
Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2021
Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden

Elk kind doet mee!



22

 Voorwoord 4
  doelbereik  4
  sterke formule  4
  effectieve werkwijze 4
  plezierig samenspel 4

1. Terugblik 2021 5
1.1 Organisatie 5
 Thuiswerken 5
 Professionalisering 5
 Personeel- en vrijwilligersomvang 5
 Samenstelling bestuur en directie 5
1.2 Toegelicht 6
 Paardenmaatje 6
 Uitbreiding Voorne-Putten 6
1.3 Projecten 6
 Mondkapjes 6
 Gezinsvakantie in Dwingeloo 6
 Maatwerk 7
 Sportdag (7 mei) 7
 Uitgestelde Kinderfeestjes 7
 Talentenacademie 7
 STOER Zoetermeer 8
 Kids Cadeaukaart in MVS 8
 Actie Pepernoot 9
1.4 Fondsenwerving 9
 Autismefonds 9
 Kindpas Nieuwkoop en samenwerking Kledingbank Groene Hart 9
 Paardenmaatje 9
 Fietsen Zoetermeer 9
 Laptops Schiedam 10
 Fondsenwerving 2022 10

Inhoud



33

1.5 Reacties van ouders, verzorgers en begeleiders 10
 Algemeen 10
 Fietsen 10
 Laptop 11
 Maatwerk 12
 Drumles 12
 Vergoeding studiekosten 12

2. Sociale rapportage 2021 13
 Totaal bereik Leergeld Zuid-Holland Midden 13
 Leergeld Zoetermeer 13
 Leergeld Vlaardingen 14
 Leergeld Schiedam 14
 Leergeld Pijnacker-Nootdorp 15
 Leergeld Nieuwkoop 15
 Leergeld Maassluis 16
 Leergeld Lansingerland 16
 Leergeld Krimpenerwaard 17
 Leergeld Kaag en Braassem 17
 Leergeld Katwijk 18
 Leergeld Barendrecht 18
 Leergeld Alphen aan den Rijn 19
 Leergeld Gouda 19

3. Financiële verantwoording 20

4. Vooruitblik 2022 32
 Uitbreiding Voorne-Putten 32
 Vergroten bereik in achterblijvende gemeenten 32
 Organisatiedoelen 32
 Eenduidig en uniform Kindpakket 32
 Samenbrengen van publieke en private middelen 32
 Begroting 2022 33
 Partners Leergeld 2021 35



44

Voorwoord
Met plezier presenteer ik hierbij ons jaarverslag over het jaar 2021.  We nemen u mee in de activiteiten, de hoogte-
punten en de financiële verantwoording over 2021 en blikken alvast vooruit naar 2022. 

doelbereik 
In 2021 heeft Leergeld 11.134 kinderen uit 5.585 gezinnen geholpen. Er zijn in totaal 34.501 aanvragen binnenge-
komen. Ruim 1/3 van alle gezinnen die wij helpen hebben te maken met intergenerationele armoede. Door nu te 
investeren in deze kinderen, hoeven zij zich minder zorgen te maken over de (financiële) situatie thuis en geeft het 
hen de mogelijkheid om mee te doen met hun leeftijdsgenootjes. Wanneer kinderen niet de kansen krijgen die ze 
verdienen, ontstaat het risico dat armoede wordt overgegeven op de volgende generatie. Deze trend moet worden 
gekeerd. 

sterke formule 
De Leergeld formule kan een belangrijke rol spelen in de aanpak van negatieve effecten op kinderen die ontstaan 
door gebrek aan financiële mogelijkheden. Onderzoek laat zien dat kinderen mentale en fysieke problemen on-
dervinden wanneer er sprake is van armoede. Kinderen die geen vriendjes of vriendinnetjes durven uit te nodigen 
omdat zij bang zijn dat het opvalt dat er geldproblemen zijn of kinderen die op, wat de leukste dagen van het jaar 
zouden moeten zijn zoals je verjaardag, sinterklaas en kerst, meer stress dan geluk ervaren. Want, hoe ga je er als 
kind mee om als je merkt dat je ouders worstelen om jou een fijne verjaardag te geven, of dat er geen mogelijkheid is 
om thuis je huiswerk te maken. 
De aanpak van Leergeld is dan ook simpel: ondersteuning geven in noodzakelijke voorzieningen voor het kind om 
mee te kunnen doen. Hierdoor voelen zij minder het effect van armoede en worden er deuren geopend waar zij an-
ders wellicht voorbij waren gelopen. Hierdoor scheppen wij kansen voor kinderen om zich nog beter te ontplooien.

effectieve werkwijze
Als gevolg van de coronapandemie en alle beperkingen die daarmee gepaard gingen werd ook 2021 weer een bij-
zonder en uitdagend jaar. Onze hulp moesten we ook in 2021 vooral op afstand bieden. Het wakkerde de creati-
viteit aan en onze vrijwilligers onderhouden steeds vaker contact met gezinnen op innovatieve manieren zoals via 
Whatsapp (videobellen). Dit is een laagdrempelige manier van communicatie gebleken, die veel ouders aanspreekt. 
Wat opvalt is dat ouders hierdoor gemakkelijker gebruik kunnen maken van een vast aanspreekpunt bij Leergeld. 
Ook afgelopen jaar slaagden we er met alle vrijwilligers in om op effectieve en efficiënte wijze onze middelen in te 
zetten. Die manier van werken trok de belangstelling van de collega’s uit Voorne Putten, waar de bestuurlijke en 
werklasten (te) groot werden. Inmiddels is een fusie aangegaan die in december 2021 zijn beslag kreeg.

plezierig samenspel
Wij zijn blij om te zien dat steeds meer gemeenten de noodzaak inzien voor het structureel laagdrempelig onder-
steunen van kinderen uit gezinnen met een kleine portemonnee.
In de samenwerking met andere stichtingen/verenigingen merkten we grote onderlinge bereidheid tot intensiever 
samenspel. De sponsors zijn we dankbaar voor de financiële impulsen die we ontvingen.
Rest mij alleen nog u veel plezier toe te wensen bij het lezen van dit jaarverslag en iedereen te bedanken die in 2021 
in welke vorm dan ook heeft bijgedragen aan ons belangrijkste doel: elk kind doet mee!

Namens Leergeld,

Mark Schutjens
Directeur-bestuurssecretaris
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1. Terugblik 2021
In dit hoofdstuk kijken we terug op het jaar 2021. Alle ontwikkelingen op het gebied van de organisatie, het Kind-
pakket, uitgevoerde projecten en de fondsenwerving worden hierin nader toegelicht. 

1.1 Organisatie
Thuiswerken
Ook in 2021 had het coronavirus nog veel invloed op de Nederlandse bedrijfsvoering, zo ook op die van Leergeld. 
Er waren afwisselende periodes waarbij thuiswerken een optie of zeer dringend advies was. Om die reden werd 
thuiswerken dan ook zoveel mogelijk gestimuleerd. Waar de maatregelen het toelieten, kon het team op kantoor 
werken indien dit gewenst was. De flexibiliteit van het team was hierin erg belangrijk en werd gewaardeerd.

Professionalisering
Achter de schermen is veel tijd en energie besteed aan het professionaliseren van diverse processen. Dit is van belang 
om onze dienstverlening laagdrempelig te houden en gezinnen en organisaties goed te kunnen informeren en 
helpen. In 2021 is ons nieuwe communicatiesysteem met succes geïmplementeerd. Mede hierdoor kunnen wij snel 
en laagdrempelig de juiste gezinnen informeren over het Kindpakket, projecten, alsook andere relevante informatie 
over regelingen in de gemeente.

Daarnaast hebben wij een dashboard ontwikkeld dat gekoppeld is aan ons systeem. Hierdoor is het mogelijk om 
op ieder gewenst moment de voortgang te bekijken waaronder ons bereik, de uitgaven etc. Dit helpt ons om onze 
dienstverlening beter te sturen en stakeholders snel en accuraat te informeren.

Personeel- en vrijwilligersomvang
Hoewel Leergeld van verschillende andere non-profit organisaties vernam dat het vrijwilligersaantal daalde tijdens 
corona, had de stichting hier zelf weinig last van. Het verloop van uit- en instroom bleef gelijk met voorgaande jaren 
en wanneer er vervanging nodig was, had Leergeld geen moeite om hier snel invulling aan te geven. Wij zijn trots 
op de (langdurige) toewijding van onze vrijwilligers, want zij zijn de spil van onze organisatie.

