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1. Voorwoord 
Als ANBI-stichting zet Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden zich al bijna 15 jaar in voor kinderen uit gezinnen 
met minimale financiële middelen. De roots van de stichting liggen in Zoetermeer, waar de Leergeld formule al ja-
ren een integraal onderdeel is van de aanpak van armoede in de gemeente. In 2019 breidde de stichting uit van tien 
naar twaalf gemeenten door een samenwerking aan te gaan met gemeente Krimpenerwaard en gemeente Gouda.

Door goede afspraken te maken met de verschillende gemeenten heeft Leergeld in 2019 meer kinderen kunnen 
helpen ten opzichte van 2018. Alhoewel wij hier blij mee zijn, blijft er een dubbel gevoel kleven aan deze cijfers. 
Enerzijds zijn wij als stichting trots dat wij de doelgroep steeds beter weten te bereiken. Anderzijds is het schrijnend 
om te zien hoeveel gezinnen en kinderen hulp zoals die van Leergeld nodig hebben. 

In 2019 neemt onze voorzitter Marco Sikkel, na bijna 10 jaar voorzitterschap, afscheid. Met een flinke dosis gezond 
verstand en grote betrokkenheid heeft Sikkel ervoor gezorgd dat Leergeld is uitgegroeid tot een bestendige stich-
ting. Een stichting die klaar is voor de toekomst. 

In 2020 zal een nieuwe voorzitter aantreden om Sikkel te vervangen. Tevens heeft het bestuur besloten om de 
bestuurlijke indeling van Leergeld te wijzigen. Dit houdt in dat het bestuur een toezichthoudende functie krijgt en 
er een directie in het leven is geroepen. Een directie die nog dichter bij de vrijwilligers, medewerkers en de doel-
groep staat. De directie zal zich bezig houden met het dagelijks bestuur en het uitzetten van de beleidslijnen van de 
stichting.

Ik dank iedereen die zich in 2019 heeft ingezet voor Leergeld of ons een warm hart heeft toegedragen. Door de 
inzet van onze vrijwilligers en medewerkers, maar ook onze diverse partners waaronder gemeenten en fondsen, zijn 
we weer een stapje dichter bij ons doel gekomen, namelijk: elk kind doet mee! 

Namens Leergeld,

Mark Schutjens
Directeur-bestuurssecretaris
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Het afgelopen jaar heeft Leergeld naast de voorzieningen uit de kindpakketten diverse projecten opgezet of 
ondersteund. Waar mogelijk probeert de stichting zo extra ondersteuning te bieden en elk kind mee te laten doen. 
In dit hoofdstuk van het jaarverslag leest u aan welke projecten Leergeld in 2019 gewerkt heeft.

Oefenen.nl
Via dit online platform kunnen kinderen zich verder ontwikkelen op het gebied van rekenen, taal en computer-
vaardigheden. Met het aanbieden van project Oefenen.nl speelt Leergeld in op een veel gehoord geluid uit de 
gemeenten. Er wordt regelmatig door scholen, maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeenten 
aangegeven dat er veel behoefte is aan bijles. Helaas is bijles erg kostbaar en kunnen vooral ouders met een laag 
inkomen dit niet betalen. Met Oefenen.nl bieden wij de kinderen uit deze gezinnen toch een manier om zich verder 
te ontwikkelen.

Sponsoring Wissal
Vanaf april 2019 sponsort Leergeld een jonge karateka, Wissal El Boudakhani, uit Zoetermeer. De Budoschool 
waar de karateka traint, nam contact met Leergeld op nadat bleek dat onder andere de kosten voor haar deelname 
aan toernooien en de reiskosten hiervan niet door de ouder betaald konden worden.

Wissal is een groot karate talent en zou door een tekort aan financiële middelen moeten stoppen met karate en het 
jeugd wereldkampioenschap karate in Chili missen. Stichting Leergeld besloot om Wissal te gaan sponsoren, omdat 
elk kind mee moet kunnen doen, ook als het om topsporttalent gaat. Daarnaast is Wissal nu ook een belangrijke 
ambassadeur voor Leergeld.

In 2019 deed Wissal, mede dankzij Stichting Leergeld, mee aan diverse binnenlandse en buitenlandse toernooien. 
Ze behaalde het erepodium onder andere op het NK Senioren en Teams, het Austrain Junior Open en de 12e 
Rotterdam Cup. Daarnaast staat zij momenteel 16e op de wereldranglijst.

Volgens Budoschool Kai Sei is Wissal erg blij met de sponsoring vanuit Leergeld. Zonder de sponsoring zou zij 
haar sport niet meer (op hoog niveau) kunnen beoefenen en dat zou een grote teleurstelling voor haar zijn. Het 
beoefenen van haar sport draagt bij aan haar persoonlijke, sportieve en sociale ontwikkeling en de groei van haar 
eigenwaarde. 

Dag zonder zorgen (Duinrell)
In samenwerking met Stichting Dag zonder Zorgen verraste Leergeld in juli 2019 tweehonderd Zoetermeerse 
kinderen en hun ouders met toegangskaartjes en een lunchbon voor attractiepark Duinrell. De gezinnen konden 
hier de hele zomer gebruik van maken.

De actie werd op touw gezet omdat zowel Stichting Dag zonder Zorgen en Stichting Leergeld vinden dat ook 
minima gezinnen af en toe moeten kunnen genieten van een dagje uit. Daarnaast zijn er door armoede veel 
gezinnen die in de zomer geen geld hebben om erop uit te gaan. Veel kinderen komen na de vakantie terug op 
school zonder avontuurlijke verhalen, terwijl hun vriendjes wel op vakantie zijn geweest. Met de kaartjes voor 
Duinrell wilde we een plezierige bijdrage aan de zomervakantie van deze kinderen leveren.

