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Toen ik op 1 december 2010 als vrijwillig voorzitter bij Stichting Leergeld Zoetermeer begon, trof ik een stichting 
met veel gedreven vrijwilligers aan. Nadat ik tweemaal uit eigen zak een heisessie had bekostigd om de vrijwilligers 
mijn plannen te ontvouwen, werd dat niet door iedereen even enthousiast ontvangen. Daarbij ontstond de 
bewustwording dat als je kinderen iets belooft, je ook moet zorgen dat hiervoor financiële dekking bestaat en dat 
hier gezamenlijk een verantwoordelijkheid in de realisatie ligt. Het had geen zin om kinderen op een wachtlijst te 
plaatsen en verwachtingen te wekken die niet waar konden worden gemaakt. 

Het jaarverslag over 2009 liet zien dat de stichting er, met een begrotingstekort van € 29.000 en 400 kinderen op de 
wachtlijst, niet al te rooskleurig voorstond. Eigenlijk was het een dubbel tekort. Nu,  zijn we bijna 10 jaar verder en 
heb ik met Stichting Leergeld Zoetermeer en met de inzet van velen anderen, de belofte aan het kind waar kunnen 
maken. Geen lange wachtlijsten meer en wanneer een voorziening wordt toegekend, ontvangt het kind deze ook. 
Zoals u zult zien in de sociale paragraaf van dit jaarverslag: een toezegging aan kinderen die waar wordt gemaakt. 

Inmiddels is de stichting gegroeid naar 11 gemeenten in Zuid-Holland en heeft daarom ook een nieuwe naam 
gekregen: Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden. In 2019 is er het streven om de kinderen in deze 11 gemeenten 
mee te laten doen als ouders, verzorgers en voogden niet over voldoende middelen beschikken. 

Mijn droom voor de kinderen is daarmee uitgekomen. Ik heb dat met veel plezier bijna negen jaar vrijwillig gedaan. 
De investering, om kinderen hoop voor de toekomst te geven, is de moeite waard geweest. Geweest, zult u zich 
afvragen? Inderdaad, per 1 oktober 2019 leg ik mijn functie als voorzitter neer en ga ik verder met andere projecten. 
Dit besluit nam ik, niet omdat ik het niet meer leuk vindt, maar mijn motto is dat je een project ook weer moet 
kunnen loslaten en in vertrouwen kan overlaten aan anderen. Dit verschaft weer nieuwe bestuurlijke inzichten en 
voorziet in perspectieven die ik niet kan voorzien. Een beetje pijn zal het wel doen om dit kindje los te laten, maar 
met een gerust hart laat ik het voor de komende jaren bestendig achter. Ik dank iedereen die in mij, het bestuur, de 
medewerkers en vrijwilligers vertrouwen heeft gesteld. U kunt er op rekenen dat Stichting Leergeld Zuid-Holland 
Midden ook de komende jaren uw partner is om armoede onder kinderen te bestrijden. 

Namens het bestuur,

Marco Sikkel
Voorzitter Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden

1. Voorwoord 

meedoen
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Inzicht in welke gemeenten we samenwerken
Sinds 2017 is Leergeld Zuid-Holland Midden uitgebreid naar verschillende gemeenten. Inmiddels is Leergeld actief 
in de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Alphen aan 
den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Katwijk. Vanaf 1 januari 2019 zal Leergeld ook actief worden in de 
gemeente Krimpenerwaard. Het uitgangspunt van de uitbreiding was om zoveel mogelijk kinderen in gemeenten in 
Zuid-Holland, die nog geen Leergeld stichting hebben, ook de mogelijkheid te bieden om ondersteuning te krijgen 
uit het Kindpakket. Met iedere gemeente heeft Leergeld daarom een eigen Kindpakket samengesteld, dat specifiek 
gericht is op de betreffende gemeente.

Naamswijziging stichting Leergeld Zoetermeer e.o.
Vanaf 2 november 2018 heeft Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. zijn naam officieel gewijzigd naar Stichting 
Leergeld Zuid-Holland Midden. Dit als gevolg van de uitbreiding naar nieuwe gemeenten. Door de neutraliteit 
van de naam kunnen alle aangesloten gemeenten zich hiermee identificeren. Binnen de gemeenten zelf hanteert 
Leergeld altijd de gemeentenaam. In Zoetermeer communiceren wij met Leergeld Zoetermeer, in Lansingerland 
met Leergeld Lansingerland et cetera.

Kortenhof
Na het plotselinge wegvallen van een belangrijke leverancier in Maassluis en Vlaardingen, heeft Leergeld samen met 
fietsenwinkel Kortenhof een project opgezet om de kinderen die nog moesten wachten op een fiets, zo snel mogelijk 
van een fiets te voorzien. In samenwerking met Alpina fietsen heeft Kortenhof tegen een sterk gereduceerde prijs 
maar liefst 538 kinderen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam blij gemaakt met een nieuwe fiets. Met dank aan 
Kortenhof heeft Leergeld hierdoor alle kinderen alsnog van een prachtige fiets kunnen voorzien.

Ecoware 
Sinds 2007 is Stichting Ecoware een vaste partner van Leergeld Zuid-Holland Midden. Leerwerkbedrijf Ecoware 
biedt de kans aan jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, om deel te nemen aan het arbeidsproces. Door 
het opknappen van tweedehands fietsen en het compleet reviseren van kwalitatief goede refurbished laptops en 
computers, heeft Ecoware al duizenden kinderen in de regio blij gemaakt. In 2018 wil Leergeld daarom Ecoware een 
extra dankwoord geven. Dit gezien zij niet alleen in de vaste gemeenten Zoetermeer, Lansingerland en Pijnacker-
Nootdorp voorzieningen hebben uitgeleverd, maar ook maar liefst 1.600 nieuwe fietsen in Maassluis, Vlaardingen, 
Schiedam en Katwijk. 