Daarnaast is de samenstelling van het kernteam en het bestuur hetzelfde gebleven als in 2020. Leergeld streeft 
ernaar om de kosten voor de uitvoering zo laag mogelijk te houden. Echter, om de continuïteit te waarborgen en de 
kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, is een minimale bezetting van betaalde personeelsleden nodig. In 
2021 heeft Leergeld in totaal 5 betaalde personeelsleden (3,5 FTE), waarvan alle personeelsleden met een dienstver-
band voor onbepaalde tijd. Daarnaast blijft Leergeld grotendeels afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. In 2021 
heeft Leergeld 25 vrijwilligers die zich gezamenlijk inzetten voor kinderen in 13 gemeenten in Zuid-Holland. De 
vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Samenstelling bestuur en directie
In 2021 bestond het bestuur en de directie uit:
Mevrouw Marleen Teunissen (voorzitter)
De heer Karol Henke (vicevoorzitter)
De heer Harm Yntema (penningmeester)
De heer Arnold de Koster (algemeen bestuurslid)
De heer Mark Schutjens (directeur-bestuurssecretaris)
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1.2 Toegelicht
Paardenmaatje
In 2019 startte Leergeld met Paardenmaatje in gemeente Zoetermeer. Het traject van kindercoaching door middel 
van paarden was een groot succes en in 2021 was er ruimte om uit te breiden naar twee nieuwe gemeenten, Alphen 
aan den Rijn en Krimpenerwaard. In 2021 hebben 339 kinderen deelgenomen aan Paardenmaatje. 

Ook de komende jaren zal gekeken worden of er ruimte is om dit project verder uit te breiden. Leergeld merkt dat 
er behoefte is aan emotionele ondersteuning en dat er positief gereageerd wordt op de coaching. Afhankelijk van 
de vraag en de financiële ruimte zal het project in meer gemeenten beschikbaar worden. In de regio Voorne-Putten 
heeft Leergeld voor 2022 een aantal geweldige donaties mogen ontvangen, waardoor Paardenmaatje ook in deze 
regio uitgerold kan worden.

Uitbreiding Voorne-Putten
Medio 2021 benaderde Stichting Leergeld Voorne-Putten onze stichting met de vraag of zij met ons konden fuse-
ren. De voornaamste reden hiervoor was dat zij zagen dat wij efficiënter konden werken en daardoor een veel groter 
bereik hebben. Dit wilden zij ook voor de vier gemeenten waar zij actief zijn. 

In 2021 is uitvoerig onderzocht welke mogelijkheden tot overname of fuseren er bestonden en uiteindelijk is be-
sloten dat Stichting Leergeld Voorne-Putten zou opgaan in Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden. Dit proces 
is redelijk tijdrovend geweest en uiteindelijk is besloten dat de vier nieuwe gemeenten vanaf 1 januari 2022 officieel 
zouden toetreden. Er is voor gekozen om de al bestaande infrastructuur in Voorne-Putten volledig over te nemen 
en de coördinator en vrijwilligers die al betrokken waren bij Leergeld Voorne-Putten te verwelkomen bij ons team. 
Zo blijft Leergeld herkenbaar in Voorne-Putten en ontstaan er nieuwe mogelijkheden om onze hulp nog beter te 
organiseren. 

1.3 Projecten
Naast het reguliere Kindpakket, biedt Leergeld ook projecten aan om kinderen in armoede te voorzien in hun 
behoeften of om bij te dragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Hieronder vindt u een greep uit de projecten die 
in 2021 aan de kinderen zijn aangeboden. 

Mondkapjes
Helaas was corona ook in 2021 nog een groot probleem in Nederland en ontstond er een behoefte aan mondkapjes 
binnen onze doelgroep. Leergeld heeft 150.000 wegwerp mondkapjes besteld en uitgedeeld aan kinderen en ouders 
die eerder een beroep op Leergeld hebben gedaan. Met een mooie infographic die werd meegestuurd, werd uitge-
legd hoe men de mondkapjes effectief kan gebruiken.

Gezinsvakantie in Dwingeloo
Begin 2021 zijn wij benadert door Stichting Present Barendrecht. Zij hadden de mogelijkheid om een een gezin in 
de gemeente een compleet verzorgde vakantie aan te bieden in Nederland. In samenwerking met Stichting Present 
hebben wij ervoor gezorgd dat naast de vakantie, het gezin ook een leuke vakantiecheque heeft gekregen, zodat zij 
zorgeloos van de vakantie konden genieten.

Maatwerk
Leergeld probeert steeds meer te betekenen in het kader van maatwerk voor kinderen. Denk hierbij aan het rea-
liseren van een rustige studieplek voor kinderen in huis, aangepaste voorzieningen voor kinderen met een fysieke 
of mentale beperking, een hoogbegaafdheidsonderzoek of een compleet verzorgd verjaardagsfeestje. In andere 
woorden hele specifieke behoeften van een kind, waarvoor de ouder(s) zelf het geld niet hebben en welke niet via 
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bijvoorbeeld bijzondere bijstand vergoedt kunnen worden. Maatwerk is belangrijk omdat behoeften van kinderen 
verschillen. 

Sportdag (7 mei)
Mixed Hockey Club Zoetermeer organiseerde samen met 7 andere Zoetermeerse sportverenigingen op 7 mei 
een introductiesportdag voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. In het Van Tuyllpark konden kinderen tijdens 
één dagdeel of twee dagdelen kennismaken met maximaal acht verschillende sporten, zoals hockey, hip hop 
dansen, tennis, basketbal of karate. Kinderen die zich via Leergeld aanmeldden voor de sportdag mochten gratis 
meedoen. 

De sportdag was een groot succes en uiteindelijk hebben meerdere kinderen via Leergeld zich aangemeld bij een 
sportvereniging. 

Uitgestelde Kinderfeestjes
In samenwerking met Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes en Fonds Schiedam Vlaardingen kon Leergeld het 
afgelopen jaar 533 kinderen uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een extra cadeaupakket aanbieden voor hun 
verjaardag. Uit een klein tevredenheidsonderzoekje achteraf bleek dat veel kinderen erg blij waren met het pakket 
en dat ze in de zomer volop gebruik hebben gemaakt van het binnen- en buitenspeelgoed dat erin zat.

Talentenacademie
Medio mei werkte Leergeld in Zoetermeer samen met Piëzo om 12 kinderen in de wijk Meerzicht een Talentena-
cademie aan te bieden. In elke Talentenacademie staat een bepaald thema of werkveld centraal en leren kinderen 
welke opleidingen en beroepen er binnen dit thema/werkveld mogelijk zijn. Voor onze doelgroep vinden wij dit een 
belangrijke toevoeging aan de voorzieningen die we op dit moment al aanbieden, omdat kinderen in armoede niet 
altijd dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Door deze Talentenacademie leren zij meer over welke opties 
er in de toekomst zijn en hoe ze daar naartoe zouden kunnen werken, als ze dit willen.

Jonge Helden
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Het thema van de Talentenacademie was sport en beweging. De kinderen gingen onder andere op bezoek bij een 
budoschool, een sportfysiotherapeut en een diëtiste.

STOER Zoetermeer
In 2021 was er de mogelijkheid voor kinderen in Zoetermeer om gratis toegang te krijgen tot de tentoonstelling 
STOER in Museum de Voorde. Bij ‘stoer zijn’ denken kinderen misschien eerst aan hun gespierde vriend, heldhaf-
tige oom die brandweerman is, of aan typisch ‘macho’ gedrag. In de familietentoonstelling ‘STOER: Spierballen, 
Stiletto’s en Superhelden’ laat Museum De Voorde echter een meerstemmig en eigentijds beeld van ‘stoer zijn’ zien. 
Kinderen konden ontdekken hoe het voelt om op een motor te zitten of om op hele hoge stiletto’s te lopen. Ook 
konden ze verhalen van mensen die onconventionele, stoere keuzes maakten in hun leven lezen. Kinderen en ouders 
werden op een actieve en speelse manier uitgedaagd na te denken over de vraag: wat is stoer zijn in de tijd van nu?

Een zorgeloos dagje uit is iets wat veel gezinnen binnen onze doelgroep zelf vaak niet kunnen bekostigen. Daarom 
probeert Leergeld dit, waar ze kan, te organiseren. In dit geval was het uitje ook nog eens educatief van aard en dit 
maakte dat de stichting erg blij was dat ze dit konden aanbieden.

Kids Cadeaukaart in MVS
In 2021 wilde de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam iets extra’s doen voor de kinderen. In december 
hebben 4.209 kinderen in de gemeenten een Kidscadeaukaart gekregen ter waarde van €50,-. Hiermee kunnen ze 
zelf speelgoed of kleding kopen of een leuk dagje uit krijgen naar bijvoorbeeld Monkey Town of de Efteling.

Actie Pepernoot
Net als voorgaande jaren, heeft Leergeld ook dit jaar weer mee kunnen doen met Actie Pepernoot. In samenwer-
king met Nationaal Fonds Kindhulp hebben wij ruim 1.200 kinderen blij kunnen maken met een cadeautje voor 
Sinterklaas. Eén van onze toegewijde vrijwilligers heeft vanaf oktober alle gezinnen gebeld om te bepalen welke 
cadeautjes de kinderen het liefst zouden krijgen. Zij heeft dit vervolgens besteld en daar een hoop kinderen een 
onvergetelijke Sinterklaasavond mee bezorgd.
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1.4 Fondsenwerving
In 2020 werd een fondsenwervingsplan opgezet voor de komende jaren. Het doel van de fondsenwerving heeft 
voornamelijk betrekking op de organisatiedoelen om particuliere- en sponsorgelden samen te brengen met gemeen-
telijke subsidies en om met de opbrengsten de kindpakketten in verschillende gemeenten eenduidiger te maken. 
Want, armoede is een hardnekkig probleem dat alleen in gezamenlijkheid aangepakt kan worden.