Ouders en kinderen genoten van het dagje uit. Zo ook familie De Jong. Zie hieronder de reactie van moeder 
Rachel.

“Ik vind het zo lief en leuk dat we nu een dag je naar Duinrell kunnen. Echt enorm bedankt.”

2. Terugblik 2019
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Dagje uit Nieuwkoop
In samenwerking met gemeente Nieuwkoop boden we ook in deze gemeente een dagje uit voor de gezinnen aan. 
Gezinnen konden via de website een aanvraag indienen voor het Archeon, Corpus, Avifauna of de bioscoop.

Voor dit project geldt dezelfde motivatie als voor het uitje naar Duinrell: ook minima gezinnen moeten af en toe 
kunnen genieten van een zorgeloos dagje uit. Het uitje was in 2019 een welkome aanvulling op het reguliere kind- 
pakket en het werd veelvuldig aangevraagd via onze website. Toegangskaartjes en vervoersbewijzen werden per post 
naar de gezinnen verstuurd.

Dagje Efteling
In samenwerking met Nationaal Fonds Kinderhulp heeft Leergeld 50 kinderen en hun ouders blij gemaakt met 
een dagje Efteling. Nationaal Fonds Kinderhulp stelde de tickets ter beschikking en Leergeld verspreidde ze onder 
bekende gezinnen in gemeente Katwijk en Krimpenerwaard.

Paardenmaatje
In oktober startte Leergeld met pilotproject Paardenmaatje. Het doel van het project is om kinderen met weinig 
zelfvertrouwen, faalangst of een moeilijke thuissituatie te ondersteunen door middel van coachsessies met paarden. 
Voor dit project zocht Leergeld de samenwerking met Caren Wildering van Coach and Care’n op. Gedurende 
verschillende sessies met de paarden geeft zij begeleiding aan de kinderen.

In de sessies komen vaardigheden als ervaren van succes en respect, versterken van zelfvertrouwen en overwinnen 
van angsten en agressies aanbod. Na afloop van de sessies ontvangen alle kinderen een certificaat van deelname als 
leuk aandenken en als stimulatie voor persoonlijke ontwikkeling in de toekomst.

Kinderen van 6 tot en met 11 jaar konden zich vanaf augustus inschrijven voor het project en er waren 40 plaatsen 
beschikbaar. De aanmeldingen stroomden binnen, waardoor een wachtlijst ontstond. Daarom werd besloten om 
het project in 2020 uit te breiden met nog 40 plaatsen.

Zowel ouders als kinderen zijn erg enthousiast over het project. Zie hieronder een reactie van één van de ouders. 

“Ik heb Caren Wildering zelf ook al bedankt voor de eerste sessie, maar ik wilde dat graag ook tegen jullie zeggen. 
Mijn Eph was helemaal in de gloria en ik ben heel erg blij dat ik hem heb opgegeven en  

dat het überhaupt mogelijk was. Echt heel erg leuk en het doet mijn kind goed.”

Furiade
Net als in 2018 was Leergeld ook dit jaar weer aanwezig op de jaarlijkse Furiade in Schiedam. Met de bekende 
grabbelton en de mogelijkheid tot gratis schminken liet de stichting haar gezicht zien in Schiedam.
 
De stichting vindt het belangrijk om zichtbaar en aanwezig te zijn op dit soort evenementen, om zoveel mogelijk 
gezinnen en kinderen te bereiken. Door bezoekers van de Furiade aan te spreken en te vertellen over Leergeld 
hopen we meer nieuwe kinderen te bereiken. Op het evenement lopen onder andere leerkrachten, medewerkers 
van kinderdagverblijven, vrijwilligers van andere maatschappelijke organisaties en natuurlijk ouders rond en dit zijn 
voor Leergeld de juiste mensen om mee te netwerken. Zij staan dichtbij onze doelgroep en kunnen (andere) ouders 
onze kant op wijzen.

Caiway
In 2019 is Leergeld de samenwerking aangegaan met Caiway, omdat zij de wens hadden om iets terug te geven aan 
de samenleving in Schiedam. Door een zeer gulle donatie van Caiway, stellen zij Leergeld in 2020 in staat om meer 
te betekenen voor kinderen in het kader van maatwerk behoeften, die niet of maar gedeeltelijk via voorliggende 
voorzieningen worden vergoed. Denk hierbij aan een speciale bril of sportattributen om op hoog niveau te kunnen 
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sporten. Hoewel het plan in 2019 op touw werd gezet, zal de daadwerkelijke uitwerking starten vanaf 1 januari 
2020.

Actie Pepernoot
Nationaal Fond Kinderhulp organiseerde dit jaar opnieuw Actie Pepernoot. Deze actie is in het leven geroepen 
om kinderen in armoede blij te maken met een cadeautje op pakjesavond. Het fonds biedt een groot aantal bol.
com cadeaubonnen aan, waarmee cadeautjes voor de kinderen gekocht kunnen worden. Onze vrijwilligers hebben 
contact gezocht met gezinnen om te vragen wat de kinderen leuk vinden om te krijgen van Sinterklaas. Vervolgens 
hebben ze voor alle kinderen cadeautjes uitgezocht en deze opgestuurd.

