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1. Accountantsrapport

Aan het bestuur van
Stichting Leergeld Nijkerk
Reynoltstraat 7
3862 AS Nijkerk
Nijkerk, 13 april 2022
Ons kenmerk: 31040230/2021
Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting Leergeld Nijkerk te
Nijkerk.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: Opdrachtgever
De jaarrekening van Stichting Leergeld Nijkerk te Nijkerk is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Leergeld Nijkerk.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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1.2 Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Leergeld Nijkerk, statutair gevestigd te Nijkerk bestaan voornamelijk uit het
voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, in
principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit gezinnen, voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput,
niet toereikend dan wel niet-beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen
normaal te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en rond
school.
Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Nijkerk, 13 april 2022
Alfa Accountants en Adviseurs B.V.
Dit document is digitaal ondertekend:
Albert Hooijer AA
19 apr 2022 07:49:54 (GMT +02:00)
Ref.: +316*****517

#ondertekenaar2

A.G. Hooijer AA
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2. Bestuursverslag

Samenstellingsverklaring afgegeven

4

Stichting Leergeld Nijkerk
Nijkerk

Jaarverslag 2021 Stichting Leergeld Nijkerk

1. Voorwoord
1DKHW³FRURQDMDDU´GDFKWHQZHGDW 2021 wel een meer normaal jaar zou worden. De
vaccinatiecampagne kwam immers op gang en vaccinaties zouden ons uit de pandemie helpen. Helaas
mocht dit niet zo zijn, o.a. door de opkomst van de delta- en later van omikronvariant. Er waren in 2021
periodes dat het land in een lockdown zat en dat weinig mogelijk was, maar gedurende het jaar hebben we
ook periodes meegemaakt dat het leek of alles weer normaal was; sportwedstrijden gingen weer door,
scholen waren weer open en schoolreizen gingen weer door. Het was dan ook voortdurend aanpassen aan
de dan geldende situatie. Zo is er nog 2x door het bestuur digitaal vergaderd en konden intermediairs niet
altijd fysiek op huisbezoek, maar moesten zaken soms telefonisch afgehandeld worden. Maar wat bleef is
de inzet van intermediairs en bestuursleden.
+HWMDDUNHQPHUNWH]LFKRRNGRRUKHWLQZHUNLQJWUHGHQYDQHHQQLHXZHZHW³YRRUNRPHQXLWVOXLWLQJELM
QLHWEHWDOHQRXGHUELMGUDJHQ´NRUWJH]HJG³1LHXZHZHWYULMZLOOLJHRXGHUELMGUDJH´$OVJHYROJYDQGH]HZHW
mogen leerlingen van wie de ouders de geldelijke bijdrage niet hebben betaald, niet worden buitengesloten
van activiteiten die door de school georganiseerd worden. Dat betekent dat we vanaf augustus voor ouders
die bij ons een aanvraag deden inzake schoolkosten naar de school verwijzen en deze kosten niet meer
vergoeden. We hebben dit met de scholen in de gemeente Nijkerk gecommuniceerd. We hopen wel dat
scholen toch de nodige leuke (buitenschoolse) activiteiten blijven organiseren, zodat kinderen van ouders
met beperkte financiële middelen ook bijvoorbeeld een schoolkamp of schoolreis hebben, activiteiten die
hun ouders in de privésfeer zich niet kunnen veroorloven.

Door de coranaepidemie zijn in 2021 de aanvragen iets achtergebleven. Toch heeft Stichting Leergeld
Nijkerk in dat jaar weer 143 kinderen en jongeren kunnen helpen door het schenken van laptops, 2e hands
fietsen, schoolbenodigdheden, fietsreparaties, schoolkampen en excursies (1e half jaar) etc. Met deze
hulpverlening is een bedrag van ¼,- gemoeid.
Daarnaast handelt Leergeld Nijkerk aanvragen af voor onze partners: Jeugdfonds Sport & Cultuur,
Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Jarige Job en Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes. Leergeld dient als
intermediair en moet er inspanningen voor doen, maar dragen niet de kosten.
Buiten het genoemde totaalbedrag zijn er giften in natura richting kinderen gegaan zoals onder meer de
verjaardagboxen van Stichting Jarige Job (die door Jarige Job betaald worden), de door het Nationaal
Fonds Kinderhulp geschonken vakantierugtassen met diverse cadeaus, vrij-reizen-vouchers en
entreekaarten voor pretparken. Ook doneerden de Redemptionkerk vakantietassen voor onze relaties.
Leergeld heeft deze tassen verdeeld over de gezinnen in ons bestand.
De door ons ontvangen mondkapjes en zelftests hebben we, voorzien van een flyer van Leergeld Nijkerk,
verdeeld onder gezinnen die gebruik maken van de voedselbank. Via de Nijkerkse goede-doelen-actie
³*OD]HQ7KXLV´RQWYLQJHQZHNHUVWEURGHQHQEDQNHWVWDYHQ2Q]HJH]LQQHQNRQGHQGH]HLQGHILOLDOHQYDQ
de plaatselijke bakker ophalen. De overgebleven broden en staven hebben we gedoneerd aan de
voedselbank.
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Voor ons als bestuur is het steeds weer een uitdaging om onze doelgroep te bereiken. Daar zijn we
voortdurend mee bezig. En als ouders ons weten te vinden en een aanvraag indienen, kan er heel wat voor
de kinderen gedaan worden. Daarbij hebben we ook de financiële steun nodig van de Gemeente Nijkerk,
kerken, particulieren, bedrijven en diverse andere instanties. En die steun hebben we in 2021 ook mogen
ontvangen. Wij danken allen die bijgedragen hebben om alle kinderen die het nodig hebben een steuntje in
de rug te geven. Door die steun hebben ze kunnen meedoen, ook in 2021, waardoor zij straks hopelijk
kunnen meetellen!