Aan het einde van 2021 heeft Leergeld € 62.078,44 opgehaald. Hieronder volgt een overzicht van verschillende 
donaties en schenkers.

Autismefonds
Het Autismefonds doneerde € 8.500 om te besteden aan de ontwikkeling van kinderen die te maken hebben met 
autisme. Het bedrag is besteed aan iPads voor Kinderdienstcentra van Ipse de Brugge.

Kindpas Nieuwkoop en samenwerking Kledingbank Groene Hart
In 2021 hebben wij van diverse bedrijven, zoals Misi Fullfilment en eFBé Beveiligingen, ruimhartige giften ont-
vangen. Daarnaast hebben wij van vermogensfondsen Haella en KNR een  financiële gift ontvangen, welke ingezet 
worden om ook kleding onderdeel te maken van de voorzieningen voor 
kinderen in Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn. In 2022 zal in Nieuw-
koop de Kindpas worden uitgerold. Verder wordt er een samenwerking 
aangegaan met de Kledingbank Groene Hart om kinderen en ouders 
laagdrempelig toegang te bieden tot de Kledingbank. 

Paardenmaatje
Lionsclub de Meerbloem organiseerde in september een fundraiser voor 
Paardenmaatje van Leergeld. Met een kaartleesrally door het Groene 
Hart wilde de organisatie genoeg geld ophalen om 40 kinderen de kans 
te geven om deel te nemen aan Paardenmaatje. Aan het eind van een 
mooi tocht bleek dit doel behaald te zijn en reikte de Lionsclub een che-
que ter waarde van €8.000 uit aan de directeur van Stichting Leergeld.

Aan het eind van het jaar ontving Leergeld van LyonellBasell een dona-
tie van €13.000 om in te zetten in de vier nieuwe gemeenten die vanaf 
2022 onderdeel zijn van Leergeld, Hellevoetsluis, Nissewaard, Brielle 
en Westvoorne. Het bedrijf was onder andere erg enthousiast over 
Paardenmaatje. De balans voor deze gemeenten moest ten tijde van de 
donatie nog opgemaakt worden, maar waarschijnlijk zal een groot deel 
van de donatie ingezet worden om ook in deze gemeenten te starten met Paardenmaatje.

Fietsen Zoetermeer
Strijders van Silverdome Zoetermeer organiseerde medio december een schaatssponsorloop. De strijders wilden met 
de opbrengst van de sponsorloop graag minderbedeelde kinderen in Zoetermeer steunen met een fiets. Leergeld zet 
het gedoneerde bedrag van € 683,35 dan ook in om fietsen van te bekostigen in deze gemeente.  

Laptops Schiedam
Een bedrijfsgift van €2.000 van Shell Pernis is ingezet om kinderen in Schiedam te voorzien van een laptop. Vier 
kinderen zijn hier heel blij meegemaakt. Zij kunnen nu net als hun leeftijdsgenootjes hun huiswerk op een laptop 
maken.
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Fondsenwerving 2022
2021 was het eerste jaar waar actief is ingezet op fondsenwerving en er is een mooi bedrag opgehaald. Echter bleek 
eind 2021 dat er in 2022 mogelijk een aantal gaten in de begroting gaan ontstaan die met bestaande subsidies en 
fondsen niet opgevuld kunnen worden. Het voornemen voor 2022 is dan ook om meer focus te leggen op duurza-
me sponsor/donatie relaties met bedrijven en particuliere giften. 

1.5 Reacties van ouders, verzorgers en begeleiders
Algemeen

“Waanzinnig bedankt voor de support als er een organisatie is die het chapeau beeldje verdient zijn jullie het wel. We 
zouden niet zonder jullie kunnen!!!”

- Moeder Christa

“Namens zowel de familie Ibrahim als de familie van Sarah moet ik jullie heel erg bedanken voor de spullen en bij-
dragen voor de kinderen. Beide gezinnen starten net op, hebben nog niet eens de bijstandsuitkering ontvangen maar 

zijn wel goed aan het beginnen met de kinderen op school (basisschool en VO) en plannen maken voor werk zoeken en 
nederlands leren etc. Deze bijdragen voor de kinderen (allemaal hele lieve kinderen) zijn superwelkom in deze stress-

volle periode van opstart en zij zijn er heel dankbaar voor (moet ik namens hun zeggen).”

- Begeleider Vluchtelingenwerk Krimpenerwaard

Fietsen
“Ik ben vandaag met Jay langs Ecoware geweest en hij heeft een mooie passende fiets kunnen vinden en ze waren heel 

blij met de ingeleverde fiets, dus nogmaals dank namens Jay en mij.”

- Moeder Farida

“Heel erg bedankt, u heeft 2 meiden heel erg blij gemaakt (en hun ouders daarmee uiteraard ook).”

- Vader Jan

“Via deze weg wil ik jouw en de stichting erg bedanken voor de toekenning. Mijn dochter is ontzettend blij en gelukkig 
met haar nieuwe fiets en haar spullen voor het nieuwe schooljaar.”

- Moeder Corina
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“Vanavond komt mijn thuis en dit keer hebben we eindelijk goed nieuws om te vertellen. Wij zien onze 
kinderen groeien en daar hebben wij vaak de middelen niet voor gehad om aan te bieden. Weet niet 

hoe ik mijn dankbaarheid kan uiten maar we zijn echt heel dankbaar. Heel erg bedankt voor u en de 
gemeente Barendrecht om ons in contact te laten komen. Echt bedankt!”

- Moeder Sarimah

Laptop
“Jerro is superblij met de laptop! Zo fijn dat dit mogelijk is. Wanneer een kind met een nieuwe school begint is 

het voor mij even duizelen... een duur boekenpakket, een eigen laptop aanschaffen. Gelukkig duizelt het nu een 
klein beetje minder. Wij danken u hartelijk!” 

- Moeder Ellen

“Wij hebben de laptop inmiddels mogen ophalen. Joachim is er erg blij mee. Wij willen via deze weg jullie bedanken!”

- Moeder Ilona

“We hebben gisteren een “nieuwe” laptop gekregen. Wat is Ezra ontzettend blij naar school gegaan deze morgen.  
Namens ons willen we jullie bedanken voor jullie steun!”

- Ouder anoniem

“Ik wil jullie bedanken. Ik heb vandaag een laptop voor mijn dochter gehad. Bedankt voor jullie moeite.”
- Moeder Mayada
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Maatwerk
Kind mag voor €200,- een bureaustoel uitzoeken.

“Dankjewel. Heb het mijn zoontje net verteld, hij keek mij mond vol tanden aan en zei: echt waar?  
Zo leuk om zijn gezicht zo blij te zien.”

- Ouder anoniem

Drumles
“Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe dankbaar ik met Stichting Leergeld   ben dat ze mijn zoon de kans hebben 

gegeven om een cursus Drums te volgen. Zonder uw steun zouden wij niet in staat zijn vele doelstellingen te verwezen-
lijken.”

- Moeder Marleny

Vergoeding studiekosten
“Ik snap het verhaal hoor Mark, begrijpelijk ook! Maar ik vindt het toch super lief en ontzettend aardig en attent dat u 
zich in onze situatie kan verplaatsen en dat u bereid bent om ons te steunen hierbij. Ik/wij waarderen dit ontzettend, ik 

heb ook echt even moeten huilen toen Wilma zei, dat wij geholpen gingen worden. 1000x dank voor u hulp.”

- Moeder Mariska
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2. Sociale rapportage 2021
In 2021 behandelde Leergeld aanvragen voor 13 gemeenten: Zoetermeer, Vlaardingen, Schiedam, Pijnacker-Noot-
dorp, Nieuwkoop, Maassluis, Lansingerland, Krimpenerwaard, Kaag en Braassem, Katwijk, Gouda, Barendrecht 
en Alphen aan den Rijn. Hieronder volgt een overzicht van het aantal behandelde aanvragen per gemeente.

Totaal bereik Leergeld Zuid-Holland Midden
In 2021 heeft Leergeld in 11 van de 13 gemeenten 
een afname gezien van het aantal kinderen en ge-
zinnen t.o.v. het jaar 2020. In 2 van de 13 gemeen-
ten is een toename te zien. De afname kan met 
name verklaard worden door de zeer grote (extra) 
hulpvraag die in 2020 is gekomen t.a.v. het thuis-
onderwijs voor kinderen. Ten opzichte van 2020 is 
het bereik van de Leergeld ondersteuning afgeno-
men met 1.105 kinderen en 486 gezinnen. 

In 2021 heeft Leergeld 11.134 unieke kinderen en 
5.585 unieke gezinnen geholpen.