In gemeente Krimpenerwaard vroeg de gemeente ons om elk kind dat bij ons bekend is te voorzien van een 
Sinterklaascadeautje via Actie Pepernoot. In deze gemeente ontvingen 451 kinderen een cadeautje voor 
pakjesavond. In de andere gemeente heeft Leergeld ook gebruik gemaakt van Actie Pepernoot en verdeeld over deze 
gemeenten hebben 600 kinderen een cadeautje gekregen van Sinterklaas.

Jeugdstad
In 2019 hebben 280 kinderen en hun ouders/verzorgers uit Vlaardingen via Leergeld gebruik gemaakt van gratis 
toegang tot Jeugdstad. Alle kinderen in leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar oud, die bij Leergeld bekend zijn, 
hebben per post een gratis toegangsbewijs voor Jeugdstad ontvangen. Zij konden hier aan diverse activiteiten als 
klimmen, klauteren, schminken, schilderen en toneel deelnemen.

 
Donaties
Als stichting zijnde ontvangt Leergeld ook donaties van particulieren. Maar Stichting Leergeld denkt ook graag mee 
met projecten buiten Leergeld om en probeert waar mogelijk bij te springen. Hieronder een greep uit de gegeven en 
ontvangen donaties van 2019.

Samenloop voor Hoop
In mei besloot het Leergeldteam mee te lopen met de Samenloop voor Hoop in Zoetermeer. Dit is een door KWF 
Kankerbestrijding georganiseerde estafette om slachtoffers van de ziekte te herdenken en om geld op te halen voor 
nieuw onderzoek. Met een team van tien man en vier kinderen wisselden we elkaar af tijdens de 24-uurs estafette 
op de atletiekbaan in Zoetermeer. Met het betalen van de inschrijfgelden, consumptiemunten en wensballonnen 
‘doneerde’ Leergeld ruim € 400,- aan KWF Kankerbestrijding. 
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Nieuwe Helden
Stichting Leergeld verleende IKC Meerpaal in Zoetermeer € 2.000,- subsidie voor hun project Nieuwe Helden. 
Het project bevat een programma voor vluchtelingkinderen met een verblijfsstatus die op de openbare basisschool 
zitten. Het is bedoeld om leerlingen die hun thuisland achter moesten laten te helpen met het opbouwen van een 
nieuw bestaan in Nederland. De kinderen hebben in veel gevallen ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt en met 
dit programma wil de basisschool deze kinderen een helpende hand toereiken. Het doel van het programma is te 
voorkomen dat deze kinderen in Nederland op korte of lange termijn sociaal emotioneel vastlopen en buiten de 
boot vallen. Bij de uitvoering van het project wordt erkenning gegeven aan de afkomst van de deelnemers. Daarmee 
wordt bedoeld dat de kinderen leren, dat terwijl zij in Nederland wonen en hier een nieuw bestaan opbouw, zij hun 
vaderland ook als onderdeel van hun identiteit kunnen blijven beschouwen. Deze erkenning biedt hun veiligheid in 
hun nieuwe leeromgeving.  

Oliebollen
Familie van den Berg uit Rijswijk bakt jaarlijks op 31 december 
oliebollen voor een goed doel. Vrienden en familie van het gezin 
kwamen de hele dag langs om van de Hollandse versnapering te 
genieten en kunnen een donatie voor het goede doel achterlaten. 
Dit jaar koos de familie Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden 
als goed doel.

Vader Mark staat vanaf 6 uur ’s ochtends in de schuur oliebollen 
te bakken en dochters Meyke, Noeky en Djoeke maken vrienden 
en familie attent op het goede doel waarvoor gedoneerd kan 
worden. Moeder Inge zorgt voor de champagne, want dat hoort er 
natuurlijk ook bij. Als de donaties zijn opgelopen tot € 100,- doet 
opa ook een duit in het zakje en verdubbelt hij het bedrag. De 
familie doneerde ruim € 800,- aan Leergeld. 

Familie Kapteijn
Ria Kapteijn en Robert van den Bogaard vierden begin april hun veertigjarige samenzijn met vrienden en familie 
in Zoetermeer. In plaats van cadeauverzoeken, vroegen zij hun gasten een gift over te maken aan Stichting Leergeld 
Zuid-Holland Midden. De jubilarissen hopen met de opbrengst een positief verschil te maken in het leven van 
kinderen in armoede in Zoetermeer. Er werd € 1.100,- overgemaakt.

Road Runners
Road Runners Zoetermeer organiseerde begin februari 2019 
de Noord-Aa Polderloop. De organisatie kiest elk jaar een goed 
doel waarvoor een donatie kan worden gedaan tijdens het 
evenement. Dit jaar kozen zij voor onze stichting. Na afloop van 
de hardloopwedstrijd en de prijsuitreiking reikte Road Runners 
Zoetermeer een cheque van € 650,- uit aan Stichting Leergeld. 
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Vrijwilligers en medewerkers
Naast de ondersteuning aan minima gezinnen, streeft Leergeld ook naar de ontwikkeling van de mensen die 
werkzaam zijn voor de stichting. Er wordt door middel van trainingen geïnvesteerd in hun persoonlijke en 
professionele groei. 

Leergeld training
In 2018 begonnen onze vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden aan de algemene Leergeldtrainingen. Deze 
trainingen staan in het teken van de Leergeldmethode en armoedeproblematiek. In totaal volgden iedereen drie 
trainingen en begin 2019 werd de laatste training afgerond. Hiervoor werd aan elke deelnemer een certificaat 
uitgereikt tijdens een feestelijke viering. 

EHBO-cursus
In de zomer van 2019 heeft Leergeld voor zijn 
vrijwilligers en medewerkers een EHBO-cursus 
georganiseerd. In deze cursus stond reanimatie centraal 
en werden daarnaast onderwerpen als verzorging van 
brandwonden en open wonden besproken. 