Kiwanis 
Op 14 oktober 2018 heeft van Herwerden-Kiwanis de jaarlijkse sponsorride georganiseerd. De bijdrage die hiermee 
is opgehaald, is gebruikt voor de aanschaf van een hypermoderne oogbesturingscomputer voor kinderen van 
Kinderdienstencentrum De Bolsterberg in Zoetermeer. Met een sponsorbedrag van € 6.500 euro heeft Leergeld via 
Herwerden-Kiwanis een substantiële bijdrage geleverd aan de oogbesturingscomputer voor kinderen met een zwaar 
lichamelijke en/of geestelijke handicap. Want ons uitgangspunt “elk kind doet mee”, geldt ook voor kinderen met 
een beperking. 

Rabobank foundation
In 2018 is Leergeld van start gegaan in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Kaag en Braassem, 
Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Katwijk. De Rabobank Foundation heeft de gezamenlijke start van Stichting 
Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur een extra steuntje in de rug gegeven door hiervoor een bijdrage van € 
32.500,- beschikbaar te stellen. Hiermee bevestigt de Rabobank Foundation het belang dat kinderen zich fysiek en 
emotioneel moeten kunnen ontwikkelen om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij.

2. Terugblik 2018 
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Samenwerking met leveranciers 
Om alle kinderen in de gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen, is Leergeld ook afhankelijk van gedreven 
leveranciers die de voorzieningen aan kinderen willen leveren. Leergeld heeft daarom een netwerk van verschillende 
leveranciers die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. Het uitgangspunt 
van Leergeld is “local for local”. Dit houdt in dat zoveel mogelijk wordt samengewerkt met lokale leveranciers in de 
gemeenten. Langs deze weg spreken wij onze dank uit aan deze leveranciers.

AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens van kracht in Nederland. Leergeld heeft hiervoor 
de nodige aanpassingen doorgevoerd om aan de richtlijnen van de AVG te voldoen. Denk hierbij aan afscherming 
van persoonsgegevens binnen een beveiligde omgeving, het communiceren van de werkwijze en het delen van 
persoonsgegevens door Leergeld, het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming, een privacyreglement 
enzovoorts. Hiermee wordt getracht om de kans op datalekken, hacken en dergelijke zoveel mogelijk te 
minimaliseren. 

Systeem voor aanvragen
Eind 2017 heeft Leergeld Zuid-Holland Midden in samenwerking met Town QSP een nieuw verwerkingssysteem 
gelanceerd. Doordat verschillende processen in de aanvraagverwerking zijn geautomatiseerd, is het mogelijk 
geworden om meer aanvragen in kortere tijd te verwerken. Hierdoor is de wachttijd voor gezinnen sterk 
teruggebracht en is de administratieve last ook sterk teruggedrongen. Verder is eind 2018 het leveranciersportaal 
hieraan toegevoegd. Leveranciers die voor Leergeld voorzieningen uitgeven, kunnen hiermee in een beveiligde 
portaal de aanvragen verwerken. Hierdoor blijven persoonsgegevens altijd afgeschermd, conform de AVG. 

Facebook
Vanaf oktober 2018 heeft Leergeld Zuid-Holland Midden een nieuwe Facebookpagina. Alle updates over Leergeld, 
maar ook praktische informatie voor gezinnen en relaties worden hier gedeeld. Denk daarbij aan veranderingen in 
ouderbijdrage, financiële weetjes, maar ook evenementen worden op de Facebook pagina gedeeld. De lancering van 
de nieuwe pagina hangt samen met de naamswijziging die de stichting 

Vernieuwde website 
Vanaf 15 december 2018 heeft Leergeld Zuid-Holland Midden een vernieuwde website. Het uitgangspunt hierbij 
was om de informatievoorziening zo kort en bondig mogelijk neer te zetten en daarbij te ondersteunen met visuele 
beelden. Zodoende moet het voor gezinnen nog gemakkelijker worden om een aanvraag bij Leergeld in te kunnen 
dienen. De vernieuwde website blijft werkzaam onder de reeds bestaande domeinnaam: www.elkkinddoetmee.nl 

Cultuurmarkt Zoetermeer 2018
Op zaterdag 15 september vond in Cadenza in Zoetermeer de cultuurmarkt plaats. Naast alle culturele activiteiten 
en opvoeringen was ook Leergeld aanwezig. De medewerkers van de stichting vertelden bezoekers over het werk van 
Leergeld, terwijl de kinderen gratis geschminkt konden worden en naar leuke cadeautjes konden grabbelen in de 
grabbelton. Het was een gezellige middag voor iedereen. 

Cultuurmarkt Maassluis 2018
In oktober 2018 werd de befaamde Furieade weer georganiseerd in Maassluis. Ook Leergeld was hierbij aanwezig 
om gezinnen en geïnteresseerden informatie te geven over het werk van Leergeld. Ook hier konden kinderen zich 
gratis laten schminken en naar cadeautjes grabbelen. Het was een gezellige dag waarbij veel contacten zijn gelegd.

Familiefoto Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Zoetermeer
Op 12 en 19 december 2018 heeft Leergeld de jaarlijkse familiefoto-actie weer georganiseerd. Vijfentwintig 
gezinnen uit Zoetermeer en vijfentwintiggezinnen uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn hier getrakteerd op 
een professionele photoshoot door fotograven Ron Jenner en Chris Lans. Daarbij kregen de gezinnen een drietal 
foto’s met fotolijstje uitgereikt, en is digitaal de gehele fotocollectie naar het gezin gestuurd. Zo kan het gehele gezin 

http://www.elkkinddoetmee.nl 
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en/of familieleden genieten van de prachtige familiefoto’s. Gezien de vele positieve en vaak emotionele reacties van 
de ouders en kinderen, is Leergeld voornemens om de familiefoto-actie jaarlijks terug te laten keren. Verder willen 
wij Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. bedanken voor het openstellen van hun prachtige pand voor de photoshoot 
voor de gezinnen uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
 
Dagje uit Nieuwkoop
In 2018 heeft Leergeld in samenwerking met de gemeente Nieuwkoop, minima gezinnen de mogelijkheid gegeven 
om een dagje uit aan te vragen. Leergeld heeft 102 kinderen in Nieuwkoop blij gemaakt met een dagje uit naar het 
Archeon, Avifauna of zwembad De Wel. Een groot succes dus!