Leergeld Zoetermeer
aantal aanvragen 2021aantal aanvragen 2021

VoorzieningVoorziening Totaal aanvragenTotaal aanvragen ToegekendToegekend AfgewezenAfgewezen

Fietsen (School)Fietsen (School) 656656 494494 162162
Laptops (School)Laptops (School) 296296 209209 8787
Gezinscomputers (School)Gezinscomputers (School) 102102 5959 4343
Kindpassen (kleding en schoenen)Kindpassen (kleding en schoenen) 24842484 24282428 5656
Jarige Job verjaardagsboxJarige Job verjaardagsbox 544544 446446 9898
SchoolspullenpasSchoolspullenpas 23792379 23032303 7676
Sport en CultuurSport en Cultuur 201201 7878 123123
Totaal KINDPAKKETTotaal KINDPAKKET 66626662 60176017 645645
PaardenmaatjePaardenmaatje 249249 245245 44
TalentenacademieTalentenacademie 1919 1919 00
Totaal OVERIGETotaal OVERIGE 268268 264264 44
EINDTOTALENEINDTOTALEN 69306930 62816281 649649

In Zoetermeer is in 2021 een afname te zien in ons bereik van 229 kinderen ten opzichte van 2020. Van de 6.930 
ingediende aanvragen werden 6.281 toekenningen feitelijk verstrekt. In totaal ontvingen 2.570 kinderen uit 1.269 
gezinnen ondersteuning vanuit Leergeld.
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Leergeld Vlaardingen
aantal aanvragen 2021aantal aanvragen 2021

VoorzieningVoorziening Totaal aanvragenTotaal aanvragen ToegekendToegekend AfgewezenAfgewezen

Fietsen PO (School)Fietsen PO (School) 334334 247247 8787
Fietsen VO (School)Fietsen VO (School) 219219 118118 101101
Laptops (School)Laptops (School) 265265 205205 6060
Gezinscomputers (School)Gezinscomputers (School) 6565 3232 3333
Kindpassen (kleding en schoenen)Kindpassen (kleding en schoenen) 19001900 17751775 125125
Jarige Job verjaardagsboxJarige Job verjaardagsbox 464464 395395 6969
SchoolspullenpasSchoolspullenpas 18181818 17751775 4343

Totaal KINDPAKKETTotaal KINDPAKKET 50655065 45474547 600600

Dagje uit BlijdorpDagje uit Blijdorp 156156 135135 2121
Overige (maatwerk)Overige (maatwerk) 11 11 00
Kindpakketten SUKKindpakketten SUK 246246 246246 00
KidscadeaukaartKidscadeaukaart 18871887 18871887 00

Totaal OVERIGETotaal OVERIGE 22902290 22692269 2121

EINDTOTALENEINDTOTALEN 73557355 68166816 539539

In Vlaardingen is in 2021 een afname te zien in ons bereik van 204 kinderen ten opzichte van 2020. Van de 7.355 
ingediende aanvragen werden 6.816 toekenningen feitelijk verstrekt. In totaal ontvingen 1.883 kinderen uit 1.008 
gezinnen ondersteuning vanuit Leergeld.

Leergeld Schiedam
aantal aanvragen 2021aantal aanvragen 2021

VoorzieningVoorziening Totaal aanvragenTotaal aanvragen ToegekendToegekend AfgewezenAfgewezen

FietsenFietsen 427427 305305 122122
Laptops (School)Laptops (School) 233233 163163 7070
Gezinscomputers (School)Gezinscomputers (School) 8989 4949 4040
Kindpassen (kleding en schoenen)Kindpassen (kleding en schoenen) 16001600 14741474 126126
Jarige Job verjaardagsboxJarige Job verjaardagsbox 341341 292292 4949
SchoolspullenpasSchoolspullenpas 15311531 14651465 6666

Totaal KINDPAKKETTotaal KINDPAKKET 42214221 37483748 473473

Dagje uit BlijdorpDagje uit Blijdorp 137137 109109 2828
Overige (maatwerk)Overige (maatwerk) 44 44 00
Kindpakketten SUKKindpakketten SUK 203203 203203 00
KidscadeaukaartKidscadeaukaart 15931593 15931593 00

Totaal OVERIGETotaal OVERIGE 19371937 19091909 2828

EINDTOTALENEINDTOTALEN 61586158 56575657 501501

In Schiedam is in 2021 een afname te zien in ons bereik van 469 kinderen ten opzichte van 2020. Van de 6.158 
ingediende aanvragen werden 5.657 toekenningen feitelijk verstrekt. In totaal ontvingen 1.599 kinderen uit 884 
gezinnen ondersteuning vanuit Leergeld.
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Leergeld Pijnacker-Nootdorp
aantal aanvragen 2021aantal aanvragen 2021

VoorzieningVoorziening Totaal aanvragenTotaal aanvragen ToegekendToegekend AfgewezenAfgewezen

Fietsen (School)Fietsen (School) 157157 101101 5656
Laptops (School)Laptops (School) 7676 6161 1515
Gezinscomputers (School)Gezinscomputers (School) 2020 1313 77
Kindpassen (kleding en schoenen)Kindpassen (kleding en schoenen) 514514 490490 2424
Jarige Job verjaardagsboxJarige Job verjaardagsbox 105105 9090 1515
SchoolspullenpasSchoolspullenpas 476476 442442 3434

EINDTOTALENEINDTOTALEN 13481348 11971197 151151

In Pijnacker-Nootdorp is in 2021 een afname te zien in ons bereik van 47 kinderen ten opzichte van 2020. Van de 
1.348 ingediende aanvragen werden 1.197 toekenningen feitelijk verstrekt. In totaal ontvingen 513 kinderen uit 
221 gezinnen ondersteuning vanuit Leergeld.

Leergeld Nieuwkoop
aantal aanvragen 2021aantal aanvragen 2021

VoorzieningVoorziening Totaal aanvragenTotaal aanvragen ToegekendToegekend AfgewezenAfgewezen

Fietsen (School)Fietsen (School) 3030 1111 1919
Laptops (School)Laptops (School) 2020 1313 77
Gezinscomputers (School)Gezinscomputers (School) 1212 77 55
Jarige Job verjaardagsboxJarige Job verjaardagsbox 3737 3030 77
SchoolspullenpasSchoolspullenpas 188188 172172 1616
Dagje Uit (Bioscoop)Dagje Uit (Bioscoop) 100100 100100 00
Dagje Uit (Avifauna)Dagje Uit (Avifauna) 140140 140140 00
Dagje Uit (Naturalis)Dagje Uit (Naturalis) 5050 4949 11

Totaal KINDPAKKETTotaal KINDPAKKET 577577 522522 5555

Overige (maatwerk)Overige (maatwerk) 55 55 00

Totaal OVERIGETotaal OVERIGE 55 55 00

EINDTOTALENEINDTOTALEN 582582 527527 5555

In Nieuwkoop is in 2021 een afname te zien in ons bereik van 11 kinderen ten opzichte van 2020. Van de 582 inge-
diende aanvragen werden 527 toekenningen feitelijk verstrekt. In totaal ontvingen 192 kinderen uit 93 gezinnen 
ondersteuning vanuit Leergeld.
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Leergeld Maassluis
aantal aanvragen 2021aantal aanvragen 2021

VoorzieningVoorziening Totaal aanvragenTotaal aanvragen ToegekendToegekend AfgewezenAfgewezen

Fietsen PO (School)Fietsen PO (School) 140140 102102 3838
Fietsen VO (School)Fietsen VO (School) 8282 5050 3232
Laptops (School)Laptops (School) 128128 8383 4545
Gezinscomputers (School)Gezinscomputers (School) 3737 1717 2020
Kindpassen (kleding en schoenen)Kindpassen (kleding en schoenen) 713713 684684 2929
Jarige Job verjaardagsboxJarige Job verjaardagsbox 139139 118118 2121
SchoolspullenpasSchoolspullenpas 697697 685685 1212

Totaal KINDPAKKETTotaal KINDPAKKET 19361936 17391739 197197

Dagje uit BlijdorpDagje uit Blijdorp 9292 8282 1010
Kindpakketten SUKKindpakketten SUK 9797 9797 00
KidscadeaukaartKidscadeaukaart 729729 729729 00

Totaal OVERIGETotaal OVERIGE 918918 908908 1010

EINDTOTALENEINDTOTALEN 28542854 26472647 207207

In Maassluis is in 2021 een afname te zien in ons bereik van 40 kinderen ten opzichte van 2020. Van de 2.854 
ingediende aanvragen werden 2.647 toekenningen feitelijk verstrekt. In totaal ontvingen  736 kinderen uit 370 
gezinnen ondersteuning vanuit Leergeld.