De cursus is bedoeld ter ontwikkeling van de 
deelnemers. Veel van onze vrijwilligers gaan op 
huisbezoek bij onze gezinnen en mocht het nodig zijn, 
weten zij hoe ze moeten handelen in geval van nood. 
Ook op kantoor kunnen deze vaardigheden handig van 
pas komen bij een ongeval. 

De cursus werd als zeer interessant en leerzaam ervaren. 
Elke deelnemer heeft na afronding een pasje ontvangen 
waarop is aangegeven dat zij bekwaam zijn om te 
reanimeren.
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3. Ervaringen vanuit de praktijk in 2019
Een jaar vol leuke projecten en voortzetting van het kindpakket levert vaak veel mooie reacties op. De reac-
ties van gezinnen op het werk dat Leergeld verzet zijn vaak hartverwarmend. Deze reacties laten ook zien hoe 
essentieel de voorzieningen uit het kindpakket voor veel gezinnen zijn. In deze paragraaf komen de reacties van 
gezinnen aan bod.

Maatwerk
Maatwerk 1
In gemeente Nieuwkoop werd om hulp gevraagd voor een jongen die de opleiding Sport en Recreatie volgde. Hij 
kon geen laptop en studieboeken betalen. Ook kon hij niet bij zijn ouders terecht voor financiële ondersteuning, 
omdat hij niet meer thuis woonde en in een omgangssituatie zit. 

De jongen is door Stichting Leergeld voorzien van een laptop, kleding en zijn schoolboeken zijn voor hem betaald. 
Leergeld ondersteunde hem met alle voorzieningen die hij nodig had om zijn studie positief af te ronden.

Maatwerk 2
Een meisje uit Suriname moest vanwege gewichtige familieomstandigheden verhuizen naar haar grootouders in 
gemeente Lansingerland. Ze volgde op school Spaanse les. Daardoor mocht zij ook mee met de studiereis naar 
Spanje, maar haar grootouders hadden hier geen geld voor. Samen met de school heeft Stichting Leergeld ervoor 
gezorgd dat het meisje toch mee kon op deze onvergetelijke reis.

Maatwerk 3
“Hierbij wil jou persoonlijk bedanken voor alle steun en informatie die jij me hebt gegeven om dit alles tot stand 
te brengen voor de kosten van de aanvraag van naamswijziging voor mijn 2 kinderen. Zonder jouw hulp zou ik het 
niet alleen hebben gekund en hiervoor wil ik jou namens mijn kinderen en ik persoonlijk bedanken. Jouw geduld 
en begrip stel ik op prijs.” - Moeder Anoniem

Quotes over fietsen
“Afgelopen woensdag ben ik gaan winkelen met mijn meiden en merkte ik dat ik dankzij de passen, welke ik van 
jullie heb ontvangen, mijn meiden kon geven wat ze nodig hebben. Gisteren werden de fietsen bezorgd en ik kon 

mijn ogen niet geloven. Er stonden gewoon 2 nieuwe fietsen!!! Wat ben ik jullie dankbaar. Mijn oudste dochter kon 
haar tranen van blijdschap niet bedwingen. Ik heb een fiets van mijn buurman geleend en we zijn gisterenavond een 

stuk gaan fietsen, zelfs de regen kon ons humeur niet verpesten.” 
- Jacqueline, moeder uit Vlaardingen

“Wat fijn dat we een fiets mogen ophalen, daar wilde ik u voor bedanken.
En de aanvraag voor de kindpas 2019 zal ik indienen.” 

- Simeon, vader uit Pijnacker

“Bij deze wil ik jullie hartelijk bedanken voor de goedkeuring en de gedane moeite voor de kindpas en de nieuwe 
fiets. Mijn dochter is super trots op haar nieuwe fiets!”

- Kelsey, moeder uit Katwijk
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Quotes over de Kindpas

“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.”

- Vanessa, moeder 

“Nogmaals echt ongelofelijk bedankt, ook voor wat jullie als stichting voor de rest doen. Met de kledingpas heeft 
Ryan zelf zijn kleding voor het nieuwe schooljaar uitgezocht. En met de schoolspullenpas ook schoolspulletjes. Hij 

vond het geweldig dat hij zelf kon kiezen.”
- Moeder anoniem

Quotes dagje uit
“Hierbij wil ik mijn dank uitspreken voor de kaartjes voor het Archeon in Alphen aan den Rijn van de familie 

Mohammad uit Zevenhoven. Ze hebben een geweldige dag gehad! Leerzaam voor ouders en kinderen. Daarnaast 
ook heel veel plezier, gelachen en de kinderen hebben fijn gespeeld. Dank dat u dit mogelijk maakte!”

- Joke, gezinsbegeleidster

“Vandaag heb ik het gezin van Nabila Abduh begeleid naar Corpus Leiden. Het was een interessante dag voor ze. 
Veel plezier gehad met de kinderen. Dank jullie wel dat jullie dit voor hen mogelijk hebben gemaakt.”

- Joke, gezinsbegeleider

“Vandaag hebben wij genoten van een dagje Duinrell met lunch via jullie fijne bonnen. Wij hebben er wel nog 
kaartjes voor het tikibad bij gekocht. Het was ‘n natte dag, maar erg leuk. Moe en voldaan zijn wij nu weer thuis. 

Bedankt voor deze gezellige dag!”
- Merel, moeder

Quotes laptop
“Wat fijn dat het zo snel geregeld is. Voor Sharon een hele zware last die van haar schouders af is. Bedankt!”

