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Zoetermeer, 3 maart 2016

Verslag van de voorzitter
Het jaar 2015 heeft de stichting Leergeld Zoetermeer e.o. een stevige
bijdrage geleverd aan de armoedebestrijding binnen de gemeenten
Zoetermeer en Lansingerland. De stichting heeft zich in deze
gemeenten bereid getoond en ingezet met minimale overheadskosten,
een onbezoldigd bestuur en vrijwilligers om het maximale in 2015 voor
de kinderen te bereiken. Bereid getoond aangezien de categorale
verstrekkingen via de bijstand voor schoolmaterialen niet meer
mochten van het kabinet is de formule van Leergeld optimaal maatwerk
toegepast en armoede onder kinderen in de leeftijdscategorie 4 t/m 18
jaar effectief bestreden. Het betreft hier kinderen waarvan de ouders in
Zoetermeer niet over voldoende middelen beschikken om
schoolmaterialen voor naar school (fiets) of tbv school (rekenmachines,
2e hands lap-tops) of sport en cultuur konden beschikken. In
Lansingerland betrof het enkel de verstrekkingen van hulpmiddelen
voor, naar en op school. Bijkomend voordeel is dat nu niet enkel de
kinderen van ouders in de bijstand worden bereikt maar ook kinderen
van arme werkenden of zij die niet in de bestanden van de gemeenten
voorkomen. Eveneens kan Leergeld kortingen bedingen op de te
verstrekken materialen bij de toeleveranciers.
Leergeld heeft via de traditionele media en sociale media en via het
netwerk ruim aandacht besteed aan de mogelijkheid om aanvragen te
doen voor schoolspullen, sport en cultuur. Een aanvraag kan worden
gedaan via de beveiligde website www.leergeldzoetermeer.nl
Ouders wordt in eerste aanleg gevraagd alle bijgaande gevraagde
documenten zoals o.a. inkomensspecificatie bij te voegen. Vervolgens
wordt de aanvraag beoordeeld of deze voldoet aan de Leergeldcriteria
o.a. dat het inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm en
er zo goed als aantoonbaar nauwelijks of weinig bestedingsruimte
resteert waaruit blijkt dat daadwerkelijk verhinderd wordt dat de
kinderen mee kunnen doen. Daarbij is de definitie van de Europese
Commissie “armoede is dat je door langdurig geldgebrek niet meer
volgens de maatstaven van de samenleving waarin je leeft kunt
meedoen aan wat ‘gewoon’ gevonden wordt” het uitgangspunt.

In tweede aanleg wordt er indien daartoe aanleiding is een feitelijk
huisbezoek afgelegd en wordt de situatie verder beoordeeld en verdere
maatwerkoplossing(en) aangeboden.
Deze werkwijze heeft geresulteerd in het vormen van 882
gezinsdossiers binnen circa 6 maanden met een totaal van 1872
aanvragen voor (school)voorzieningen binnen Zoetermeer. Van alle
aanvragen zijn er 13 afgewezen omdat er o.a. voldoende inkomen
voorhanden bleek om voor een voorziening in aanmerking te komen.
In totaal zijn daarmee 1104 kinderen in Zoetermeer in nog geen half
jaar tijd op weg geholpen.
De schoolkostensubsidie Zoetermeer wordt verstrekt over het
kalenderjaar 2015 terwijl de verstrekkingen over één schooljaar lopen.
Afgesproken is met de gemeente Zoetermeer ook de verantwoording
over de schooljaarperiode te laten verlopen en niet de peildatum van
de subsidievoorwaarden van 1 juli 2015 aangezien de realisatie toen
nog moest starten. De verantwoording betreft hier dan ook het
schooljaar 2015-2016. Vanaf de aanvang van de verstrekkingen op 1
augustus is van deze subsidie inmiddels 53% uitgeput voor de
kinderen en 12% aan overhead besteed. Een prestatie van formaat.
Dit betekent dat de stichting Leergeld goed op koers zit met de
besteding ten aanzien van maatwerk voor kinderen tegen zeer lage
bijkomende kosten. Ten aanzien van de besteding voor het resterende
schooljaar 2016 en de verwachte groei in het schooljaar 2016 – 2017 is
dit voor onze kinderen in armoede opgenomen in de
bestemmingsfondsen 2016 waarvan de verwachting is dat deze
fondsen in het kalenderjaar 2016 nagenoeg worden uitgeput.
De overeenkomst met Lansingerland wordt ook verstrekt per
kalenderjaar en ook hierbij verloopt de realisatie over het schooljaar
2015 - 2016. Ten aanzien van de gemeente Lansingerland zijn er 286
aanvragen gedaan waarvan 1 aanvraag is afgewezen. Voor
Lansingerland werden in deze periode 143 gezinsdossier aangelegd
waarmee 165 kinderen zijn door middel van maatwerk ondersteund. De
totale uitputting bedroeg over vijf maanden 66% voor de kinderen
tegen eveneens dezelfde lage overhead. Ook hiermee ligt de besteding
van de beschikbare gelden en inschatting goed op koers.