Leergeld Lansingerland
aantal aanvragen 2021aantal aanvragen 2021

VoorzieningVoorziening Totaal aanvragenTotaal aanvragen ToegekendToegekend AfgewezenAfgewezen

Fietsen (School)Fietsen (School) 194194 133133 6161
Laptops (School)Laptops (School) 8181 5656 2525
Gezinscomputers (School)Gezinscomputers (School) 3636 2323 1313
Kindpassen (kleding en schoenen)Kindpassen (kleding en schoenen) 656656 629629 2727
Jarige Job verjaardagsboxJarige Job verjaardagsbox 166166 136136 3030
SchoolspullenpasSchoolspullenpas 586586 560560 2626
Gezinsjaarabonnement Kievit Gezinsjaarabonnement Kievit 114114 8989 2525

Totaal KINDPAKKETTotaal KINDPAKKET 18331833 16261626 207207

Overige (maatwerk)Overige (maatwerk) 22 22 00

Totaal OVERIGETotaal OVERIGE 22 22 00

EINDTOTALENEINDTOTALEN 18351835 16281628 207207

In Lansingerland is in 2021 een afname te zien in ons bereik van 12 kinderen ten opzichte van 2020. Van de 1.835 
ingediende aanvragen werden 1.628 toekenningen feitelijk verstrekt. In totaal ontvingen  660 kinderen uit 289 
gezinnen ondersteuning vanuit Leergeld.
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Leergeld Krimpenerwaard
aantal aanvragen 2021aantal aanvragen 2021

VoorzieningVoorziening Totaal aanvragenTotaal aanvragen ToegekendToegekend AfgewezenAfgewezen

Fietsen (School)Fietsen (School) 153153 119119 3434
Laptops (School)Laptops (School) 7070 4949 2121
Gezinscomputers (School)Gezinscomputers (School) 4646 3434 1212
Kindpassen (kleding en schoenen)Kindpassen (kleding en schoenen) 606606 581581 2525
Jarige Job verjaardagsboxJarige Job verjaardagsbox 145145 125125 2020
SchoolspullenpasSchoolspullenpas 539539 510510 2929
BabystartpakketBabystartpakket 2323 1515 88

Totaal KINDPAKKETTotaal KINDPAKKET 15281528 14331433 149149

Overige (maatwerk)Overige (maatwerk) 33 33 00
PaardenmaatjePaardenmaatje 4040 4040 00
Actie PepernootActie Pepernoot 626626 626626 00

Totaal OVERIGETotaal OVERIGE 669669 669669 00

EINDTOTALENEINDTOTALEN 22512251 21022102 149149

In Krimpenerwaard is in 2021 een toename te zien in ons bereik van 70 kinderen ten opzichte van 2020. Van de 
2.251 ingediende aanvragen werden 2.102 toekenningen feitelijk verstrekt. In totaal ontvingen  633 kinderen uit 
270 gezinnen ondersteuning vanuit Leergeld.

Leergeld Kaag en Braassem
aantal aanvragen 2021aantal aanvragen 2021

VoorzieningVoorziening Totaal aanvragenTotaal aanvragen ToegekendToegekend AfgewezenAfgewezen

Fietsen (School)Fietsen (School) 4545 2525 2020
Laptops (School)Laptops (School) 3434 2323 1111
Gezinscomputers (School)Gezinscomputers (School) 1010 44 66
Kindpassen (kleding en schoenen)Kindpassen (kleding en schoenen) 252252 251251 11
Jarige Job verjaardagsboxJarige Job verjaardagsbox 5454 5050 44
SchoolspullenpasSchoolspullenpas 229229 223223 66

EINDTOTALENEINDTOTALEN 624624 576576 4848

In Kaag en Braassem is in 2021 een afname te zien in ons bereik van 11 kinderen ten opzichte van 2020. Van de 
624 ingediende aanvragen werden 576 toekenningen feitelijk verstrekt. In totaal ontvingen  258 kinderen uit 117 
gezinnen ondersteuning vanuit Leergeld.
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Leergeld Katwijk
aantal aanvragen 2021aantal aanvragen 2021

VoorzieningVoorziening Totaal aanvragenTotaal aanvragen ToegekendToegekend AfgewezenAfgewezen

Fietsen (School)Fietsen (School) 161161 103103 5858
Laptops (School)Laptops (School) 7777 6161 1616
Gezinscomputers (School)Gezinscomputers (School) 2929 1616 1313
Kindpassen (kleding en schoenen)Kindpassen (kleding en schoenen) 557557 548548 99
Jarige Job verjaardagsboxJarige Job verjaardagsbox 157157 125125 3232
SchoolspullenpasSchoolspullenpas 509509 491491 1818

Totaal KINDPAKKETTotaal KINDPAKKET 14901490 13441344 146146

Overige (maatwerk)*Overige (maatwerk)* 11 11 00

Totaal OVERIGETotaal OVERIGE 11 11 00

EINDTOTALENEINDTOTALEN 14911491 13451345 146146

In Katwijk is in 2021 een toename te zien in ons bereik van 54 kinderen ten opzichte van 2020. Van de 1.491 
ingediende aanvragen werden 1.345 toekenningen feitelijk verstrekt. In totaal ontvingen  580 kinderen uit 273 
gezinnen ondersteuning vanuit Leergeld.

Leergeld Barendrecht
aantal aanvragen 2021aantal aanvragen 2021

VoorzieningVoorziening Totaal aanvragenTotaal aanvragen ToegekendToegekend AfgewezenAfgewezen

Fietsen (School)Fietsen (School) 139139 110110 2929
Laptop (basisschool)Laptop (basisschool) 5151 3030 2121
Laptop (middelbare school)Laptop (middelbare school) 6060 4040 2020
Kindpassen (kleding en toebehoren)Kindpassen (kleding en toebehoren) 595595 577577 1818
Jarige Job verjaardagsboxJarige Job verjaardagsbox 8585 7373 1212
SchoolspullenpasSchoolspullenpas 535535 513513 2222

Totaal KINDPAKKETTotaal KINDPAKKET 14671467 13551355 122122

Overige (maatwerk)Overige (maatwerk) 1111 1111 00
Actie PepernootActie Pepernoot 2929 2929 00

Totaal OVERIGETotaal OVERIGE 3838 3838 00

EINDTOTALENEINDTOTALEN 15051505 13831383 122122

In Barendrecht is in 2021 een afname te zien in ons bereik van 110 kinderen ten opzichte van 2020. Van de 1.505 
ingediende aanvragen werden 1.383 toekenningen feitelijk verstrekt. In totaal ontvingen  594 kinderen uit 308 
gezinnen ondersteuning vanuit Leergeld.
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Leergeld Alphen aan den Rijn
aantal aanvragen 2021aantal aanvragen 2021

VoorzieningVoorziening Totaal aanvragenTotaal aanvragen ToegekendToegekend AfgewezenAfgewezen

Fietsen (School)Fietsen (School) 170170 105105 6565
Laptops (School)Laptops (School) 132132 8787 4545
Gezinscomputers (School)Gezinscomputers (School) 4141 2424 1717
Jarige Job verjaardagsboxJarige Job verjaardagsbox 191191 152152 3939
SchoolspullenpasSchoolspullenpas 668668 647647 2121

Totaal KINDPAKKETTotaal KINDPAKKET 12021202 10151015 187187

PaardenmaatjePaardenmaatje 5757 5454 33

Totaal OVERIGETotaal OVERIGE 5757 5454 33

EINDTOTALENEINDTOTALEN 12591259 10691069 190190

In Alphen aan den Rijn is in 2021 een afname te zien in ons bereik van 19 kinderen ten opzichte van 2020. Van de 
1.259 ingediende aanvragen werden 1.069 toekenningen feitelijk verstrekt. In totaal ontvingen  692 kinderen uit 
348 gezinnen ondersteuning vanuit Leergeld.

Leergeld Gouda
aantal aanvragen 2021aantal aanvragen 2021

VoorzieningVoorziening Totaal aanvragenTotaal aanvragen ToegekendToegekend AfgewezenAfgewezen

Fietsen (school)Fietsen (school) 194194 167167 2727
Jarige Job verjaardagsboxJarige Job verjaardagsbox 115115 9292 2323

EINDTOTALENEINDTOTALEN 309309 259259 5050

In Gouda is in 2021 een afname te zien in ons bereik van 77 kinderen ten opzichte van 2020. Van de 309 ingedien-
de aanvragen werden 259 toekenningen feitelijk verstrekt. In totaal ontvingen  224 kinderen uit 135 gezinnen 
ondersteuning vanuit Leergeld.
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3. Financiële verantwoording
STAAT VAN  BATEN EN LASTEN OVER 2021

Balans Balans  31-12-202131-12-2021 31-12-202031-12-2020

VASTE ACTIVAVASTE ACTIVA
Materiële vaste activaMateriële vaste activa  a)  a)         59.642         59.642         67.782         67.782 

VLOTTENDE ACTIVAVLOTTENDE ACTIVA
Overige vorderingenOverige vorderingen  b)  b)       242.741       242.741           8.819           8.819 
Liquide middelenLiquide middelen  c)  c)       608.699       608.699    1.365.545    1.365.545 

      851.440       851.440    1.374.364    1.374.364 
Totaal activaTotaal activa       911.082       911.082    1.442.146    1.442.146 

BalansBalans    31-12-202131-12-2021 31-12-202031-12-2020

RESERVES EN FONDSENRESERVES EN FONDSEN
ReservesReserves
ContinuiteitsreserveContinuiteitsreserve d)d) 316.314 316.314       252.622       252.622 

      316.314       316.314       252.622       252.622 
FondsenFondsen
BestemmingsfondsenBestemmingsfondsen e)e)       458.391       458.391       671.986       671.986 
Totaal reserves en fondsenTotaal reserves en fondsen       774.705       774.705       924.608       924.608 