- Anissa, ambulant begeleider

“Alles is tot in de puntjes opgelost. Heel erg bedankt voor de moeite die jullie hebben genomen. Het eerste kind zit 
al fanatiek nu haar huiswerk op de laptop te maken.”

- Marisca, moeder

“Namens Mubarak wil ik je nog bedanken voor het schenken van de laptop. Het heeft hem heel veel goeds gedaan 
en hij is erg blij er mee.”

- Gwen, schoolmaatschappelijk werker
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Quotes actie Pepernoot
“Ik ben in tranen door dit mailtje. Ik had geen idee hoe ik dit jaar cadeaus moest kopen voor mijn kinderen door 

financiële tegenslag, vandaag zat alles tegen en ik baalde enorm en hoopte dat deze dag snel voorbij zou gaan. Maar 
toen ik dit mailtje kreeg kwam er weer een zonnestraal naar binnen en tranen van waardering. Ik ben jullie enorm 

dankbaar voor dit geschenk en ik ben niet gebeld door jullie dus deze mail kwam als een extra verassing. Ik ben 
dankbaar dat dit initiatief bestaat en dat mijn gezin en nog 599 andere gezinnen hiermee blij gemaakt worden.”

- Felicia, moeder

“Ik vind dit een heel mooi gebaar van u. De kinderen zullen er blij mee zijn en wij ook als ouders. Ze geloven in 
Sinterklaas. En met dit gebaar kunnen we ze blij maken. Ontzettend bedankt voor alles.

Jullie verdienen alle respect, alle woorden schieten te kort. Echt ontzettend bedankt.”
- Aicha, moeder

“Hartelijk dank. Echt ik ben er onwijs blij mee. Toch nog mensen die ook aan mensen denken die geen geld hebben. 
Super dankjewel.”
- Cyndi, moeder

“Dank u voor deze mooie actie. Mijn kinderen hebben de sinterklaascadeaus in goede orde ontvangen.
Helemaal blij ermee. Een leuke en lieve actie! We wensen alle medewerkers van Stichting Leergeld een fijne 

sinterklaas en kerstviering. Beste wensen voor nu en voor altijd.”
- Natasha, moeder

“Wat een verrassing zeg! Ik ben jullie zo dankbaar. Mede door deze actie kan ik mijn dochter alsnog leuke 
feestdagen bezorgen! Nogmaals heel erg bedankt!”

- Emilia, moeder 

“Wat een fantastische actie!! De cadeautjes liggen op de zolder te wachten op 5 dec. Super bedankt. Namens twee 
hele vrolijke kindjes en een blije mama.”

- Desiree, moeder

Quotes algemeen
“Ik wil jullie door deze mail van harte bedanken. Zonder jullie hulp en steun was mijn kind niet zo ver gekomen 

met zijn schoolspullen. Nogmaals bedankt.”
- Judella, moeder

“Hartelijk dank dat u er bent en wat u voor ons mogelijk maakt, dat mag ook wel eens gezegd worden.
Ik wens u allen hele fijne feestdagen toe en een voorspoedig, liefdevol 2020.”

- Debby, moeder

“Dankjewel. Ik wil jullie bedanken voor alle inzet. Jullie moeten echt weten hoe goed dit gezinnen helpt en hoe blij 
jullie de kinderen maken. God ziet jullie!”

- Lichelle, moeder
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Quotes Sport en Cultuur
“Wel wil ik jullie heel erg bedanken, kan niet dankbaar genoeg zijn, dat jullie ervoor hebben gezorgd  

dat mijn kind wel kon sporten. Ook de hulp voor mijn zoon qua computer en fiets zijn echt  
zeer welkom en bevallen. Laat staan de schoolspullenpassen. Echt helemaal super!”

- Anouk, moeder uit Zoetermeer 

Quotes Paardenmaatje
“Wat we tot nu toe merken aan Lucas is, dat hij enorm veel baat heeft gehad met de sessies van  

vorige keer. Hij heeft geleerd om anders met schoolgenoten om te gaan en dat er daardoor ook minder 
 conflicten zijn. Hij kan beter inschatten hoe een situatie is. Normaal zou Lucas zich bij een conflict  

omgedraaid hebben, maar nu heb ik gezien dat hij het niet meer uit de weg gaat. Ik zag dat hij rechtop ging  
staan en hetzelfde deed als met pony Fleur in de wei. We hopen dat Lucas nog een duwtje in de rug kan krijgen  
door een extra sessie met Fleur en u, dat hij nog steviger in zijn schoenen komt te staan, zodat hij de wereld om  
hem heen ook beter aan kan voor hij naar groep 7 gaat. Zelf kan hij niet wachten en vraagt me alsmaar wanneer  

hij weer mag komen, want dan voelt hij zich fijn en heeft hij (zoals hij zelf zegt) meer zelfvertrouwen.  
Hij voelt zich dan begrepen en dat helpt hem ook bij van alles wat er in zijn hoofd omgaat.”

- Rianne, moeder

“Wow, even een reactie vanuit de grond van mijn hart: ik ben geraakt. Wat een prachtig gebaar. Dit waardeer ik echt 
enorm. Ik ben hier heel dankbaar voor. En ik weet zeker, niet alleen ik, ons hele gezin! Echt fantastisch!”

- Jennifer, moeder uit Zoetermeer 

Elk kind doet mee!
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In 2019 behandelde Leergeld Zuid-Holland Midden aanvragen voor 12 gemeenten: Zoetermeer, Vlaardingen, 
Schiedam, Pijnacker-Nootdorp, Nieuwkoop, Maassluis, Lansingerland, Krimpenerwaard, Kaag en Braassem, 
Katwijk, Gouda, Alphen aan den Rijn. Hieronder volgt een overzicht van het aantal behandelde aanvragen per 
gemeente.