Forum Zoetermeer
In 2018 is het Forum in Zoetermeer officieel geopend. Hierdoor vinden bewoners uit Zoetermeer, de gemeente, 
bibliotheek en tientallen maatschappelijke organisaties onder één dak. Zo ook stichting Leergeld. Op dinsdagen 
en woensdagen tussen 10:00 en 13:00 uur konden gezinnen hier terecht voor vragen en/of hulp van één van onze 
vrijwilligers.

Leergeld draagt bij aan verkeersexamen groep 7 IKC de Meerpaal Zoetermeer
Op dinsdag 29 mei 2018 hebben de leerlingen van groep 7 van IKC de Meerpaal het verkeersexamen afgelegd. 
Stichting Leergeld heeft hierin samen met Ecoware en van der Velden Tweewielers bijgedragen door de fietsen te 
controleren en waar nodig te repareren, zodat alle leerlingen veilig de weg op konden. Een aantal leerlingen had 
helaas geen fiets ter beschikking. Zij hebben daarom voor het verkeersexamen een fiets in bruikleen gekregen, zodat 
zij alsnog het examen konden afleggen. Met trots kunnen wij melden dat alle leerlingen van IKC de Meerpaal zijn 
geslaagd voor het verkeersexamen.

Rotary Club & Leergeld helpen kinderen veilig de weg op
In samenwerking met Van der Velden Tweewielers hebben 100 kinderen tussen 28 december 2017 en 31 maart 
2018 hun fiets gratis kunnen laten controleren op verlichting en remmen. Indien nodig werden gebreken gelijk 
kosteloos hersteld.

Rotary club Zoetermeer draagt Leergeld vanaf de oprichting een zeer warm hart toe. Dit keer heeft de Rotary club 
deze actie financieel mogelijk gemaakt met een ruimhartige donatie. 
 
Jeugdstad Vlaardingen
Tussen 24 december 2018 en 3 januari 2019 konden kinderen uit Vlaardingen gratis toegang krijgen tot de 45ste 
editie van Jeugdstad Vlaardingen. Uiteindelijk heeft Leergeld in samenwerking met de organisatie van Jeugdstad, 
127 kinderen en 90 begeleiders blij gemaakt met toegang tot de velen activiteiten. Jeugdstad biedt voor kinderen tot 
en met 12 jaar verschillende activiteiten aan op het gebied van sport, creativiteit, entertainment en koken. 

Fruit op School
In de eerste helft van 2018 heeft Leergeld in samenwerking met Vitaminen en Zo verschillende scholen de 
mogelijkheid gegeven om de kinderen op school wekelijks van fruit te voorzien. Deze gezonde snack werd door de 
kinderen goed ontvangen. Daarnaast vonden door deze actie meer kinderen, waarvan de ouders het thuis niet zo 
breed hadden, de weg naar Leergeld. 

Oefenen.nl 
Als kinderen op school het niet kunnen bijbenen is het mogelijk om je via Leergeld aan te melden voor extra lessen 
in taal, rekenen en werken op de computer. In 2018 hebben 35 kinderen hier gebruik van gemaakt. In 2019 zal 
bezien worden of dit kan worden voortgezet, omdat ook blijkt dat er behoefte is aan meer begeleiding. Een leerling 
die vorig jaar de beste prestaties heeft neergezet en doorzettingsvermogen heeft getoond, is door Leergeld verrast 
met een dagje uit samen met zijn familie.  
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Alleen jij bepaalt wie je bent
“Alleen jij bepaalt wie je bent” verlengt de veilige onderwijsomgeving naar de sportvereniging. Rolmodellen 
maken jongeren in clinics enthousiast voor honkbal, basketbal of voetbal en stimuleren ze lid te worden van een 
sportvereniging. Daar worden de jongeren minimaal één seizoen begeleid door geselecteerde trainers, die contact 
onderhouden met de school over de voortgang. Het doel staat hierbij altijd centraal: het realiseren van een positieve 
gedragsverandering. Ook in 2018 heeft Leergeld de kinderen die dat betrof en daarvoor in aanmerking kwamen 
financieel ondersteunt. 
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3. Ervaringen vanuit de praktijk in 2018
Maatwerk
Maatwerk 1
Een tiener uit Zoetermeer werd uit huis geplaatst vanwege mogelijke mishandeling. Hij moest tijdelijk bij zijn opa 
en oma in Amsterdam gaan wonen. De jongen volgde speciaal onderwijs in de omgeving van Zoetermeer, maar 
moest nu hoge reiskosten maken om naar school te kunnen gaan. Beide gemeenten wilden geen bijdrage leveren 
voor de reiskosten, omdat ze elkaar aanwezen als verantwoordelijke. Leergeld besloot de reiskosten van de jongen 
voor de laatste drie maanden van het schooljaar te vergoeden. De jongen, zijn opa en oma en de school waren 
Leergeld erg dankbaar.

School: “Dankuwel dat u de reiskosten wilt vergoeden. Met alle heftige gebeurtenissen in zijn thuissituatie is school 
op dit moment de enige stabiele factor in Jesse zijn leven. We merken dat hij het fijn vindt om op school te zijn en 
we zien aan hem dat het goed voor hem is. Bedankt voor jullie hulp.”