Het blijkt dat bij de toepassing van maatwerk de gemiddelde besteding
per kind in het voortgezet onderwijs hoger lag dan geraamd aangezien
het gebrek groter bleek dan voorzien en noodzakelijk waren voor het
volgen van onderwijs. Betreffende het primair onderwijs kunnen de
kosten voor schoolspullen in het schooljaar 2016 -2017 iets dalen al
zal het raadzaam zijn om te kijken hoe het mogelijk is om de
allerkleinste iets meer steun te bieden door middel van uitbreiding van
de voorzieningen met bijvoorbeeld warme kleding in de winter.
De stichting Leergeld Zoetermeer zal komend (school)jaar 2016 2017 samen met de gemeenten, sponsors en fondsen zoals Fonds
1818, Oranjefonds de armoede onder kinderen keihard aanpakken. Zij
heeft daarvoor duidelijk doelen gesteld en daaraan bestedingsfondsen
gekoppeld en zal ook de subsidieaanvragen en haar fondsenwerving
continueren. Samen met alle partijen zetten wij ons in om de
gemeenten Zoetermeer en Lansingerland de beste te laten zijn om
alle kinderen mee te laten doen.
Ook komend jaar zal dit niet gaan zonder steun van de
gemeenteraden, de colleges van B&W, de gemeenten, het
bedrijfsleven, de fondsen, en de samenleving van waaruit in afgelopen
jaar goede initiatieven zijn genomen om zich voor Leergeld in te
zetten. Tenslotte moet niet worden vergeten dat dit ons allen niet zou
lukken zonder gemotiveerde inzet van ons vrijwillig onbezoldigd
bestuur, kundige coördinatie en fantastische vrijwilligers.
Ik hoop u volgend jaar dan ook te kunnen rapporteren dat armoede
onder kinderen binnen onze gemeentegrenzen een begrip is dat enkel
nog in de marge voorkomt. Daarbij kan Leergeld eveneens de
ketenpartner zijn om het naast de schoolspullen, sport en cultuur het
kind nog meer ondersteuning te bieden (kindpakket) aangezien dit
eenvoudig en doelmatig in de huidige werkwijze kan worden ingepast.
De kinderen rekenen op u!
Marco Sikkel (bc)
Voorzitter Stichting Leergeld Zoetermeer e.o.