Namens het bestuur en intermediairs
Henk Bokkers, voorzitter

Colofon
Stichting Leergeld Nijkerk
Opgericht 10 oktober 2016
Postadres: Postbus 55, 3860 AB Nijkerk
E-mail: stichting@leergeldnijkerk.nl
Telefoon: 06-81314455
Website: www.leergeldnijkerk.nl
Bank: NL26 RABO 0313 6343 43
KvK: 67053610
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2. Leergeld Nederland
Aan het begin van 2021 heeft Leergeld Nederland een nieuwe versie van het administratiesysteem Lisy in
gebruik genomen. Dit maakte dat in de loop van december 2020 de oude versie 'on hold' gezet werd om de
transitie naar de nieuwe versie mogelijk te maken. Hierin is veel inzet en geld gestoken. Het nieuwe
systeem heeft zeker toegevoegde waarde. Zo nodig kon gebruik gemaakt worden van de helpdesk.
Op landelijk niveau werkt de 'Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland', kortweg 'Leergeld
Nederland' aan een primair netwerk van lokale stichtingen. Het is een grote uitdaging om voldoende
middelen te verkrijgen, om vrijwilligers te werven, besturen te formeren en voor het trainen van de
vrijwilligers zorg te dragen. De koepelorganisatie is enerzijds dienstig aan bestaande lokale stichtingen en
neemt anderzijds initiatief voor nieuwe stichtingen in het land. Zij is visie- en beleidsvormend voor Leergeld
als geheel. En omdat alle Leergelden vanuit dezelfde Leergeldformule werken is dat aanvullend op de
doelstelling en strategie van de lokale stichtingen. Er zijn op dit moment 112 lokaal of regionaal opererende
Stichtingen Leergeld in Nederland. Onderdeel van het werk van Leergeld Nederland is communicatie over
het werk van Leergeld in Nederland. Leergeld Nederland heeft intensief contact met het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en er is regelmatig publiciteit in landelijke media zoals kranten, radio
en online. Daarnaast verwerft Leergeld Nederland op landelijk niveau middelen, enerzijds ter
instandhouding van de centrale organisatie en anderzijds ten behoeve van lokale stichtingen. In heel
Nederland hebben de 11VWLFKWLQJHQELMHONDDU]R¶Q kinderen geholpen. Daarmee is een bedrag
JHPRHLGYDQ¼-. Om het bereik te vergroten zoekt Leergeld Nederland samenwerking met
andere partners. Zo is er het project Sam& voor alle kinderen. Het is een samenwerkingsverband tussen
Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport &Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job.
Samen bieden deze organisaties één portal waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen. Het
jaarverslag 2021 van Leergeld Nederland is te lezen via de website van Leergeld Nederland.
3. De Leergeldformule
Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdgenootjes, past Leergeld een bijzondere werkwijze
toe: de Leergeldformule. De Leergeldformule vormt een wezenlijk onderdeel van onze manier van werken
en bestaat uit de volgende stappen:
Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door
goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de
hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.
Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van
bestaande/voorliggende voorzieningen van andere, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties.
Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.
Stap 3: Financieel vangnet: Wanneer er geen voorzieningen zijn waarop voor het betreffende kind een
beroep kan worden gedaan of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp
geboden worden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium
hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van
sociale uitsluiting via het bevorderen van 'meedoen'.
Stap 4: Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het
contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een
telefoontje tot een nieuw huisbezoek. Elke 2 jaar wordt contact gezocht met de gezinnen om te vragen hoe
het gaat, of de adres- en inkomensgegevens gewijzigd moeten worden.
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4. Overheidsgeld / Klijnsma-gelden / Gemeente Nijkerk
De economische crisis die in 2008 begon heeft geleid tot een toename van de armoedeproblematiek in
Nederland mede doordat ook de overheid fors bezuinigt. Gevolg hiervan is dat onze doelgroep (gezinnen
met een inkomen tot maximaal 130% van de bijstandsgrens) enorm gegroeid is. Hoewel het door de
coranacrisis voor diverse groepen financieel niet gemakkelijker op is geworden, mogen we inmiddels wel
concluderen dat de economische crisis voor Nederland voorbij is. Helaas zijn de gevolgen van het eindigen
van de crisis ook voor onze doelgroep nog niet of nauwelijks zichtbaar. Nog steeds groeit 1 op de 12
NLQGHUHQLQ1HGHUODQGPRPHQWHHORSLQ³DUPRHGH´ De gezinnen in onze doelgroep verkeren vaak in een
achterstandsituatie. Niet alleen financieel, maar ook sociaal waardoor de effecten van economische groei
pas veel later onze doelgroep zullen bereiken. Ook de overheid ziet deze trend en heeft vanaf 2013 extra
geld aan gemeenten ter beschikking gesteld dat ingezet dient te worden in het kader van armoede en
schuldenbeleid. In 2016 heeft staatssecretaris Klijnsma in een brief aangegeven dat er structureel een
EHGUDJYDQ¼PLOMRHQWHUEHVFKLNNLQJJHVWHOG wordt. Dit bedrag komt bovenop het bedrag van de al
bestaande/voorliggende voorzieningen.
Onderdeel van het plan van de staatssecretaris is dat de gelden in natura ter beschikking worden gesteld
aan de doelgroep door samenwerking te zoeken met organisaties actief op het gebied van
armoedebestrijding bij kinderen zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Leergeld.
Leergeld Nijkerk heeft intensief overleg met de gemeente Nijkerk gehad om een deel van de middelen via
Leergeld Nijkerk in te zetten voor de doelgroep. In de loop van 2017 is duidelijk geworden hoe deze extra
middelen, GLHYRRUGHJHPHHQWH1LMNHUNRQJHYHHU¼EHGUDJHQ, zullen worden ingezet. Het
Kindpakket is samengesteld, mede dankzij uitvoering overleg met Leergeld Nijkerk. Niet alle adviezen en
tips van Leergeld Nijkerk over de uitvoering van het Kindpakket zijn overgenomen door de gemeente. Met
de kanttekening bij een aantal zaken is het bestuur gematigd positief over het Kindpakket Nijkerk. De
samenstelling van het Kindpakket heeft wel geresulteerd in een subsidieverstrekking van de gemeente.
Een deel van het overheidsgeld (de Klijnsma-gelden) komt via Leergeld Nijkerk ten goede aan de kinderen
die het zo hard nodig hebben. In 2017 is de samenwerkingsrelatie met de gemeente Nijkerk van start
gegaan. Jaarlijks vindt er overleg plaats met de ambtenaren die werkzaam zijn op het gebied van de
armoedebestrijding. Deze overleggen worden door zowel de gemeente als Leergeld Nijkerk als waardevol
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ervaren en dragen bij aan signalering van problemen binnen de doelgroep en een betere hulpverlening.
Door samen te werken wordt de doelgroep breder en beter bereikt, terwijl de hulpverlening op adequatere
wijze kan plaatsvinden. De samenwerking middels het Kindpakket en de besteding van de subsidie wordt
voorlopig voortgezet.
In 2021 is er ook een gesprek geweest met de Wethouder en beleidsmedewerkers. Nijkerk laat door een
RQGHU]RHNVWHDPHHQKHULMNLQJVRQGHU]RHNGRHQKRHKHW³DUPRHGHEHOHLG´HIIHFWLHYHUHQHIILFLsQWHUNDQ
Twee bestuursleden van Leergeld Nijkerk hebben daaraan hun medewerking gegeven.