Oma: “We zijn erg blij met het geld dat jullie sturen. Zonder jullie zou Jesse echt niet naar school kunnen, want 
wij kunnen de reiskosten niet betalen. Als hij niet naar school kan, zit hij hier maar op de bank. Je ziet hem dan 
achteruit gaan.”

Maatwerk 2
Voor een Poolse dame met twee kinderen, die werkt in een hotel, maar geen wasmachine, bijna geen meubels 
en gordijnen heeft, heeft Leergeld maatwerk verricht. Eén van onze vrijwilligers heeft zich ingezet om haar, 
naast de aanvragen voor een laptop, fiets en sportactiviteit voor haar kinderen, door te verwijzen naar andere 
hulporganisaties. Omdat mevrouw slecht Nederlands sprak heeft onze vrijwilliger haar hierin ook ondersteund. 
Via Leergeld kwam mevrouw terecht bij de Voedselbank en de Vincenticusvereniging die voor haar meubels en 
een wasmachine hebben geregeld. Verder heeft onze vrijwilliger een aanvraag voor huurverlaging ingediend bij de 
woningbouw, zodat mevrouw huurtoeslag kon ontvangen. Dit is gelukt. Inmiddels gaat mevrouw naar Nederlandse 
les en heeft het gezin een flink duwtje in de rug gehad.

Maatwerk 3
Een vader met twee getraumatiseerde kinderen op het speciaal onderwijs had twee tablets voor hen nodig om 
extra leerstof te oefenen. Hij zat al sinds 2017 in de schuldhulpsanering en had hiervoor geen geld. Aangezien 
Leergeld enkel computers, laptops of tablets via school vergoed en deze hulpvraag hierbuiten viel, heeft Leergeld de 
vraag doorgezet naar Nationaal Fonds Kindhulp. Zij vergoedde uiteindelijk de kosten voor de tablets en Leergeld 
zorgde ervoor dat deze bij het gezin werden afgeleverd. Ook had hij kleding nodig, omdat de kinderen bijna geen 
winterkleding hadden. Leergeld zorgde voor Kindpassen zodat er nieuwe kleding aangeschaft kon worden.

Vader: Hartelijk bedankt voor jullie hulp.
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Oefenen.nl
Desh was al drie maanden niet naar school geweest. Er was geen plek voor hem, omdat hij tussen normaal en 
speciaal onderwijs in viel. Hij deed erg zijn best op Oefenen.nl en haalde het meeste aantal punten van alle 
deelnemers van het project. Daarom beloonde Leergeld hem met een dagje uit naar keuze voor hem en zijn familie.

Moeder Desh: “Via het project van Oefenen.nl kon hij toch opdrachtjes voor rekenen en taal blijven maken toen 
hij thuis zat. Dit zorgde ervoor dat de achterstand die hij opliep minimaal bleef. Zijn vader en ik waren erg blij met 
deze mogelijkheid voor hem. We konden niks voor hem doen en het is verschrikkelijk om te zien dat er geen plek is 
voor je kind. Gelukkig kon hij via Leergeld bezig blijven en gaat hij nu weer naar school. Bedankt hiervoor.

Quotes over fietsen
“Ik ben zo blij met mijn nieuwe fiets. Ik moet vanaf volgend schooljaar naar het andere gebouw van mijn 

middelbare school, maar dit is een stuk verder van mijn huis. Zonder fiets is dat eigenlijk niet te doen, maar 
nu kan ik gewoon fietsen. En hij is ook zo mooi! Heel erg bedankt!” – Meisje uit Vlaardingen

“De fiets is net bezorgd. Heel erg bedankt.” – S

“Wat fijn dat wij een fiets mogen ophalen. Daar wilde ik u voor bedanken.” – Anoniem

“Wat doen jullie mooi werk zeg. Ja, onze dochter werkt hard hoor om uit de schulden te komen en om haar twee 
jongens alles te geven wat ze nodig hebben,. Ze fietst elke dag anderhalf uur heen en terug naar haar werk, maar als 
alleenstaande moeder is het allemaal niet zo makkelijk. En als opa en oma wil je wel helpen, maar je kan ze ook niet 

alles geven. Dan is zo’n actie als deze, om voor die kinderen allemaal een nieuwe fiets te regelen zo mooi. Kijk ze 
lekker fietsen dan. Is toch fantastisch. Echt, heel erg bedankt.” 

– Oma van twee kinderen die fietsen kregen van Leergeld in samenwerking met Kortenhof.

Quotes over de Kindpas

“Ik ben zo blij met de Kindpas, nu kan ik morgen eindelijk nieuwe schoenen gaan kopen voor mijn kind.“ – 
Mevrouw uit Zoetermeer

“Het zijn moeilijk tijden, maar dankzij dit soort dingen zien we ook weer lichtpuntjes. Onze dank is groot.” - 
Meneer uit Vlaardingen

“Jullie hebben ons fijn geholpen en hebben voor een stukje minder stress gezorgd in mijn gezin, toppie!” – Petra

“Ik wil jullie bedanken voor het kaartje met het bedrag erop. Heel erg bedankt, ik vind het een heel mooi gebaar. 
Dank u wel namens mij en mijn zoontje.” – Mevrouw uit Maassluis

“Wauw helemaal super joh! Waanzinnig bedankt!” – Petra 

“Heeeeel erg bedankt voor de kindpas. Wij zijn er erg blij mee. BEDANKT.” – Fenna
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Quotes schoolkosten
“Beste Mark,

Zoals belooft een mailtje zodra de i-pad voor Cody binnen is. Vanmorgen hebben wij hem mogen ontvangen. 
Gelukkig op tijd voor school morgen. Was nog wel ff een dingetje want studywise had het adres verkeerd 

doorgegeven. Maar na wat telefoontjes vanmorgen naar de bezorger kwam hij dan toch eindelijk goed aan. 
Nogmaals heel erg bedankt voor alle moeite en tijd die je erin hebt gestoken. Het is gelukt. 