Leergeld Zoetermeer

In Zoetermeer werden 137 computers, 853 fietsen, 438 laptops, 2359 kindpassen, 2119 Schoolspullenpassen, 774 
Jarige Job verjaardagsboxen en 290 Sport en Cultuur aanvragen gedaan. Van de 6970 gedane aanvragen werden 
5996 toekenningen feitelijk verstrekt. In totaal werden in Zoetermeer 2550 unieke kinderen ondersteund.

Leergeld Vlaardingen

In Vlaardingen werden 96 computers, 179 fietsen, 249 laptops, 1.862 Kindpassen, 1.366 Schoolspullenpassen, 
548 Jarige Job verjaardagsboxen aangevraagd. Van de 4.300 gedane aanvragen werden 3.803 toekenningen feitelijk 
verstrekt. Daarnaast zijn er 173 specifieke maatwerkvoorzieningen toegepast. In totaal werden in Vlaardingen 2.083 
unieke kinderen ondersteund.

4. Sociale rapportage 2019

290 sport en cultuur

438 laptops

2.359 kindpassen

2.119 schoolspullenpassen

659 jarige job verjaardagsboxen

137 gezinscomputers

853 �etsen

249 laptops

1.862 kindpassen

1.366 schoolspullenpassen

548 jarige job verjaardagsboxen

96 gezinscomputers
179 �etsen
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Leergeld Schiedam

In Schiedam werden 67 computers, 431 fietsen, 272 laptops, 1.659 Kindpassen, 1.207 Schoolspullenpassen en 
383 Jarige Job verjaardagsboxen aangevraagd. Van de 4.019 gedane aanvragen werden 3.442 toekenningen feitelijk 
verstrekt. Daarnaast zijn er 340 specifieke maatwerkvoorzieningen toegepast. In totaal werden in Schiedam 2.050 
unieke kinderen ondersteund.

Leergeld Pijnacker-Nootdorp

In Pijnacker-Nootdorp werden 36 computers, 143 fietsen, 71 laptops, 513 Kindpassen, 407 Schoolspullenpassen 
en 160 Jarige Job verjaardagsboxen aangevraagd. Van de 1.330 gedane aanvragen werden 1.096 toekenningen 
feitelijk verstrekt. Daarnaast zijn er 15 specifieke maatwerkvoorzieningen toegepast. In totaal werden in Pijnacker-
Nootdorp 547 unieke kinderen ondersteund.

Leergeld Nieuwkoop

In Nieuwkoop werden 14 computers, 57 fietsen, 35 laptops, 124 Schoolspullenpassen, 170 dagjes uit en 49 Jarige 
Job verjaardagsboxen aangevraagd. Van de 449 gedane aanvragen werden 339 toekenningen feitelijk verstrekt. In 
totaal werden in Nieuwkoop 139 unieke kinderen ondersteund.

272 laptops

1.659 kindpassen

1.207 schoolspullenpassen

383 jarige job verjaardagsboxen

67 gezinscomputers

431 �etsen

71 laptops

513 kindpassen

407 schoolspullenpassen160 jarige job verjaardagsboxen

36 gezinscomputers

143 �etsen

35 laptops

170 dagjes uit

124 schoolspullenpassen

49 jarige job verjaardagsboxen

14 gezinscomputers

57 �etsen
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Leergeld Maassluis

In Maasluis werden 22 computers, 45 fietsen, 83 laptops, 692 Kindpassen, 498 Schoolspullenpassen en 117 Jarige 
Job verjaardagsboxen aangevraagd. Van de 1.457 gedane aanvragen werden 1.318 toekenningen feitelijk verstrekt. 
In totaal werden in Maassluis 707 unieke kinderen ondersteund.

Leergeld Lansingerland

In Lansingerland werden 34 computers, 214 fietsen, 97 laptops, 569 Kindpassen, 434 Schoolspullenpassen, 239 
Jarige Job verjaardagsboxen en 134 keer Speeltuin de Kievit aangevraagd. Van de 1.721 gedane aanvragen werden 
1.426 toekenningen feitelijk verstrekt. In totaal werden in Lansingerland 610 unieke kinderen ondersteund.

Leergeld Krimpenerwaard

In Krimpenerwaard werden 45 computers, 292 fietsen, 114 laptops, 410 Kindpassen, 316 Schoolspullenpassen, 19 
babystartpakketten en 87 Jarige Job verjaardagsboxen aangevraagd. Van de 1.283 gedane aanvragen werden 1.055 
toekenningen feitelijk verstrekt. Daarnaast werden 2 specifieke maatwerkvoorzieningen toegepast. In totaal werden 
in Krimpenerwaard 460 unieke kinderen ondersteund.

 

83 laptops

692 kindpassen

498 schoolspullenpassen

117 jarige job verjaardagsboxen

22 gezinscomputers
45 �etsen

97 laptops

434 schoolspullenpassen

134 jaarabonnement Kievit

569 kindpassen

239 jarige job verjaardagsboxen

34 gezinscomputers

214 �etsen

19 babystartpakketten

114 laptops 410 kindpassen

316 schoolspullenpassen

87 jarige job verjaardagsboxen

45 gezinscomputers

292 �etsen
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Leergeld Katwijk

In Katwijk werden 43 computers, 151 fietsen, 87 laptops, 445 Kindpassen, 345 Schoolspullenpassen, 158 Jarige 
Job verjaardagsboxen aangevraagd. Van de 1.229 gedane aanvragen werden 1.070 toekenningen feitelijk verstrekt. 
Daarnaast zijn er 11 specifieke maatwerkvoorzieningen toegepast. In totaal zijn er in Katwijk 508 unieke kinderen 
ondersteund.