De gemeente Nijkerk heeft gemeend te moeten korten op de definitieve vaststelling subsidie 2020. De
ingediende bedragen t.a.v. schoolspullen én een aantal behandelingskosten/bemiddelingskosten voor een
ELMGUDJHYDQDQGHUHIRQGVHQNZDPHQQLHWLQDDQPHUNLQJYRRUVXEVLGLH+HWJLQJRPHHQEHGUDJYDQ¼
4738.-. We hebben daartegen bezwaar aangetekend. Het bezwaar is behandeld in de onafhankelijke
bezwarencommissie, waarbij een bestuurslid heeft mogen inspreken. De bezwarencommissie heeft ons
bezwaarschrift ongegrond verklaard. Dit met een onderbouwing. Hoewel door het college van
Burgemeester en Wethouders is vastgesteld dat het besluit van de bezwarencommissie op een zorgvuldige
wijze tot stand is gekomen en geen tegenstrijdigheden bevat is het besluit slechts gedeeltelijk
oveUJHQRPHQ+HWEHGUDJYDQ¼- voor de schoolspullen/waardebonnen komt toch in aanmerking
voor subsidie. Dit besluit is eenmalig genomen op grond van de hardheidsclausule (artikel 18 van de
algemene subsidieverordening 2014).
5. Samenwerking

Samenstellingsverklaring afgegeven

9

Stichting Leergeld Nijkerk
Nijkerk

Scholen
Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs is de toename van de armoede in gezinnen
goed merkbaar. Leergeld heeft met de scholen van beide onderwijssoorten goede contacten. De meeste
scholen weten Leergeld Nijkerk al te vinden. Een aantal aanvragen verloopt dan ook via de scholen.
Zoals in de inleiding al is geschreven, is in augustus 2021 de nieuwe Wet Vrijwillige Ouderbijdrage
ingegaan. Dit zal gevolgen hebben voor de werkwijze van scholen inzake het samenstellen van de
excursie- HQZHUNZHHNSURJUDPPD¶V'HNRVWHQYRRUGRRUVFKRROJHRUJDQLVHHUGHDFWLYLWHLWHQPRHWHQ
allemaal vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Als ouders deze bijdrage niet kunnen of willen betalen
mogen kinderen niet meer buitengesloten worden van deelname. Een alternatief programma volstaat niet
meer. De school zal zelf de middelen moeten vrijmaken om deze kinderen mee te kunnen laten doen.
Voor aanvragen door onze gezinnen van onze doelgroep voor schoolkampen, excursies, werkweken en
schoolreisjes heeft leergeld daarom alleen in het eerste half jaar van 2021 een bijdrage geleverd. Het
tweede halfjaar, na de invoering van de nieuwe wet, hebben we dit niet meer gedaan. Dit is ook
gecommuniceerd met de scholen en zo nodig ook met de betreffende ouders.
Kosten voor artikelen die nodig zijn om naar school te komen, huiswerk te maken en bij te blijven op school
(computers en fietsen) vormden de kern van de uitgaven. Voor computers is met de VO-scholen getracht
om een regeling af te spreken, die via de Rentcompany verloopt: de school draagt een deel van de kosten
en Leergeld zorgt voor een andere (vast)deel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de inlogcodegenerator,
wat de uitgave vergemakkelijkt. Ook aan basisschoolleerlingen zijn in 2021, zeker door het thuisonderwijs,
de nodige laptops/chromebooks verstrekt.
Zo werken scholen en Leergeld samen aan een goede oplossing en kunnen leerlingen meedoen en
meetellen.
Voor het MBO onderwijs waren tot voor kort tijdelijke extra financiële middelen beschikbaar voor
PLQGHUMDULJHPER¶HUVGLHGHYRRUJHVFKUHYHQRQGHUZLMVEHQodigdheden niet zelf konden betalen. Met ingang
van 1 augustus 2021 is deze tijdelijke regeling omgezet in een permanent MBO Studentenfonds.