Met vriendelijke en dankbare groet, Kim”

“Wat fijn en waardevol dat jullie de volledige betaling van het schoolreisje voor dit gezin hebben bekostigd. 
Oprechte dank hiervoor” – Karin

“Hartelijk dank voor jullie bijdrage voor het schoolreisje, daar zullen jullie ook zeker, naast de moeder en mij, 
vooral de dochter erg blij mee maken!” – Jeanette 

Quotes algemeen
“Goedemorgen,

Ik wil de stichting leergeld super bedanken voor het afgelopen jaar.

Jullie hebben echt supermensen in dienst die dit op vrijwillige basis doen.

Mijn kinderen en ik zijn zo verschrikkelijk goed geholpen dus daarom hier een klein dank woordje voor  
de stichting leergeld.het zijn moeilijke tijden maar dankzij dit soort dingen zien we ook weer lichtpuntjes. 

Nogmaals, onze dank is groot.
Mvg. Mw. A.”

“Geachte mevrouw Van de W,

Heel erg bedankt hiervoor, ook namens Jamie. Ben onder de indruk ook, van hoe snel de aanvraag is behandeld. 
Echt heel, heel fijn in deze nare periode voor ons! Wij zijn jullie heel dankbaar.

Groet,
Vanessa?
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Elk kind doet mee!

“Lieve mensen van stichting leergeld! 

Ik wil jullie heel hartelijk danken voor de ondersteuning die we van jullie gehad hebben. Onze twee oudste zoons 
hebben we een fiets voor hun verjaardag kunnen geven, ze zijn er heel blij mee! 

Afgelopen dagen zijn we heel blij de stad doorgelopen. We hebben van alles voor ze kunnen uitzoeken. 
Goede keepershandschoenen voor Noah. Een rugtas voor Sam. Voetbalsokken en schoenen. Knutselspullen 

en boeken voor alle vier en sloffen voor de kleinste. We gaan alles inpakken voor pakjesavond en kunnen ze zo 
verwennen dit jaar. 

Veel was ook nog in de aanbieding dus dat was extra feest! We hebben nog wat kleine dingen bij de Action en 
Wibra etc erbij gehaald en het feest is compleet! De winkeliers die ik vertelde dat we met de kindpassen nog sint 

inkopen deden vonden dat superleuk! 

Heel hartelijk dank!”
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4. Sociale rapportage 2018
In 2018 behandelde Leergeld Zuid-Holland Midden aanvragen voor 10 gemeenten:
Zoetermeer, Vlaardingen, Schiedam, Pijnacker-Nootdorp, Nieuwkoop, Maasluis, Lansingerland, Kaag en Braassem, 
Katwijk en Alphen aan den Rijn. Hieronder volgt een overzicht van het aantal behandelde aanvragen per gemeente. 

Leergeld Zoetermeer

In Zoetermeer werden 113 computers, 771, fietsen, 338 laptops, 2.333 Kindpassen, 1.960 Schoolspullenpassen, 
659 jarige Job verjaardagsboxen, 325 Sport en Cultuur aanvragen gedaan. Daarnaast is vijfenzeventigmaal specifiek 
maatwerk toegepast. Van de gedane aanvragen werden 5.429 toekenningen feitelijk verstrekt. 

Leergeld Vlaardingen

In Vlaardingen werden 155 computers, 978 fietsen, 402 laptops, 1.657 Kindpassen, 1.124 Schoolspullenpassen, en 
580 Jarige Job verjaardagsboxen aangevraagd. Sport en Cultuur aanvragen lopen via  Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Zevenenzeventigmaal is specifiek maatwerk toegepast. Van de gedane aanvragen werden 4.350 toekenningen 
feitelijk verstrekt. 

325 sport en cultuur

338 laptops

2.333 kindpassen

771 �etsen

1.960 schoolspullenpassen
659 jarige job verjaardagsboxen

113 computers

402 laptops

1.657 kindpassen

978 �etsen

1.124 schoolspullenpassen
580 jarige job verjaardagsboxen

155 computers
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Leergeld Schiedam

In Schiedam werden 149 computers, 726 fietsen, 415 laptops, 1.474 Kindpassen, 1.105 Schoolspullenpassen en 
531 Jarige Job verjaardagsboxen aangevraagd. Sport en cultuur aanvragen lopen via Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Zesendertigmaal is specifiek maatwerk toegepast. Van de gedane aanvragen werden 3.599 toekenningen feitelijk 
verstrekt. 

Leergeld Pijnacker-Nootdorp

In Pijnacker-Nootdorp werden 62 computers, 164 fietsen, 81 laptops, 484 Kindpassen, 358 Schoolspullenpassen en 
225 Jarige Job verjaardagsboxen aangevraagd. Sport en cultuur aanvragen lopen via Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Zesmaal is specifiek maatwerk toegepast. Van de gedane aanvragen werden 1.088 toekenningen feitelijk verstrekt. 

Leergeld Nieuwkoop (vanaf 1 april 2018)

In Nieuwkoop werden 17 computers, 80 fietsen, 47 laptops, 57 Schoolspullenpassen, 58 dagjes uit en 54 Jarige Job 
verjaardagsboxen aangevraagd. Sport en cultuur aanvragen lopen via Jeugdfonds Sport & Cultuur. Negenmaal is 
specifiek maatwerk toegepast. Van de gedane aanvragen werden 202 toekenningen feitelijk verstrekt. 