Leergeld Gouda

In Gouda werden 335 fietsen en 107 Jarige Job verjaardagsboxen aangevraagd. Van de 442 gedane aanvragen 
werden 330 toekenningen feitelijk verstrekt. In totaal zijn er in Gouda 308 unieke kinderen ondersteund.
 
Leergeld Alphen aan den Rijn

In Alphen aan den Rijn werden 63 computers, 244 fietsen, 209 laptops, 616 Schoolspullenpassen, 267 Jarige 
Job verjaardagsboxen aangevraagd. Van de 1.399 gedane aanvragen werden 962 toekenningen feitelijk verstrekt. 
Daarnaast zijn er 6 specifieke maatwerkvoorzieningen toegepast. In totaal zijn er in Alphen aan den Rijn 648 unieke 
kinderen ondersteund.

87 laptops

445 kindpassen

345 schoolspullenpassen

158 jarige job verjaardagsboxen

43 gezinscomputers

151 �etsen

335 �etsen

107 jarige job verjaardagsboxen

209 laptops

616 schoolspullenpassen

267 jarige job verjaardagsboxen

63 gezinscomputers

244 �etsen
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Elk kind doet mee!

Leergeld Kaag en Braassem

In Kaag en Braassem werden 28 computers, 44 fietsen, 44 laptops, 187 Kindpassen, 133 Schoolspullenpassen, 113 
Jarige Job verjaardagsboxen aangevraagd. Van de 548 gedane aanvragen werden 423 toekenningen feitelijk verstrekt. 
Daarnaast zijn er 1 specifieke maatwerkvoorziening toegepast. In totaal zijn er in Kaag en Braassem 200 unieke 
kinderen ondersteund.

Meer kinderen bereiken (SZW) 
Een deel van de verstrekkingen die in de gemeenten zijn aangevraagd en zijn toegekend, werden in 2019 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 10.810 unieke kinderen geholpen. 

44 laptops

187 kindpassen

133 schoolspullenpassen

113 jarige job verjaardagsboxen

28 gezinscomputers

44 �etsen
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5. Financiën
Balans per 31 december 2019

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

Totaal activa

a)

b)

 

 1.920.730 

52.634

 

 1.920.730 

 1.973.364 

        
31.530

 850.983 
 850.983 

 882.513 

Balans               31-12-2019 31-12-2018

Balans               31-12-2019 31-12-2018

c)

d)

e)
f )
g)

 
 241.905 

 100.178 
 2.860 

 952.412 

 241.905 

 676.009 
 917.914 

 1.055.450

 1.973.364 

 
 147.255 
147.255 

  443.229 
 590.484

 757 
 291.272 
292.029

882.513 

RESERVES EN FONDSEN
Reserves
Continuiteitsreserve

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

Totaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

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 & Braassem
Bestemmingsfonds armoedebestrijding
Continuïteitsreserve

                2019             2018

h)

i)
j)
k)
l)

m)

n)

 2.204.461 
 1.678.064 

 53.648 
 11.297 
 10.798 

 123.062 

   526.397 

198.805 
 

327.592 

 10 

 172 

 327.430 

 327.430 

 -   
 -   
 -   

 232.780 
 94.650 

 327.430 

        
   2.149.183 
 1.890.716 

  258.467 

30.779 
 7.543 
 4.461 

 97.972 
 140.755 

 
117.712 

 -   

 153 

 117.559 

 117.559 

 
18.670-
 31.621-

 655 
 75.889 
 91.306 

 117.559 
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN 

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving, waaronder RJkC1 “kleine organisaties zonder winststreven”.  
Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro´s. 
 
Activiteiten 
De activiteiten van de Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden 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 maat-
schappelijk 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

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

             31-12-2019   31-12-2018

  31.530 
 31.902 

 -10.798 
 52.634 

 68.726 
 -16.092 
 52.634 

 920.730 
 1.000.000 
 1.920.730 

147.255 
 94.650 

 241.905 

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 

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. 
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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 (ca €  7.500,- per jaar).

FONDSEN

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

             31-12-2019   31-12-2018

 

174.779 
 3.368 

 655 
 497.207 
 676.009 

 

 174.779 
 3.368 

 655 
 264.427 
 443.229  

e) Crediteuren

f ) Belastingen en premies
 Loonhe�ng en premies

g)  Overige schulden 
 Nog te betalen �etsen en computers
 Nog te betalen accountantskosten
 Nog te betalen Kindpas Zoetermeer
 Eventueel terug te vorderen Gem.Zoetermeer
 Overloop/te besteden 2020 SZW
 Terug te betalen MVS
 Terug te betalen Nieuwkoop
 Nog te besteden Alphen a/d Rijn
 Nog te besteden Pijnacker-Nootdorp
 Nog te besteden Krimpenerwaard
 Nog te betalen PC's / �etsen
 Nog te betalen vakantiegeld

             31-12-2019   31-12-2018

 100.178 

 2.860 

 -   
 3.630 

 -   
 -   

 318.840 
 265.999 

 27.895 
 187.145 

 29.722 
 22.690 
 93.430 

 3.061 
 952.412 

 -   

 757 

 22.898 
 3.630 

 18.670 
 28.584 

 135.822 
 -   
 -   

 80.107 
 -   
 -   
 -   

 1.561 
 291.272 

FONDSEN
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Voor de bediende gemeenten zijn er in totaal 7.269 gezinnen in behandeling genomen (x € 24,00 = € 174.445,-).