KORTLOPENDE SCHULDENKORTLOPENDE SCHULDEN
CrediteurenCrediteuren f)f)         90.868         90.868         22.591         22.591 
Belastingen en premiesBelastingen en premies g)g)           3.608           3.608           3.752           3.752 
Overige schuldenOverige schulden h)h)         41.901         41.901       491.195       491.195 

      136.377       136.377       517.538       517.538 

Totaal PassivaTotaal Passiva 911.082 911.082    1.442.146    1.442.146 
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STAAT VAN  BATEN EN LASTEN OVER 2021

20202020 20212021

BatenBaten h)h)   2.291.351   2.291.351   2.761.275   2.761.275 
af :af : Besteed aan doelstellingBesteed aan doelstelling   1.945.358   1.945.358   2.499.504   2.499.504 

     345.993      345.993      261.771      261.771 

af : af : Lonen en salarissenLonen en salarissen i)i)      131.484      131.484      117.609      117.609 
Sociale lasten en pensioenenSociale lasten en pensioenen j)j)        26.849        26.849        23.213        23.213 
AfschrijvingenAfschrijvingen k)k)        21.133        21.133        15.667        15.667 
Overige bedrijfskostenOverige bedrijfskosten l)l)      101.911      101.911        94.413        94.413 

     281.377      281.377      250.902      250.902 
     

       64.616        64.616        10.869        10.869 

bij : bij : Financiële batenFinanciële baten m)m)               10               10               10               10 

af : af : Financiële lastenFinanciële lasten n)n)             934             934             162             162 
     

Voordelig / Nadelig saldoVoordelig / Nadelig saldo        63.692        63.692        10.717        10.717 

Resultaatbestemming :Resultaatbestemming :

Resultaat 2020 / 2021Resultaat 2020 / 2021        63.692        63.692        10.717        10.717 

Naar : Naar : Best.fonds armoedebestrijdingBest.fonds armoedebestrijding –   –   ––
ContinuïteitsreserveContinuïteitsreserve        63.692        63.692        10.717        10.717 

       63.692        63.692        10.717        10.717 
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN
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 mini-
ma gezinnen, voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel-niet beschikbaar zijn en die niet 
in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen volledig te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal 
maatschappelijk leven op en rond school.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

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

31-12-202131-12-2021 31-12-202031-12-2020

VASTE ACTIVA

a) a) Materiële vaste activaMateriële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in hetDe mutaties in de materiële vaste activa zijn in het
hiernavolgende schema samengevat:hiernavolgende schema samengevat:
Stand per 1 januariStand per 1 januari         67.782         67.782         52.634         52.634 
Investeringen / vervreemdingenInvesteringen / vervreemdingen         12.993         12.993         30.815         30.815 
AfschrijvingenAfschrijvingen       -21.133       -21.133       -15.667       -15.667 
Stand per 31 decemberStand per 31 december         59.642         59.642         67.782         67.782 

VerkrijgingsprijzenVerkrijgingsprijzen       112.534       112.534         99.541         99.541 
Cumulatieve afschrijvingenCumulatieve afschrijvingen       -52.892       -52.892       -31.759       -31.759 
Boekwaarde per 31 decemberBoekwaarde per 31 december         59.642         59.642         67.782         67.782 

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:
Inrichting en inventarisInrichting en inventaris 20%20%

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de bijlage  Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de bijlage  
‘materiële vaste activa’.‘materiële vaste activa’.

VLOTTENDE ACTIVA

b) b) Overige vorderingenOverige vorderingen
Nog te ontv. MVS en NieuwkoopNog te ontv. MVS en Nieuwkoop       212.259       212.259           8.819           8.819 
Nog te ontv. Hawk Commerce-kindpassenNog te ontv. Hawk Commerce-kindpassen         30.482         30.482                –                  –   

      242.741       242.741           8.819           8.819 

c) c) Liquide middelenLiquide middelen
Rabobank rekening-courantRabobank rekening-courant         63.689         63.689       370.545       370.545 
Rabobank SpaarrekeningRabobank Spaarrekening       545.010       545.010       995.000       995.000 

      608.699       608.699    1.365.545    1.365.545 



2424

31-12-202131-12-2021 31-12-202031-12-2020

RESERVES EN FONDSEN

ReservesReserves
c)c) ContinuiteitsreserveContinuiteitsreserve

Stand per 1 januariStand per 1 januari       252.622       252.622       241.905       241.905 
bij / af : Bestemming resultaatbij / af : Bestemming resultaat         63.692         63.692         10.717         10.717 

Stand per 31 decemberStand per 31 december       316.314       316.314       252.622       252.622 

Als waarborg voor de continuïteit van de activiteiten van de stichting  op langere termijn heeft het bestuur besloten 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 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.financiële buffer wenselijk is van tussen de één en maximaal anderhalf maal de uitvoeringskosten.

FondsenFondsen
d)d) BestemmingsfondsenBestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds ZoetermeerBestemmingsfonds Zoetermeer       174.778       174.778       174.779       174.779 
Bestemmingsfonds armoedebestrijdingBestemmingsfonds armoedebestrijding       283.613       283.613       497.207       497.207 

      458.391       458.391       671.986       671.986 

KORTLOPENDE SCHULDEN

e)e) CrediteurenCrediteuren         90.868         90.868         22.591         22.591 

f)f) Belastingen en premiesBelastingen en premies
Loonheffing en premiesLoonheffing en premies           3.608           3.608           3.752           3.752 

g)g) Overige schuldenOverige schulden
Nog te betalen accountantskostenNog te betalen accountantskosten           4.500           4.500           4.500           4.500 
Overloop/te besteden 2020 SZWOverloop/te besteden 2020 SZW                -                  -         114.200       114.200 
Terug te betalen MVSTerug te betalen MVS                -                  -         232.001       232.001 
Nog te factureren NieuwkoopNog te factureren Nieuwkoop                -                  -            2.808         2.808
Nog te besteden KrimpenerwaardNog te besteden Krimpenerwaard                -                  -             6.530           6.530 
Nog te besteden Kaag en BraassemNog te besteden Kaag en Braassem         31.069         31.069         26.115         26.115 
Nog te besteden Alphen a/d RijnNog te besteden Alphen a/d Rijn                -                  -           84.335         84.335 
Nog te besteden Pijnacker-NootdorpNog te besteden Pijnacker-Nootdorp                -                  -           20.317         20.317 
Nog te betalen vakantiegeldNog te betalen vakantiegeld           6.332           6.332           6.005           6.005 

        41.901         41.901       491.195       491.195 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Huurverplichtingen
Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen voor bepaalde tijd aangegaan Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen voor bepaalde tijd aangegaan 
ter zake van huur van bedrijfsruimte (ca €  7.500,- per jaar).ter zake van huur van bedrijfsruimte (ca €  7.500,- per jaar).
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31-12-202131-12-2021 31-12-202031-12-2020

TOELICHTING OP DE POSTEN UIT DE RESULTATENREKENING

h) h) BatenBaten
InkomstenInkomsten
Zoetermeer/SchoolkostenZoetermeer/Schoolkosten      339.000      339.000      385.000      385.000 
Zoetermeer/Armoedebestrijding + KindpasZoetermeer/Armoedebestrijding + Kindpas                -                  -          13.250        13.250 
Lansingerland - SchoolkostenLansingerland - Schoolkosten        95.000        95.000        98.368        98.368 
Pijnacker/NootdorpPijnacker/Nootdorp      111.529      111.529      119.405      119.405 
Maassluis/Vlaardingen/SchiedamMaassluis/Vlaardingen/Schiedam   1.029.559   1.029.559      945.868      945.868 
Kaag & BraassemKaag & Braassem        80.270        80.270        62.525        62.525 
Alphen a/d RijnAlphen a/d Rijn      103.454      103.454      103.080      103.080 
KatwijkKatwijk        90.000        90.000        90.000        90.000 
NieuwkoopNieuwkoop        26.034        26.034        27.033        27.033 
KrimpenerwaardKrimpenerwaard      134.099      134.099      141.160      141.160 
BarendrechtBarendrecht      130.086      130.086      144.000      144.000 
SZW-subsidieSZW-subsidie        98.580        98.580      537.895      537.895 
Eigen fondsenwervingEigen fondsenwerving        38.015        38.015        87.500        87.500 
Overige opbrengstenOverige opbrengsten        15.725        15.725          6.191          6.191 

  2.291.351   2.291.351   2.761.275   2.761.275 

BestedingenBestedingen
Sport en cultuurSport en cultuur          8.209          8.209          6.809          6.809 
Contributies/lesgeld welzijnContributies/lesgeld welzijn      121.661      121.661        70.078        70.078 
Kind/schoolpakket Gem. (incl.fietsen en PC’s)Kind/schoolpakket Gem. (incl.fietsen en PC’s)   1.815.488   1.815.488   2.422.617   2.422.617 
Ouderbijdragen/schoolkampen en -reizenOuderbijdragen/schoolkampen en -reizen                -                  -                  -                  -   
Maatwerk onderwijsMaatwerk onderwijs                -                  -                  -                  -   

  1.945.358   1.945.358   2.499.504   2.499.504 

Bruto saldo Inkomsten/BestedingenBruto saldo Inkomsten/Bestedingen      345.993      345.993      261.771      261.771 