415 laptops

1.474 kindpassen

726 �etsen

1.105 schoolspullenpassen
531 jarige job verjaardagsboxen

149 computers

81 laptops

484 kindpassen

164 �etsen
358 schoolspullenpassen

225 jarige job verjaardagsboxen

62 computers

47 laptops

80 �etsen
58 dagjes uit

57 schoolspullenpassen

54 jarige job verjaardagsboxen

17 computers



14

Leergeld Maassluis

In Maasluis werden 48 computers, 449 fietsen, 195 laptops, 688 Kindpassen, 463 Schoolspullenpassen en 225 
Jarige Job verjaardagsboxen aangevraagd. Sport en cultuur aanvragen lopen via Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Vijfendertigmaal is specifiek maatwerk toegepast. Van de gedane aanvragen werden 1.858 toekenningen feitelijk 
verstrekt. 

Leergeld Lansingerland

In Lansingerland werden 55 computers, 199 fietsen, 91 laptops, 499 Kindpassen, 378 Schoolspullenpassen, 194 
Jarige Job verjaardagsboxen aangevraagd en 121 keer Speeltuin de Kievit. Sport en cultuur aanvragen lopen via 
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Van de gedane aanvragen werden 843 toekenningen feitelijk verstrekt. 

Leergeld Kaag en Braassem (vanaf 1 januari 2018) 

In Kaag en Braassem werden 29 computers, 85 fietsen, 54 laptops, 153 Kindpassen, 65 Schoolspullenpassen, 114 
Jarige Job verjaardagsboxen aangevraagd. Sport en cultuur aanvragen lopen via Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Eenmaal is specifiek maatwerk toegepast. Van de gedane aanvragen werden 329 toekenningen feitelijk verstrekt. 

91 laptops

499 kindpassen

199 �etsen

378 schoolspullenpassen

194 jarige job verjaardagsboxen

55 computers

121 speeltuin De Kievit

54 laptops

153 kindpassen

85 �etsen

65 schoolspullenpassen

114 jarige job verjaardagsboxen

29 computers

195 laptops

688 kindpassen

449 �etsen

463 schoolspullenpassen
225 jarige job verjaardagsboxen

48 computers
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Leergeld Katwijk (vanaf 5 juni 2018) 

In Katwijk werden 61 computers, 288 fietsen, 131 laptops, 398 Kindpassen, 294 Schoolspullenpassen, 164 
Jarige Job verjaardagsboxen aangevraagd. Sport en cultuur aanvragen lopen via Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Negentienmaal is specifiek maatwerk toegepast. Van de gedane aanvragen werden 1.148 toekenningen feitelijk 
verstrekt. 

Leergeld Alphen aan den Rijn (vanaf 1 april 2018) 

In Alphen aan den Rijn werden 117 computers, 347 fietsen, 254 laptops, 563 Schoolspullenpassen, 226 Jarige 
Job verjaardagsboxen aangevraagd. Voor sport en cultuur aanvragen wordt samengewerkt met het Jeugddeelname 
Fonds. Honderdtweemaal is specifiek maatwerk toegepast. Van de gedane aanvragen werden 589 toekenningen 
feitelijk verstrekt. 

Meer kinderen bereiken (SZW) 
Een deel van de verstrekkingen die in de gemeenten zijn aangevraagd en zijn toegekend, werden in 2018 bekostigd 
uit het project “Meer kinderen bereiken” in samenwerking met de vereniging Leergeld Nederland en het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

In totaal werden er met alle projecten 12557 kinderen bereikt waarvan 9553 unieke kinderen.  Het aantal bereikte 
kinderen ligt hoger dan het aantal unieke kinderen, omdat sommige kinderen meerdere voorzieningen hebben 
ontvangen waarmee hij/zij gedurende een langere periode vooruit kan.

131 laptops

398 kindpassen

288 �etsen

294 schoolspullenpassen

164 jarige job verjaardagsboxen

61 computers

254 laptops

347 �etsen

563 schoolspullenpassen

226 jarige job verjaardagsboxen

117 computers
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5. Financiën
Balans per 31 december 2018

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

Totaal activa

a)

b)

 

850.983

31.530

 

850.983

882.513

        
15.509

466.581
466.581

482.090

Balans             31-12-2018   31-12-2017

Balans             31-12-2018   31-12-2017

c)

d)

e)
f )

 
 147.255 

 757 
 291.272 

147.255 

  443.229 
 590.484 

 292.029

882.513  

        

   55.949 
 55.949 

 416.976 
 472.925 

 354 
 8.811 
 9.165

482.090 

RESERVES EN FONDSEN
Reserves
Continuiteitsreserve

Fondsen
Bestemmingsfondsen
Totaal reserves en fondsen  
   
KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen en premies
Overige schulden

Totaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Baten
af: Besteed aan doelstelling

af: Lonen en salarissen
 Sociale lasten en pensioenen
 Afschrijvingen
 Overige bedrijfskosten

bij: Financiële baten

af: Financiële lasten

Voordelig / Nadelig saldo

Resultaatbestemming:

Resultaat 2018 / 2019 

Naar: 
Bestemmingsfonds Zoetermeer
Best.fonds Lansingerland 2017/2018
Bestemmingsfonds Kaag & Braass
Bestemmingsfonds armoedebestrijding
Continuïteitsreserve

              2018               2017

g)

h)
i)
j)
k)

l)

m)

 2.149.183 
 1.890.716 

 30.779 
 7.543 
 4.461 

 97.972

  258.467 

 140.755 
 117.712 

 -   

 153 

 117.559 

 117.559 
 
 

18.670-
 31.621-

 655 
 75.889 
 91.306 

 117.559 

        
  944.975 
 654.908 
 290.067 

 17.665 
 4.576 

 833 
 43.208 
 66.282 

 223.785 

 -   

 208 

 223.577 

 223.577 

 
25.000 
 45.000 

 -   
 142.000 

 11.577 
 223.577 
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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 uitslui-
ting 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 indivi-
duele 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.