BALANS

VLOTTENDE ACTIVA
Overige vorderingen
Liquide middelen

a)
b)
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31-12-2015

31-12-2014

319.311

886
127.885
128.771

319.311

128.771

4.583
314.728

PER 31 DECEMBER 2015

RESERVES EN FONDSEN
Reserves
Continuiteitsreserve

c)

Fondsen
Bestemmingsfondsen
Totaal reserves en fondsen

d)

KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen en premies
Overige schulden

e)
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f)

31-12-2015

31-12-2014

44.372

43.809
43.809

244.587
288.959

83.007
126.816

30.352

1.955
1.955

319.311

128.771

44.372

1.224
29.128

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Baten
af : Besteed aan doelstelling

g)

af : Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenen
Overige bedrijfskosten

h)
i)
j)

2015

2014

217.159

102.501
74.134
28.367

55.290

5.833
14.987
20.820

161.869

7.547

431.637
214.478

35.003
6.71827.005

bij : Financiële baten

k)

583

-

af : Financiële lasten

l)

309

187

162.143

7.360

Voordelig / Nadelig saldo
Resultaatbestemming :
Resultaat 2015

162.143

Naar :

9.989
131.774
19.817
563
162.143

Bestemmingsfonds Lansingerland
Bestemmingsfonds Zoetermeer
Bestemmingsfonds armoedebestrijding
Continuïteitsreserve
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de in Titel 9 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek opgenomen voorschriften. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen
luiden in euro´s. Het regime voor de verslaggeving voor kleine rechtspersonen is
toegepast.
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting Leergeld Zoetermeer bestaan uit het voorkomen van isolement
dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, in principe in de leeftijd van
vier tot achttien jaar, uit minima gezinnen, voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet
toereikend dan wel-niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun
kinderen volledig te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en rond school.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat geschieden
volgens het stelsel gebaseerd op historische kostprijzen. Alle bedragen zijn in euro's,
tenzij anders vermeld.
Voor zover bij de afzonderlijke posten niets is vermeld, zijn de activa en passiva op
nominale waarden gewaardeerd.
Vorderingen en liquide middelen
De vorderingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Met een voorziening wegens oninbaarheid wordt, indien van toepassing, rekening
gehouden, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
Schulden op korte termijn
De schulden op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het betreft
hier de schulden met een looptijd korter dan een jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij
betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE POSTEN UIT DE BALANS

31-12-2015

31-12-2014

483
4.100
4.583

886
886

211.393
103.335
314.728

127.885
127.885

43.809
563
44.372

36.449
7.360
43.809

VLOTTENDE ACTIVA
a) Overige vorderingen
Nog te ontvangen bankrente
Nog te ontvangen subsidie

b) Liquide middelen
Rabobank rekening-courant
Rabobank Spaarrekening

RESERVES EN FONDSEN
Reserves
Continuiteitsreserve
Stand per 1 januari
bij / af : Bestemming resultaat
Stand per 31 december

Als waarborg voor de continuïteit van de activiteiten van de stichting op langere
termijn heeft het bestuur besloten tot de vorming van een financiële buffer. Het
bestuur is van mening dat voor de continuïteit van de stichting een financiële
buffer wenselijk is van tussen de één en maximaal anderhalf maal de uitvoeringskosten. In 2015 is aan de continuïteitsreserve gedoteerd.
Fondsen
d) Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds Schoolspullen Zoetermeer
Bestemmingsfonds Schoolspullen Lansingerland
Bestemmingsfonds armoedebestrijding
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131.774
9.989
102.824
244.587