Landelijke partners
Leergeld heeft een aantal vaste landelijke partners, te weten het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal
Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Leergeld Nijkerk heeft ook een goede relatie met Stichting
Uitgestelde Kinderfeestjes. Met Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting
Jarige Job is in 2019 het landelijke plaWIRUP6DP#JHVWDUW³VDPHQYRRUDOOHNLQGHUHQ´(ULVRRNHHQ
gezamenlijke landelijke website. Een tweede kanaal om de doelgroep te bereiken. Sam@ voor alle
kinderen richt zich met name op promotie en zichtbaarheid van de verschillende merken.
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Leergeld Nederland
In hoofdstuk 2 is reeds het belang van Leergeld Nederland besproken. We hebben regelmatig gebruik
gemaakt van de diensten en expertise van de vereniging. Ook hebben we een bijdrage geleverd aan
diverse onderzoeken en enquêtes om Leergeld Nederland te verbeteren wat ook de stichtingen weer ten
goede komt. De digitale jaarvergaderingen zijn bezocht en ook de fysieke regionale bijeenkomst.
Jeugdwerk
In 2021 hebben we in samenwerking met jeugd- en jongerenwerk Chill Out een bijeenkomst georganiseerd
met als doel om ook met jongeren te spreken over hun ervaringen over het opgroeien in gezinnen met
beperkte financiële middelen en ook om ons van advies te dienen over hoe we deze gezinnen kunnen
bereiken.
Nijkerks Diaconaal Beraad
We hebben een gesprek gehad met een afgevaardigde van het Nijkerks Diaconaal Beraad over hoe we
elkaar kunnen aanvullen, versterken en van elkaars diensten gebruik kunnen maken.
Voedselbank
Van de voedselbank Nijkerk maken veel gezinnen gebruik, die weinig te besteden hebben. We gaan ervan
uit dat er ook gezinnen bij zijn, die van de diensten van Leergeld Nijkerk gebruik maken. In 2021 hebben
we zelftesten en mondmaskers ontvangen. Deze hebben in pakketjes verspreid, voorzien van onze folder,
onder de gezinnen van de voedselbank. Ook hebben we overgebleven door ons ontvangen kerstbroden en
banketstaven gedoneerd aan de voedselbank, nadat onze relaties eerder de mogelijkheid hebben gehad
deze op te halen.
6. Hulpverlening in 2021
In 2021 LVHHQEHGUDJ¼17.058.- uitgekeerd aan de doelgroep in het kader van hulpvragen. De aanvragen
zijn onder te verdelen in de volgende categorieën (zoals gedefinieerd in het administratieprogramma LISY):
Onder de categorie onderwijs vallen vooral ouderbijdragen, schoolbenodigdheden, schoolreizen en
excursies (alleen 1e half jaar). In de categorie sport betreft het vooral contributie en sportkleding.
Opgemerkt moet worden dat door de constructieve samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur in
Nijkerk de meeste aanvragen op het gebied van sport en cultuur worden behandeld door Leergeld Nijkerk
maar betaald worden door deze fondsen. Onder de post welzijn wordt voornamelijk verstaan de
verstrekking van fietsen en computers. Ook anno 2021 is het nagenoeg onmogelijk om op school te blijven
meedoen zonder de beschikking te hebben over een goed functionerende computer. De samenwerkingen
met Expert Nijkerk en de Rentcompay (voor nieuwe laptops en Chromebooks) en Gflex (voor tweedehands
laptops) verlopen van beide kanten erg goed. Fietsen worden verstrekt via een cheque die kan worden
ingewisseld bij alle fietsenwinkels in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken.
In 2021 zijn 27 computers en 44 tweedehands fietsen ter beschikking gesteld aan kinderen. Er zijn in 2021
ook 3 kinderen geholpen met fietsreparatie. Er zijn in het eerste half jaar van 2021 2 facturen van
schoolreisjes en excursies betaald voor ouders en 6 keer een factuur voor een schoolkamp. 25
brugklasleerlingen hebben gebruik gemaakt van een voucher voor nieuwe schoolspullen.
Naast de financiële bijdragen heeft Leergeld Nijkerk in 2021 intensief samengewerkt met het Jeugdfonds
Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en haar rol vormgegeven als doorverwijzer naar bestaande
voorliggende voorzieningen van de gemeente, Sigma, de Meedoenregeling van de gemeente, de
Voedselbank, de Kledingbank, Leger des Heils, Harmonie in hulp en Humanitas. Ook is er regelmatig
contact geweest met MBO-scholen om te regelen dat het noodfonds van de MBO-scholen wordt ingezet en
na 1 augustus het permanente MBO studentenfonds. Dit om bijvoorbeeld laptops en het betalen van een
factuur van lesmateriaal en boeken te regelen. MBO-scholen hebben hiervoor sinds augustus 2021 een
permanent MBO Studentenfonds en voor die tijd een noodfonds, wat niet altijd bekend is bij ouders van
leerlingen van een MBO-school. Deze verwijsfunctie is een wezenlijk onderdeel van het werk van de
intermediairs en wordt als zodanig ook gewaardeerd door de gezinnen en door de instellingen waarnaar
verwezen wordt. Naast de financiële kengetallen is het van belang te zien in welke mate de doelgroep van
Leergeld Nijkerk wordt bereikt. Dit is af te meten aan het aantal gezinnen dat een beroep doet op Leergeld
Nijkerk en het aantal kinderen dat hulp heeft ontvangen.