Want nu meedoen is straks meetellen!
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TOELICHTING OP DE POSTEN UIT DE BALANS

VASTE ACTIVA

a) Materiële vaste activa
 De mutaties in de materiële vaste activa zijn in 
 het hiernavolgende schema samengevat:
 Stand per 1 januari
 Investeringen / vervreemdingen
 Afschrijvingen
 Stand per 31 december

 Verkrijgingsprijzen
 Cumulatieve afschrijvingen
 Boekwaarde per 31 december

 De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:
 Inrichting en inventaris    20%

 Voor een nadere speci�catie wordt verwezen naar 
 de bijlage  'materiële vaste activa'.
 
b) Liquide middelen
 Rabobank rekening-courant
 Rabobank Spaarrekening

RESERVES EN FONDSEN

Reserves
c) Continuiteitsreserve
 Stand per 1 januari
 bij / af : Bestemming resultaat
 Stand per 31 december

             31-12-2018   31-12-2017

 15.509 
 20.482 
 -4.461 

 31.530 

 36.824 
 -5.294 

 31.530 

 250.983 
 600.000 
 850.983 

 55.949 
 91.306 

 147.255 

 -   
 16.342 

 -833 
 15.509 

 16.342 
 -833 

 15.509 

 116.581 
 350.000 
 466.581 

 44.372 
 11.577 
 55.949 

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 2016 is NIET 
aan de continuïteitsreserve gedoteerd.
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Voor een specificatie van de realisatie van de verstrekkingen verwijzen wij vanaf de jaarrekening 2018 gaarne naar de
extracomptabele vastleggingen welke per gemeente beschikbaar zijn in het dossier. Op basis van deze overzichten 
wordt tevens  aan de bestemmingsfondsen onttrokken ofwel gedoteerd. 

KORTLOPENDE SCHULDEN

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).

FONDSEN

d) Bestemmingsfondsen
 Bestemmingsfonds Zoetermeer
 Bestemmingsfonds Lansingerland
 Bestemmingsfonds Kaag & Braassem
 Bestemmingsfonds armoedebestrijding

             31-12-2018   31-12-2017

 

  193.449 
 34.989 

 -   
 188.538 
 416.976 

 

 174.779 
 3.368 

 655 
 264.427 
 443.229  

e) Belastingen en premies
 Loonhe�ng en premies

f ) Overige schulden
 Crediteuren
 Nog te betalen cultuur (fotosessie)
 Nog te betalen �etsen en computers
 Nog te betalen accountantskosten
 Nog te betalen nettoloon
 Nog te betalen Kindpas Zoetermeer
 Eventueel terug te vorderen Gem. Zoetermeer
 Eventueel terug te vorderen SZW
 Nog te besteden Alphen a/d Rijn
 Nog te betalen vakantiegeld

             31-12-2018   31-12-2017

 757 

 -   
 22.898 

 3.630 
 -   

 18.670 
 28.584 

135.822  
 80.107 

 1.561 
 291.272 

 354 

 
4.453 

 -   
 3.630 

 49 
 -   
 -   
 -   
 -   

 679 
 8.811 

FONDSEN



21

Voor de bediende gemeenten zijn er in totaal 6.736 gezinnen in behandeling genomen (x € 22,50 = € 151.560,-). 
Voor de specificatie hiervan verwijzen wij u gaarne naar de extracomptabele vastlegging van de realisatie van de 
verstrekkingen die zich in het dossier bevind.

g) Baten
 Inkomsten
 Zoetermeer/Schoolkosten 
 Zoetermeer/Armoedebestrijding + Kindpas 
 Lansingerland - Schoolkosten 
 Lansingerland - Asielbeleid 
 Pijnacker/Nootdorp 
 Maassluis/Vlaardingen/Schiedam 
 Kaag & Braassem 
 Alphen a/d Rijn 
 Katwijk 
 Nieuwkoop 
 SZW-subsidie 
 Eigen fondsenwerving 
 Overige opbrengsten 
 

 Bestedingen
 Sport en cultuur 
 Contributies/lesgeld welzijn 
 Kindpakket Gemeenten 
 Ouderbijdragen/schoolkampen en -reizen 
 Maatwerk onderwijs 
 
 
 Totaal Baten

               2018                     2017 

 

  287.028 
 220.000 

 67.500 
 -   

 55.000 
 874.000 

 42.613 
 159.393 

 60.000 
 25.551 

 329.178 
 28.750 

 170 
 2.149.183 

 18.409 
 29.602 

 1.806.073 
 25.473 
 11.159 

 1.890.716 

 258.467 

 

 315.612 
 170.000 

 90.000 
 10.800 

 110.000 
 160.559 

 -   
 -   
 -   
 -   

 82.500 
 2.617 
 2.887 

 944.975 

 16.949 
 -   

 637.959 
 -   
 -   

 654.908 

 290.067 

TOELICHTING OP DE POSTEN UIT DE RESULTATENREKENING

h) Lonen en salarissen
 Bruto lonen incl. vakantiegeld
 Reiskosten woon/werk e.d.

               2018                     2017

 
30.799 

-
30.779

 
 17.446 

 219 
 17.665 
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i) Sociale lasten en pensioenen
 Werkgeversaandeel sociale lasten
 Ziektewetverzekering
 
j) Afschrijvingen
 Inventaris en inrichting

k) Overige bedrijfskosten
 Overige personeelskosten
 Huisvestingskosten
 Algemene kosten

Deze kosten kunnen als volgt gespeci�ceerd worden:

Overige personeelskosten
Arbodienst
Uitzendkrachten / inhuur personeel
Kosten salarisadministratie
Deskundigheidsbevordering
Overige personeelskosten