Voor de bediende gemeenten zijn er in totaal 5.585 gezinnen inVoor de bediende gemeenten zijn er in totaal 5.585 gezinnen in
behandeling genomen (x € 24,50 = € 136.833,-).behandeling genomen (x € 24,50 = € 136.833,-).

i)i) Lonen en salarissenLonen en salarissen
Bruto lonen incl. vakantiegeldBruto lonen incl. vakantiegeld      127.916      127.916      115.009      115.009 
EindejaarsuitkeringenEindejaarsuitkeringen          3.568          3.568          2.600          2.600 

     131.484      131.484      117.609      117.609 
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20212021 20202020

j)j) Sociale lasten en pensioenenSociale lasten en pensioenen
Werkgeversaandeel sociale lastenWerkgeversaandeel sociale lasten        21.166        21.166        19.168        19.168 
ZiektewetverzekeringZiektewetverzekering          5.683          5.683          4.045          4.045 

       26.849        26.849        23.213        23.213 

k) k) AfschrijvingenAfschrijvingen
Inventaris en inrichtingInventaris en inrichting        21.133        21.133        15.667        15.667 

l) l) Overige bedrijfskostenOverige bedrijfskosten
Overige personeelskostenOverige personeelskosten        19.145        19.145        14.621        14.621 
HuisvestingskostenHuisvestingskosten          7.065          7.065          6.990          6.990 
Algemene kostenAlgemene kosten        75.701        75.701        72.802        72.802 

     101.911      101.911        94.413        94.413 

Deze kosten kunnen als volgt gespecificeerd worden:Deze kosten kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Overige personeelskostenOverige personeelskosten
ArbodienstArbodienst             331             331             412             412 
Uitzendkrachten / inhuur personeelUitzendkrachten / inhuur personeel                -                  -            6.679          6.679 
Kosten salarisadministratieKosten salarisadministratie             937             937             222             222 
Reiskosten woon/werkReiskosten woon/werk             308             308                -                  -   
DeskundigheidsbevorderingDeskundigheidsbevordering        10.514        10.514          7.196          7.196 
Reis-,verblijf- en representatiekostenReis-,verblijf- en representatiekosten          6.054          6.054                -                  -   
Overige personeelskostenOverige personeelskosten          1.001          1.001             112             112 

       19.145        19.145        14.621        14.621 

HuisvestingskostenHuisvestingskosten
HuurHuur          7.044          7.044          6.990          6.990 
Onderhoud inventarisOnderhoud inventaris               21               21                -                  -   

         7.065          7.065          6.990          6.990 
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Algemene kostenAlgemene kosten
Marketing en publiciteitMarketing en publiciteit          3.763          3.763          1.213          1.213 
KantoorbenodigdhedenKantoorbenodigdheden                 8                 8             436             436 
Drukwerk en kopieerkostenDrukwerk en kopieerkosten                -                  -            1.261          1.261 
Porti- en verzendkostenPorti- en verzendkosten          1.457          1.457          1.298          1.298 
OrganisatiekostenOrganisatiekosten                -                  -               272             272 
Telefoon- en internetkostenTelefoon- en internetkosten          7.508          7.508          3.613          3.613 
VerzekeringenVerzekeringen               73               73               88               88 
Kosten administratieKosten administratie          4.985          4.985          4.326          4.326 
Advieskosten / AccountantAdvieskosten / Accountant          4.834          4.834          5.710          5.710 
Vergader- en andere bestuurskostenVergader- en andere bestuurskosten                -                  -          10.390        10.390 
AutomatiseringskostenAutomatiseringskosten          5.691          5.691          9.091          9.091 
Kosten vrijwilligersKosten vrijwilligers        33.988        33.988        24.778        24.778 
Abonnementen en contributiesAbonnementen en contributies          1.279          1.279                -                  -   
Contributie LGNContributie LGN          2.850          2.850          2.850          2.850 
Kosten website en internetKosten website en internet          9.265          9.265          7.476          7.476 

       75.701        75.701        72.802        72.802 

m)m) Financiële batenFinanciële baten
BankrenteBankrente               10               10               10               10 

n)n) Financiële lastenFinanciële lasten
Bankrente en -kostenBankrente en -kosten             934             934             162             162 
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OmschrijvingOmschrijving
Jaar/Jaar/

maandmaand
aansch. aansch. 
waardewaarde

afs. afs. 
term.term. 01-01-’2001-01-’20 Aansch.Aansch. Afschr.Afschr. 31-12-’2031-12-’20

Inrichting en inventarisInrichting en inventaris
Town - ontw.Website-ITown - ontw.Website-I 20172017         6.725         6.725 55         2.017         2.017              -                -        1.345      1.345             672             672 
Town - ontw.Website-IITown - ontw.Website-II 20172017         9.617         9.617 55         3.688         3.688              -                -        1.923      1.923         1.765         1.765 
Town - ontw.Website-IIITown - ontw.Website-III 20182018         2.444         2.444 55         1.303         1.303              -                -            489          489             814             814 
Town - ontw.Website-IVTown - ontw.Website-IV 20182018       14.584       14.584 55         7.778         7.778              -                -        2.917      2.917         4.861         4.861 
Town - ontw.Website-VTown - ontw.Website-V 20182018         3.454         3.454 55         2.014         2.014              -                -            691          691         1.323         1.323 
Town - ontw.Website-VITown - ontw.Website-VI 20192019         4.423         4.423 55         2.727         2.727              -                -            885          885         1.842         1.842 
Wooning-kantoormeub.Wooning-kantoormeub. 20192019         3.035         3.035 55         2.023         2.023              -                -            607          607         1.416         1.416 
BBIT-herinrichting serverBBIT-herinrichting server 20192019         3.140         3.140 55         2.093         2.093              -                -            628          628         1.465         1.465 
Waaijenberg-MobileWaaijenberg-Mobile 20192019         5.450         5.450 55         3.997         3.997              -                -        1.090      1.090         2.907         2.907 
Town - ontw.Website-VIITown - ontw.Website-VII 20192019         6.150         6.150 55         4.202         4.202              -                -        1.230      1.230         2.972         2.972 
Town - ontw.Website-VIIITown - ontw.Website-VIII 20192019         4.719         4.719 55         3.224         3.224              -                -            944          944         2.280         2.280 
Town - ontw.Website-IXTown - ontw.Website-IX 20192019         4.985         4.985 55         3.822         3.822              -                -            997          997         2.825         2.825 
Town - ontw.Website-XTown - ontw.Website-X 20202020         6.363         6.363 55         5.409         5.409              -                -        1.273      1.273         4.136         4.136 
Town - ontw.Website-XITown - ontw.Website-XI 20202020         1.682         1.682 55         1.598         1.598              -                -            336          336         1.262         1.262 
Town - ontw.Website-XIITown - ontw.Website-XII 20202020       15.397       15.397 55       15.140       15.140              -                -        3.079      3.079       12.061       12.061 
Spotler e-mail softw. ISpotler e-mail softw. I 20202020         4.054         4.054 55         3.649         3.649              -                -            811          811         2.838         2.838 
Spotler e-mail softw. IISpotler e-mail softw. II 20202020         3.319         3.319 55         3.098         3.098              -                -            664          664         2.434         2.434 
Town - ontw.Website-XIIITown - ontw.Website-XIII 33         5.749         5.749 55                 -                   -         5.749       5.749          958          958         4.791         4.791 
Town - ontw.Website-XIVTown - ontw.Website-XIV 66         1.902         1.902 66                 -                   -         1.902       1.902          185          185         1.717         1.717 
Town - ontw.Website-XVTown - ontw.Website-XV 1111         5.342         5.342 1111                 -                   -         5.342       5.342            81            81         5.261         5.261 

 112.534  112.534    67.782    67.782  12.993  12.993  21.133  21.133    59.642    59.642 

TotaalTotaal  112.534  112.534    67.782    67.782  12.993  12.993  21.133  21.133    59.642    59.642 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden

Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 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 samenstel-
ling van het vermogen van Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden op 31 december 2021 en van het resultaat 
over de periode 2021 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 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3.  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelich-

tingen. 

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestan-
daarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoorde-
lijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden zoals vereist in de Verordening inzake de on-
afhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhanke-
lijkheidsregels 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.

A. 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 werkzaam-
heden 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 overeenstem-
ming de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 “Kleine organisaties zonder winststre-
ven”.
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B. 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 werkzaam-
heden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarreke-
ning opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de ven-
nootschap 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 onderne-
ming 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 vol-
doende 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 wor-
den 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 oor-
deelsvorming 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 controlewerk-
zaamheden 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;

•	 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-informa-
tie 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;
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•	 	het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtin-
gen; 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, 30 mei 2022
Astrium Accountants B.V.

w.g. M.G.M. Vink RA 
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4. Vooruitblik 2022
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke koers Leergeld in 2022 in zal zetten. Daarbij worden de doelstellingen 
van de organisatie bekeken en wordt de praktische invulling van deze doelen toegelicht.