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7. PR
Leergeld Nijkerk is actief via social media. Onze acties ± en die van Leergeld Nederland en onze
samenwerkingspartners ± worden gedeeld via de accounts op Twitter, Facebook en Instagram. Het
onderhouden van de website, berichten via sociale media en andere mediazaken worden door het bestuur
verzorgd.
Er is aandacht geschonken aan diverse acties en activiteiten van Leergeld Nijkerk of landelijke acties,
georganiseerd door Leergeld Nederland. Leergeld Nijkerk staat regelmatig de pers te woord over
onderwerpen als armoede en deelt kennis en inzicht waar het kan. M.n. is er veel aandacht geweest voor
de online kookshow, georganiseerd door de Lionsclub Nijkerk en waarvoor het goede doel onze stichting
was. We hebben over de doelstellingen van Leergeld Nijkerk veel kunnen vertellen op social media, maar
ook in de plaatselijke krant. Het afscheid van 2 bestuursleden en de introductie van de nieuwe voorzitter
heeft ook veel aandacht gekregen in diverse media.
Bij alle plaatselijke kranten was vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar een folder van Leergeld
Nijkerk toegevoegd, waarin informatie stond van onze stichting en waarin de mogelijkheid werd
aangegeven voor het aanvragen van een voucher voor schoolspullen voor de nieuwe brugklassers.
Het is steeds weer een uitdaging om het werk van Leergeld onder de aandacht te brengen en gezinnen
van onze doelgroep te bereiken.
Nieuwe website
In 2021 is de oude website vervangen door een nieuwe website met een frisse en moderne uitstraling. In
2022 zullen we de flyer en folders daar ook op aanpassen.
8. Acties
Door Nationaal Fonds Kinderhulp zijn (in de zomer van 2021) 60 zomervakantiepret-rugtassen
geschonken, verdeeld voor 2 groepen kinderen/jongeren: PO en VO-leeftijd. Deze rugtassen zijn door onze
vrijwilligers gebracht bij de geselecteerde jongeren, zodat zij ook een vakantiegevoel konden ervaren. Ook
heeft de Redemptionkerk tassen met vakantiespullen gebracht om uit te delen. De rugzakken en tassen
zijn met vreugde ontvangen en werden gewaardeerd.
Meerdere kinderen zijn door ons aangemeld voor een uitgesteld kinderfeestje bij Stichting Uitgestelde
Kinderfeestjes. Veel kinderen hebben weer mogen genieten van de verjaardagbox van stichting Jarige Job.
Corona-zelftesten en mondmaskers zijn uitgedeeld via de voedselbank.
'HDDQKHWHLQGHYDQKHWMDDUJHKRXGHQJRHGHGRHOHQDFWLH³*OD]HQ7KXLV´KHHIWRQVYHU]RHNRPZDW
lekkers te doneren voor onze relaties gehonoreerd. Veel mensen hebben kunnen genieten van kerstbroden
en banketstaven.
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9. Ontvangen bedragen
Zonder subsidies en donaties van de gemeente, bedrijven, instellingen en particulieren kunnen we niet
bestaan en kunnen we kwetsbare kinderen niet helpen. We zijn dan ook blij en dankbaar dat we ook in
2021 de nodige bedragen hebben mogen ontvangen.
Leergeld Nijkerk hanteert als uitgangspunt dat de middelen die worden verkregen zo spoedig mogelijk
worden ingezet ten behoeve van de doelgroep.
Subsidie gemeente
Leergeld Nijkerk ontving in 2021 van de gemeente Nijkerk een substantiële subsidie van 75% van het
uitgegeven bedrag aan de doelgroep. Niet alle aangevraagde subsidies werden gehonoreerd (zie
hoofdstuk 4). Naar verwachting zal de subsidieregeling de komende jaren worden gecontinueerd, mits de
zogenaamde Klijnsma-gelden ter beschikking blijven voor de gemeente Nijkerk. De nieuwe regering zal
zich hierover buigen.
Donaties bedrijven en fondsen
Particuliere initiatieven zoals Leergeld kunnen niet zonder de bijdragen van andere fondsen. Bedrijven als
Alfa Accountants en Bertal Nijkerk BV hebben geld gedoneerd. Ook hebben de kerken De Fontein en
Family Church collectegeld gedoneerd. De Lionsclub heeft een online-NRRNVKRZJHKRXGHQZDW¼
opleverde. Stichting Weeshuis Nijkerk heeft dit bedrag verdubbeld. De P.G. Maartensstichting doneerde
DDQHONHVWLFKWLQJ/HHUJHOGLQ1HGHUODQG¼,SYFDGHDXVYURHJHQPHQVHQHHQELMGUDJHYRRU
stichting Leergeld Nijkerk. Dat leverde een mooi bedrag op. Ook hebben we van diverse andere
particulieren grote en kleinere bedragen mogen ontvangen.
10. Kosten
Het doel van Leergeld Nijkerk is om zo efficiënt mogelijk te werken en een zo groot mogelijk deel van de
verworven middelen te laten toekomen aan de doelgroep. De kosten van de stichting bestaan voornamelijk
uit vergoedingen onkosten vrijwilligers, hosting website, kosten van kantoorzaken als drukwerk, printporto- en telefoonkosten die noodzakelijk zijn in het kader van de communicatie met en het bereiken van
onze doelgroep.
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11. Samenstelling van de Stichting Leergeld Nijkerk
Bestuur
Leergeld Nijkerk heeft een bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de activiteiten die de stichting
onderneemt, zowel op het gebied van het verwerven van de nodige financiële middelen als de besteding
daarvan ten behoeve van de doelgroep.
Voorzitter: Henk Bokkers
Secretaris: Gea Hoekstra
Penningmeester: Petra Kuhl
Coördinator en PR: Marcelle Warringa
Algemeen lid: Falco van Loon

