken dat wij bij hun klanten die naar ons worden
doorverwezen, niet nogmaals de financiële toetsing gaan doen.
In 2019 waren er drie doorverwijzingen. Dit is veel minder dan was verwacht.
Met de Voedselbank zal geëvalueerd worden waarom dit er zo weinig waren.
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Leergeld Nederland
De Algemene Leden Vergadering in het voor- en najaar is door Leergeld Zaanstad
bijgewoond.
In het najaarsoverleg stond de publicatie “Leergeld doet ertoe” op de agenda; de
eindrapportage van het onderzoek naar de waardering van de Leergeld aanpak.
Het betreft een kwalitatief onderzoek, waarin de beleving en ervaring van ouders centraal
staat en waarin de Leergeld aanpak is bekeken vanuit drie perspectieven:
1. Ervaren waarden door ouders
2. Welk verschil maakt Leergeld
3. Leergeld in breder perspectief

Toekomst
Het bestuur van Stichting Leergeld Zaanstad heeft de volgende speerpunten benoemd voor
2020:
•
•
•
•
•
•

Meest belangrijke speerpunt is wel een plan te ontwikkelen om schaamte bij de
Nederlandse gezinnen weg te nemen; deze worden momenteel nauwelijks bereikt;
Meer kinderen bereiken;
Meer donaties en giften;
Scholen bezoeken;
Inzet van intermediairs;
Meer bereiken door samenwerking.

Bereiken van de doelgroepen vergroten we door:
•
•
•
•
•

Inzet sociale media;
Het aanleveren van een gezamenlijke tekst met het Jeugdfonds Sport & Cultuur en
Meedoen Zaanstad voor de (elektronische) schoolgidsen van alle scholen;
Ansichtkaart/visitekaartje achterlaten na huisbezoek dat doorgegeven kan worden
aan een gezin dat ook de hulp van Leergeld kan gebruiken;
Verder gaan met bezoek aan de scholen om Leergeld onder de aandacht te brengen;
Meer contact met de Sociale Wijk- en Jeugdteams.

Bereiken van meer donateurs en fondsen doen we door inzet van sociale media en het
aanschrijven van bedrijven en organisaties.
Daarnaast wordt in 2020 ingezet op het verwerven van subsidies/fondsen voor structurele
bijdragen aan de organisatiekosten. Meer bereiken door samenwerking realiseren we door
verder vorm te geven aan een structurele samenwerking met de andere fondsen in de regio
en de gemeente;
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