Huisvestingskosten
Huur
Onderhoud inventaris

               2018                     2017

 6.176 
 1.367 
 7.543 

 4.461 

 47.536 
 6.795 

 43.641 
 97.972 

 102 
 48.334 

 -   
 900-

 -   
 47.536 

 6.795 
 -   

 6.795 

  3.239 
 1.337 
 4.576 

 833 

 4.240 
 6.889 

 32.079 
 43.208 

 99 
 3.665 

 263 
 -   

 213 
 4.240 

 6.740 
 149 

 6.889 
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Algemene kosten
Representatiekosten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk en kopieerkosten
Porti- en verzendkosten
Abonnementen en contributies
Telefoon- en internetkosten
Verzekeringen
Kosten administratie
Advieskosten
Vergader- en andere bestuurskosten
Wervingskosten
Kosten vrijwilligers
Contributie LGN
Kosten website

l) Financiële baten
 Bankrente

m) Financiële lasten
 Bankrente en -kosten

               2018                     2017

 
 -   

 469 
 986 
 744 

 -   
 2.908 

 73 
 2.904 
 3.880 
 5.647 
 5.439 

 11.166 
 2.850 
 6.575 

 43.641 

 153 

 
  1.026 

 96 
 2.006 
 2.269 

 121 
 704 
 44-

 1.452 
 3.621 

 -   
 4.255 
 7.831 
 2.250 
 6.492 

 32.079 

 -   

 208 

Elk kind doet mee!
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Inrichting en inventaris
Town - ontw. Website-I 
Town - ontw. Website-II
Town - ontw. Website-III 
Town - ontw. Website-IV
Town - ontw. Website-V

Totaal 

2017
2017

9
9

12

  6.725 
 9.617 
 2.444 

 14.584 
 3.454 

 36.824 

 36.824 

  6.052 
 9.457 

 -   
 -   
 -   

 15.509 

 15.509 

   -   
 -   

 2.444 
 14.584 

 3.454 
 20.482 

 20.482 

   1.345 
 1.923 

 163 
 972 

 58 
 4.461 

 4.461 

    4.707 
 7.534 
 2.281 

 13.612 
 3.396 

 31.530 

 31.530 

5
5
5
5
5

Omschrijving  jaar/ aansch. afs.
  maand waarde term. 01/01/'18      Aansch.    Afschr.        31-12-'18

Met een periodieke gift aan Leergeld
betaalt u straks minder belasting
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden te Zoetermeer 
gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden op 31 
december 2018 en van het resultaat over de periode 2018 in overeenstemming met De Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 2018;
2. de winst-en-verliesrekening over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en  
 andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden zoals vereist in de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- 
en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die 
bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine 
 rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in De Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening. 
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in 
overeenstemming met De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 Kleine 
organisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 Kleine 
organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet 
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur 
het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel  
 belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van  
 controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als  
 basis voor ons oordeel. 
 Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 
 Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties  
 vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne  
 beheersing.
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel  
 controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden  
 hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van  
 de entiteit.
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• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het  
 evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de  
 jaarrekening staan.
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar  
 is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen  
 en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar  
 bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van  
 materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de  
 relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten  
 wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen  
 is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen  
 er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen  
 toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en  
 gebeurtenissen.

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

ZOETERMEER, 28 mei 2019
Astrium Accountants B.V.     

Was getekend, M.G.M. Vink RA 



28

6. Vooruitblik 2019
Het jaar 2019 staat in het teken van meer vrijwilligers binden en boeien voor de Leergeldformule in alle gemeenten. 
Daarnaast willen we samen met de gezinnen werken aan oplossingen, niet alleen materiele ondersteuning, maar 
ook morele steun en support als een gezin een aanvraag indient. Een vrijwilliger van Leergeld is geen hulpverlener, 
maar wel een luisterend oor voor de behoefte en benodigdheden van de kinderen achter de voordeur. Zoals ook in 
het voorwoord van de voorzitter staat, zijn we in 2019 de betrouwbare en transparante partner in bestrijding van 
armoede onder kinderen en krijgen alle aangesloten partners per kwartaal de gegevensvoortgang van onze verstrek-
kingen. Naast de gemeenten zullen ook particulieren, fondsen en ondernemers worden gevraagd om de kinderen 
mee te laten doen. Zo zal onder andere Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. in 2019 een partner zijn om de kinderen 
goed op weg te helpen.
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7.  Partners Leergeld 2018
• Aabeco Telecombinatie
• Access2All
• Computerhoek Katwijk
• De Pelgrimshoeve
• Essalu
• Fietsenwinkel Kortenhof
• Formulierenbrigade
• Fonds 1818
• Fonds Vlaardingen Schiedam e.o.
• Jeugdstad Vlaardingen
• Leergeld Nederland

• LetsRuilwinkel
• Meerkoet Alphen aan den Rijn
• Mobiele Fietsenservice 
• Nationaal Fonds Kinderhulp
• Oefenen.nl
• Oranje Fonds
• Pic-A-Point
• Prima Systems
• Rabobank Foundation
• Rotary Club Zoetermeer
• Speeltuin de Kievit

• Stichting Ecoware
• Stichting Jarige Job
• Stichting Laureus Nederland
• Stroomopwaarts MVS
• TOFfoto
• Town QSP
• Van der Velden Tweewielers
• Verdel ICT & Media
• Vitaminen en Zo

Elk kind doet mee!
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Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden
Postbus 7121
2701 AC Zoetermeer
T 079 - 316 23 84

©2019 Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden. Alle rechten 
voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenig-
vuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-
kopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming en met duidelijke vermelding van de 
bron van herkomst. U kunt het jaarverslag ook downloaden via  
www.elkkinddoetmee.nl

Het in dit jaarverslag eventuele beschreven praktijkvoorbeeld 
is waarheidsgetrouw, maar de daarin genoemde namen zijn om 
privacyredenen gefingeerd. De getoonde foto’s zijn niet die van 
kinderen behorend tot onze doelgroep. We hebben de uiterste 
zorg besteed aan de kwaliteit van dit jaarverslag. Mocht u na 
het lezen nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact 
opnemen met het Secretariaat, 
Postbus 7121, 2701 AC Zoetermeer, 079-3162384.