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

 Bestedingen
 Sport en cultuur
 Contributies/lesgeld welzijn
 Kind/schoolpakket Gem. (incl.�etsen en PC's)
 Ouderbijdragen/schoolkampen en -reizen
 Maatwerk onderwijs

 Bruto saldo Inkomsten/Bestedingen

               2019                     2018 

 
 

 315.612
 75.000
 90.000
 80.278  

992.147
 42.613 
 97.855 

 135.408
 20.555 

105.260 
 233.129 

 16.604 
 -   

 2.204.461
 
 

 25.788
 30.236 

 1.603.764 
 11.737  

6.539 
 1.678.064 
 

 526.397 

 

 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 

TOELICHTING OP DE POSTEN UIT DE RESULTATENREKENING

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

               2019                     2018

 
 53.648 

 -   
 53.648 

 
30.799 

-
30.779
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j) Sociale lasten en pensioenen
 Werkgeversaandeel sociale lasten
 Ziektewetverzekering

k) Afschrijvingen
 Inventaris en inrichting

l) 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

               2019                     2018

 9.865 
 1.432 

 11.297 

 10.798 

 57.924 
 7.278 

 57.860 
 123.062 

 296 
 47.639 

 217 
 7.303 
 2.469 

 57.924 

 6.856 
 422 

 7.278 

 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 
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Algemene kosten
Marketing en publiciteit
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk en kopieerkosten
Porti- en verzendkosten
Organisatiekosten
Telefoon- en internetkosten
Verzekeringen
Kosten administratie
Advieskosten
Vergader- en andere bestuurskosten
Wervingskosten
Kosten vrijwilligers
Contributie LGN
Kosten website

m) Financiële baten
 Bankrente

n) Financiële lasten
 Bankrente en -kosten

               2019                     2018

 
 3.841 
 2.028 
 1.750 
 2.448 
 1.297 
 3.537 

 -   
 4.356 
 3.630 
 9.588 

 -   
 16.610 

 2.922 
 5.853 

 57.860  

10

 172

 
   -   

 469 
 986 
 744 

 -   
 2.908 

 73 
 2.904 
 3.880 
 5.647 
 5.439 

 11.166 
 2.850 
 6.575 

 43.641

 -   

 153  
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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
Town - ontw.Website-VI
Wooning-kantoormeub.
BBIT-herinrichting server
Waaijenberg-Mobile
Town - ontw.Website-VII
Town - ontw.Website-VIII
Town - ontw.Website-IX

Totaal

2017
2017
2018
2018
2018

2
5
5
9
6
6

11

  6.725 
 9.617 
 2.444 

 14.584 
 3.454 
 4.423 
 3.035 
 3.140 
 5.450 
 6.150 
 4.719 
 4.985 

 68.726

 68.726 

  4.707 
 7.534 
 2.281 

 13.612 
 3.396 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 31.530

 31.530 

-
-
-
-

4.423
 3.035
 3.140
 5.450
6.150 
 4.719 
4.985

31.902 
 

31.902 

    1.345 
 1.923 

 489 
 2.917 

 691 
 811 
 405 
 419 
 363 
 718 
 551 
 166 

 10.798 

 10.798 

   3.362 
 5.611 
 1.792 

 10.695 
 2.705 
 3.612 
 2.630 
 2.721 
 5.087 
 5.432 
 4.168 
 4.819 

 52.634 

 52.634 

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Omschrijving  jaar/ aansch. afs.
  maand waarde term. 01-01-'19       Aansch.    Afschr.        31-12-'19
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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 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 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 2019 en van het resultaat over de periode 2019 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; 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. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens 
in overeenstemming de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 “Kleine 
organisaties zonder winststreven”.
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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.
• 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.
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• 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 2020
Astrium Accountants B.V.     

Was getekend, M.G.M. Vink RA 
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6. Vooruitblik 2020
Leergeld zal zich ook de komende jaren blijven inzetten voor kinderen uit gezinnen met minimale financiële mid-
delen. We zetten in op een volwaardig en eenduidig kindpakket in iedere gemeente. Additioneel wil Leergeld een 
grotere bijdrage leveren via maatwerk dat is toegesneden op de specifieke behoefte van het kind. Dit doen wij door 
in contact te staan met gezinnen en door het versterken van ons netwerk. Op deze manier werken wij samen met 
andere organisaties aan oplossingen voor onze doelgroep. Daarnaast zullen wij blijvend inzetten op het vergroten 
van het bereik van de doelgroep via efficiëntere en professionele ICT- en communicatiemogelijkheden. 

Hierbij is het essentieel dat ook private organisaties en fondsen bereid zijn om  blijvend  te investeren in de doel-
groep. We zullen deze organisaties en fondsen opzoeken en ons inzetten om de urgentie hiervan duidelijk te maken.
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7.  Partners Leergeld 2019

• Aabeco Telecombinatie
• Access2All
• Caiway
• Computerhoek Katwijk
• Coach and Care’n
• 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
• Pic-A-Point
• Prima Systems

• Speeltuin de Kievit
• Stichting Ecoware
• Stichting Jarige Job
• Stroomopwaarts MVS
• TOFfoto
• Town QSP
• Van der Velden Tweewielers
• Verdel ICT & Media

Elk kind doet mee!

In 2019 heeft Leergeld met veel organisaties samengewerkt. Wij bedanken hen voor de gezamenlijke inzet om elk 
kind mee te laten doen.
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