Begin februari heeft Henk Bokkers het voorzitterschap overgenomen van Marcelle Warringa. Marcelle blijft
wel deel uit maken van het bestuur en blijft zich bezig houden met haar belangrijke rol als coördinator (o.a.
contacten met intermediairs en operationele werkzaamheden) en PR. Gea Hoekstra heeft halverwege
2021 het secretariaat overgenomen van Falco van Loon.
In juni konden we weer fysiek bij elkaar komen en hebben we op gepaste wijze afscheid genomen van
onze oud-bestuursleden Bertus Rakhorst en Monique van Rooyen en van onze intermediair Wim van
Veen.
In 2021 hebben we 6x een bestuursvergadering gehad, waarvan 2 maal digitaal. Daarnaast is er veelvuldig
contact geweest via de bestuursapp en e-mail en zijn bestuursleden in een kleinere samenstelling bij elkaar
geweest om zaken te bespreken.
Het nieuwe 4 jaren beleidsplan 2021-2025 is vastgesteld.
Door bestuursleden zijn diverse Webinars bijgewoond, als ook activiteiten en vergaderingen van Leergeld
Nederland.
In 2021 hebben we een korte taakomschrijving per bestuurslid vastgesteld. Ook is een jaarrooster
opgesteld.
Gea Hoekstra heeft aangegeven met haar bestuurstaken te stoppen. Tijdens de laatste
bestuursvergadering in december hebben we haar bedankt voor haar inzet voor de stichting. Gelukkig
hebben we tijdens dezelfde vergadering kennis mogen maken met onze nieuwe secretaris Anneloes van
den Berg.