83.007
83.007

31-12-2015

31-12-2014

Bestemmingsfonds Schoolspullen Zoetermeer
Van de bijdrage van de gemeente Zoetermeer van € 318.961,- is € 167.342,besteed aan schoolspullen en kindpakketten en € 19.845,- aan behandelkosten
van de 882 dossiers. Voor de komende jaren is € 131.774,- gedoteerd om diverse
gezinnen weer te kunnen voorzien van schoolspullen en kindpakketten.
Deze bijdrage is verstrekt conform de beschikking per 2 april 2015 met kenmerk
2015/3179
Bestemmingsfonds Schoolspullen Lansingerland
Van de bijdrage van de gemeente Lansingerland van € 40.000,- is € 26.793,besteed aan schoolspullen en kindpakketten en € 3.218,- aan behandelkosten van
de 143 dossiers. Voor de komende jaren is € 9.989,- gedoteerd om diverse
gezinnen weer te kunnen voorzien van schoolspullen en kindpakketten.
Deze bijdrage is verstrekt conform de samenwerkingsovereenkomst van 3 juni
2015 met de Gemeente Lansingerland
Bestemmingsfonds armoedebestrijding
Initiatieven ten behoeve van de armoedebestrijding hebben zich enige tijd op
de achtergrond bevonden. Met het toenemen van het budget worden er thans
ideëen gevormd om dit onderwerp weer hoog op de agenda te krijgen. In 2016 is
reeds een eerste project aangepakt waar de nodige middelen aan zijn besteed.
Verdere nieuwe ideën worden omarmd en bij goedbevinden uitgevoerd.
De bijdrage armoedebestrijding van € 40.444,- is verstrekt conform de beschikking
22 december 2014 met kenmerk W/SL/2014/13701

KORTLOPENDE SCHULDEN
e) Belastingen en premies
Loonheffing en premies
f) Overige schulden
Nog te betalen fietsen en computers
Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen huur december
Nog te betalen vakantiegeld
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1.224

-

25.000
2.500
562
1.066
29.128

1.955
1.955

31-12-2015

31-12-2014

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Huurverplichtingen
Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen voor bepaalde tijd aangegaan
ter zake van huur van bedrijfsruimte (zo'n € 7.500,- per jaar).
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TOELICHTING OP DE POSTEN UIT DE RESULTATENREKENING

g) Baten
Inkomsten
Subsidie Zoetermeer/Schoolkosten
Subsidie Zoetermeer/Armoedebestrijding
Subsidie Zoetermeer/Loonkostensubsidie
Overeenkomsten Lansingerland
Eigen fondsenwerving
Overige opbrengsten

Bestedingen
Sport en cultuur
Kosten fondswervende acties
Schoolspullen / Z'meer
Schoolspullen / L'land

Totaal Baten

2015

2014

318.961
40.444
4.731
40.000
21.465
6.036
431.637

30.425
30.966
41.110
102.501

20.193
150
167.342
26.793
214.478

10.000
50
64.084
74.134

217.159

28.367

Voor de gemeente Zoetermeer zijn meerdere aanvragen van totaal 882 gezinnen
(x € 22,50 = € 19.845,-) in behandeling genomen.
Voor de gemeente Lansingerland zijn meerdere aanvragen van totaal 143
gezinnen (x € 22,50 = € 3.217,-) in behandeling genomen.
h) Lonen en salarissen
Bruto lonen incl. vakantiegeld
Reiskosten woon/werk

i) Sociale lasten en pensioenen
Werkgeversaandeel sociale lasten
Ziektewetverzekering
Ontvangen loonkostensubsidie
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34.844
159
35.003

5.833
5.833

6.101
769
6.870
13.588
6.718-

-

j) Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten

2015

2014

2.909
7.632
16.464
27.005

6.741
8.246
14.987

96
241
2.572
2.909

-

7.302
330
7.632

6.741
6.741

422
816
974
863
364
1.039
76
2.348
2.166
2.967
1.379
3.050
16.464

7.717
529
8.246

Deze kosten kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Overige personeelskosten
Arbodienst
Kosten salarisadministratie
Overige personeelskosten

Huisvestingskosten
Huur
Onderhoud inventaris

Algemene kosten
Representatiekosten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk en kopieerkosten
Porti- en verzendkosten
Abonnementen en contributies
Telefoon- en faxkosten
Verzekeringen
Kosten administratie
Advieskosten
Kosten vrijwilligers
Contributie LGN
Kosten website

k) Financiële baten
Bankrente

583

-

l) Financiële lasten
Bankrente en -kosten

309

187
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