Uitbreiding Voorne-Putten
Begin 2021 zijn het bestuur van Leergeld Zuid-Holland Midden en Leergeld Voorne-Putten met elkaar in contact 
gekomen. Leergeld Voorne-Putten is vanaf 2005 actief in de gemeenten Nissewaard, Hellevoetsluis, Brielle en 
Westvoorne. Het afgelopen jaar heeft Leergeld Voorne Putten de balans opgemaakt en is gebleken dat er onder de 
vleugel van Leergeld Zuid-Holland Midden meer kinderen geholpen kunnen worden. Laatst genoemde heeft meer 
middelen en mankracht en kan daarmee meer kinderen bereiken. Daarom is in gezamenlijkheid besloten dat Leer-
geld Voorne-Putten per 1 januari 2022 onderdeel wordt van Leergeld Zuid-Holland Midden.

Het doel van de overname is doorontwikkeling van het bestaande. De ondersteuning voor kinderen uit minima 
gezinnen blijft bestaan, het kantoor, de coördinator en de vrijwilligers worden behouden en de contactgegevens blij-
ven hetzelfde. Samen met onze nieuwe collega’s gaan we er alles aan doen om ook in de regio Voorne-Putten onze 
dienstverlening verder door te ontwikkelen en meer kinderen te bereiken die onze hulp kunnen gebruiken.

Vergroten bereik in achterblijvende gemeenten
De komende jaren zal worden ingezet op het nog beter realiseren van onze missie om elk kind mee te laten doen, 
door het bereik onder de doelgroep te vergroten. Het vergroten van het bereik wordt voornamelijk bewerkstelligd 
door de inzet van efficiënte marketingcommunicatie en het versterken van de samenwerking met gemeenten en 
lokale maatschappelijke organisaties.

Organisatiedoelen
In 2020 verscheen het meerjarenplan van Leergeld. Hierin werden de doelstellingen voor de komende 4 jaar be-
schreven. In 2022 zal de focus ook op deze doelen liggen en zal de uitwerking hiervan, die in 2020 al begon, verder 
worden doorgezet.

Eenduidig en uniform Kindpakket
De decentralisatie van het armoedebeleid heeft ertoe geleid dat er in zekere mate kansongelijkheid is ontstaan voor 
kinderen, afhankelijk van waar zij wonen. Leergeld zal zich inspannen om in samenspraak met de stakeholders 
binnen de regio Zuid-Holland Midden, de voorzieningen zo eenduidig en uniform mogelijk aan te bieden, zodat 
elk kind dezelfde kansen krijgt.

Samenbrengen van publieke en private middelen
Leergeld zal de komende jaren de contacten met het (regionale) bedrijfsleven verder intensiveren. Want, dit brede 
maatschappelijke probleem, kan niet alleen gedragen worden door publieke gelden. Ook vanuit de private sector 
mag een bepaalde inspanningsverantwoordelijkheid worden verwacht. De inzet is dan ook om meerdere private 
organisaties (structureel) aan ons te binden die willen bijdragen aan de aanpak van armoede onder kinderen. Ook 
deze kinderen zijn de werknemers en werkgevers van de toekomst.

In 2020 is daarom gestart met het opzetten van een fondsenwervingsproject. Dit project zal in 2022 verder uitge-
rold worden met een uitgebreide wervingscampagne en subsidieaanvragen bij vermogensfondsen.
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Begroting 2022
De begroting voor 2022 geeft inzicht in de inkomsten en de te verwachten uitgaven voor 2022. De begroting is een 
belangrijk bestuurlijk sturingsinstrument voor Leergeld. De middelen kunnen daar waar de behoefte en noodzaak 
binnen het Kindpakket het grootst is, flexibel worden ingezet. Het bestuur is collectief verantwoordelijk voor het 
vaststellen en het bewaken van de begroting. Binnen de begroting is de directeur gemandateerd om de middelen 
in te zetten. Hierbij vindt structureel controle plaats door de penningmeester. Indien er transacties plaatsvinden 
buiten de begroting, is hier ten alle tijden goedkeuring van het bestuur voor nodig.

Op basis van de groei van de afgelopen jaren is de schatting dat het totale bereik van Leergeld met 8,5% zal toene-
men ten opzichte van het jaar 2021. In deze groeiverwachting is ook het nieuwe bereik voor de regio Voorne-Putten 
meegenomen. Het gemiddelde bedrag per kind wordt geschat op €220,- en is vastgesteld op basis van de gegevens 
over de jaren 2020-2021. Doordat de kosten voor de inkoop van voorzieningen flink is gestegen is het gemiddeld 
bedrag per kind naar boven bijgesteld van €190,- naar €220,-. 
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Begroting LG Zuid-Holland Midden - 2022Begroting LG Zuid-Holland Midden - 2022

InkomstenInkomsten
ZoetermeerZoetermeer €€ 418.000,00418.000,00
LansingerlandLansingerland €€  95.000,00 95.000,00
Pijnacker-NootdorpPijnacker-Nootdorp €€  110.000,00 110.000,00
MaassluisMaassluis €€  160.393,00 160.393,00
VlaardingenVlaardingen €€  390.828,00 390.828,00
SchiedamSchiedam €€  368.747,00 368.747,00
Alphen aan den RijnAlphen aan den Rijn €€  150.000,00 150.000,00
NieuwkoopNieuwkoop €€  48.450,00 48.450,00
Kaag en BraassemKaag en Braassem €€  85.225,00 85.225,00
KatwijkKatwijk €€  90.000,00 90.000,00
KrimpenerwaardKrimpenerwaard €€  125.000,00 125.000,00
GoudaGouda €€  57.000,00 57.000,00
BarendrechtBarendrecht  € €  144.000,00 144.000,00
HellevoetsluisHellevoetsluis €€  90.000,00 90.000,00
NissewaardNissewaard €€  40.000,00 40.000,00
BrielleBrielle €€  4.000,00 4.000,00
WestvoorneWestvoorne €€  500,00 500,00
SZW-subsidieSZW-subsidie €€  211.200,00 211.200,00
Eigen fondsenwervingEigen fondsenwerving €€  200.000,00 200.000,00
Overige opbrengstenOverige opbrengsten €€  25.000,00 25.000,00

€€  2.813.343,00 2.813.343,00

Bestedingen (aan doelgroep)Bestedingen (aan doelgroep)
KindpakketKindpakket €€ 2.656.800,00 2.656.800,00 
Ouderbijdragen/schoolkamp en -reizenOuderbijdragen/schoolkamp en -reizen €€ -   -   
MaatwerkMaatwerk €€ 25.000,00 25.000,00 

€€ 2.681.800,00 2.681.800,00 

Saldo Inkomsten/BestedingenSaldo Inkomsten/Bestedingen €€ € 131.543,00€ 131.543,00

Lonen en salarissenLonen en salarissen €€ 158.500,00 158.500,00 
Sociale lasten en pensioenenSociale lasten en pensioenen  € € 25.000,00 25.000,00 
Overige bedrijfskostenOverige bedrijfskosten €€ 100.500,00 100.500,00 
Overige personeelskostenOverige personeelskosten  € € 15.000,00 15.000,00 
HuisvestingskostenHuisvestingskosten €€ 12.190,00 12.190,00 

€€ 311.190,00 311.190,00 

Reservering bestemmingsfondsen LGReservering bestemmingsfondsen LG €€ 190.000,00 190.000,00 

Totaal beschikbaar budget 2022Totaal beschikbaar budget 2022 €€ 3.003.343,003.003.343,00
Totaal te verwachten uitgaven 2022Totaal te verwachten uitgaven 2022 €€ 2.992.990,00 2.992.990,00 
Verwacht saldoVerwacht saldo €€ 10.353,0010.353,00

Continuïteitsreserve LG Continuïteitsreserve LG €€ 323.137,00 323.137,00 
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Partners Leergeld 2021
In 2021 heeft Leergeld met veel organisaties samengewerkt. Wij bedanken hen voor de gezamenlijke inzet om elk 
kind mee te laten doen.

•	 Aabeco Telecombinatie
•	 Access2All
•	 Computerhoek Katwijk
•	 Coach and Care’n
•	 Formulierenbrigade
•	 Fonds 1818
•	 Fonds Vlaardingen Schiedam e.o.
•	 Haella
•	 KNR
•	 Jeugdformaat
•	 Jeugdfonds Sport en cultuur

•	 Leergeld Nederland
•	 LetsRuilwinkel
•	 Lions Club de Meerbloem
•	 Meerkoet Alphen aan den Rijn
•	 Mobiele Fietsenservice
•	 Museum de Voorde 
•	 Nationaal Fonds Kinderhulp
•	 Pic-A-Point
•	 Prima Systems
•	 Speeltuin de Kievit
•	 Stichting Altijd Feest

•	 Stichting Ecoware
•	 Stichting Jarige Job
•	 Stichting Piëzo
•	 Stichting Present Barendrecht
•	 	Stichting Uitgestelde 

 Kinderfeestjes
•	 Stroomopwaarts MVS
•	 Town QSP
•	 Verdel ICT & Media
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Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden

Postbus 7121
2701 AC Zoetermeer
T 079 - 316 23 84

©2022 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.