Intermediairs
De intermediairs zijn de toverformule van Stichting Leergeld. Intermediairs zijn vrijwilligers, die ervaring
hebben opgedaan met de doelgroep of op andere wijze affiniteit met de doelgroep hebben. Zij gaan op
huisbezoek waar in alle rust en veiligheid de aanvraag wordt opgemaakt en eventueel verwezen wordt naar
de voorliggende voorzieningen. Ook is tijdens het huisbezoek alle tijd voor informatie en advies. De
intermediairs zijn tijdens een huisbezoek 'gelijkwaardige' gesprekspartners waardoor laagdrempeligheid
wordt gestimuleerd. Tevens zijn de intermediairs de bron van informatie, waarop Leergeld als organisatie
o.a. haar beleid bepaalt.
'HLQWHUPHGLDLUVKHEEHQLQHHQEHJLQJHPDDNWRPQDHHQKHUQLHXZGHDDQYUDDJELMKXQ³HLJHQ´
gezinnen weer te bezien of ondersteuning door Leergeld nog nodig is. Dit door o.a. een toetsing van de
inkomens- en (eventuele) schuldensituatie te doen.
In 2021 is er een waardevolle digitale bijeenkomst geweest met de coördinator om het vernieuwde
aanvraag- en registratiepakket te bespreken.
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De intermediairs van Stichting Leergeld Nijkerk waren in 2021:
$QQH-Marie van der Herberg
-DQ:LOOHP5LNNHUV
0LPRXQW6RWWRXWL
6RODY*LGU WRON$Uabische talen)
-XGLWK9HUKDDU
%ULJLWWH.UHXJHO
0DUJpYDQGHU6SUXLW
:LO+Rgeman

Namens bestuur en intermediairs
Henk Bokkers, voorzitter
Nijkerk, februari 2022
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3. Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2021
(na voorstel batig saldoverdeling)
31-12-2021
€

31-12-2020
€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

1

842

940

Liquide middelen

2

58.606

47.007

59.448

47.947
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31-12-2021
€

31-12-2020
€

€

€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserve

Kortlopende schulden

3
4

37.000
1.977

5

18

32.000
4.088
38.977

36.088

20.471

11.859

59.448

47.947

3.2 Staat van baten en lasten over 2021
2021
€
6
7

Nettobaten
Bestedingen
Brutowinst
Lasten
Bestuurskosten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Kantoorkosten
Algemene kosten

€

28.686
(17.058)

€

30.604
(28.414)
11.628

8
9
10
11

2.190

434

447

1.916
3.742
2.465

674
1.467
2.465

Totaal van som der kosten

Totaal van bedrijfsresultaat
Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

2020
€

8.557

5.053

3.071

(2.863)

12
13

6
(188)

Financiële baten en lasten

16
(182)
(182)

Totaal van netto resultaat

(166)

2.889

(3.029)

3.000
2.000
(2.111)

0
0
(3.029)

2.889

(3.029)

Bestemming saldo van baten en lasten
Continuïteitsreserve
Reserve Meedoen
Overige reserve
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3.3

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Leergeld Nijkerk is feitelijk en statutair gevestigd op Reynoltstraat 7, 3862 AS te Nijkerk en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67053610.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, specifiek de Richtlijn C1 Kleine
Organisaties zonder winststreven, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.
Grondslagen
De waardering van activa en passiva
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
De waardering van de staat van baten en lasten
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
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3.4 Toelichting op de balans
Activa
Vlottende activa
31-12-2021
€

31-12-2020
€

1 Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

842

940

Overige vorderingen
Nog te ontvangen giften
Nog te ontvangen rente
Dubbel betaalde nota

836
6
0

808
7
125

842

940

3.099
55.507

3.007
44.000

58.606

47.007

8.000
29.000

5.000
27.000

37.000

32.000

2 Liquide middelen
Rabobank Rekening Courant NL26RABO313634343
Rabobank Doelreserveren NL05RABO1479459194

Passiva
3 Bestemmingsreserves
Continuïteitsreserve
Reserve Meedoen

2021
€

2020
€

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

5.000
3.000

5.000
0

Stand per 31 december

8.000

5.000

Reserve Meedoen
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

27.000
2.000

27.000
0

Stand per 31 december

29.000

27.000

De continuïteitsreserve is gevormd voor één jaar algemene kosten.

In verband met bezuinigingen in het sociaal domein binnen de gemeente Nijkerk, en de onzekerheid die
hiermee is ontstaan over de toekomstige subsidies, houdt de Stichting Leergeld Nijkerk een reserve
Meedoen aan ter hoogte van de minimaal verwachte bestedingen meedoen voor het komende jaar.
Hiermee kan de Stichting Leergeld Nijkerk haar hulpverlening op korte termijn waarborgen.
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2021
€
4 Overige reserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december

5 Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden en overlopende passiva

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten
Nog te betalen kosten meedoen
Telefoonkosten
Porti/verzendkosten
Bankkosten
Onkostenvergoeding
Saldo voorschot gemeente Nijkerk
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2020
€

4.088
(2.111)

7.117
(3.029)

1.977

4.088

31-12-2021
€

31-12-2020
€

0
20.471

2.160
9.699

20.471

11.859

0

2.160

1.815
1.200
0
0
15
60
17.381

1.815
438
147
192
13
0
7.094

20.471

9.699

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2021
€

2020
€

6 Nettobaten
Subsidie gemeente
Subsidie gemeente correctie voorgaand jaar
Giften/schenkingen
Bijdrage NFK kindprojecten

15.619
(1.829)
14.896
0

25.937
(1.680)
5.247
1.100

28.686

30.604

1.518
15.540

5.195
23.219

17.058

28.414

Bestuurskosten

434

447

Bestuurskosten
Vergaderkosten
Overige bestuurskosten

0
434

90
357

434

447

Overige personeelsbeloningen

1.916

674

Overige personeelsbeloningen
Vrijwilligersvergoeding
Overige kosten vrijwilligers
Onkostenvergoeding vrijwilligers

1.430
326
160

0
264
410

1.916

674

67
1.110
135
962
1.468
0

94
945
147
46
225
10

3.742

1.467

651
1.815
(1)

650
1.815
0

2.465

2.465

7 Bestedingen meedoen
Meedoen onderwijs
Meedoen welzijn

8 Bestuurskosten

9 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

10 Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Porti/verzendkosten
Telefoonkosten
Drukwerk/kopieerkosten
Kosten automatisering
Overige organisatiekosten

11 Algemene kosten
Abonnementen en contributies
Accountantskosten
Overige algemene kosten
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2021
€

2020
€

12 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen bankrente

6

16

Betaalde bankrente

188

182

Betaalde bankrente
Betaalde bankrente en -kosten

188

182

13 Rentelasten en soortgelijke kosten
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3.6 Overige toelichtingen
Gemiddeld aantal werknemers
Tekstuele toelichting
Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode
In het boekjaar waren geen werknemers in loondienst. Behoudens vergoeding van gedeclareerde kosten
zijn er aan het bestuur geen vergoedingen verstrekt.
Nijkerk, 13 april 2022
Stichting Leergeld Nijkerk

H.L.H. Bokkers

A. van de Berg

P. Kuhl - de Waal
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