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2 INLEIDING 

In 2010 is Stichting Leergeld 2stromenland opgericht en vanaf 2011 zijn wij operationeel. De bron van 

Leergeld is een door de Vincentiusvereniging in Tilburg geïnitieerd onderzoek naar het effect van 

armoede op kinderen, waaruit bleek dat armoede vaak leidt tot sociale uitsluiting. Inmiddels zijn er 

verspreid over het land ca. 88 lokale stichtingen Leergeld actief. Zij zijn verenigd in de landelijke 

Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland. Iedere lokale stichting is volledig autonoom en 

verantwoordelijk voor de  eigen middelen, maar de visie is voor iedere stichting hetzelfde: het is van 

groot maatschappelijk belang dat ook kinderen uit arme gezinnen kunnen deelnemen aan binnen- en 

buitenschoolse activiteiten.  

Op dit moment leven in de gemeenten Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen naar 

schatting ca. 1600 kinderen, in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, in gezinnen met een inkomen 

lager dan 120% van de bijstandsnorm. Het risico op armoede loopt sterk uiteen naar leeftijd. Terwijl 

ruim 9% van de gehele bevolking in 2014 tot de groep met een laag inkomen behoorde, gold dit voor 

12,8% van de minderjarige kinderen. In 2014 hadden landelijk gezien 423.000 minderjarige kinderen 

kans op armoede. De oververtegenwoordiging van kinderen is voor een groot deel toe te schrijven 

aan de grote kans op armoede voor eenoudergezinnen. Kinderen tot 12 jaar lopen de grootste kans 

op armoede. (Armoedesignalement 2014 SCP/CBS). Voor deze kinderen bestaat een reëel risico op 

sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan 

activiteiten op school en in het sociaal maatschappelijk leven. Zij staan letterlijk aan de zijlijn. 

Kinderen, die opgroeien in dit soort situaties, hebben vaker last van gezondheidsproblemen en 

gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans om later zelf 

opnieuw in een armoedesituatie terecht te komen, of in de criminaliteit. 

In 2015 konden 163 kinderen financieel ondersteund worden door onze Stichting. Zij hebben 

daarmee de mogelijkheid gekregen om volwaardig te kunnen participeren tijdens hun schoolperiode. 

Stichting Leergeld 2stromenland is het laatste vangnet voor ouders die onvoldoende middelen 

hebben om de ontwikkeling van hun kinderen te bekostigen. 

In 2015 is, op een enthousiaste wijze, door de coördinatoren, intermediairs en bestuursleden veel 

werk verzet. Nieuwe intermediairs zijn toegetreden en er is gewerkt aan de verdere 

professionalisering van de Stichting Leergeld 2stromenland. Het Bestuur is de twee coördinatoren, de 

tien intermediairs en de twee computerdeskundigen dankbaar voor de wijze waarop zij zich vrijwillig 

inzetten om kinderen uit onze doelgroep “een kans te geven om mee te kunnen doen”.   

Veel tijd werd in 2015 besteed aan het geven van publieke bekendheid en aan de samenwerking met 

de beleidsmedewerkers Sociale Zaken in de diverse gemeenten. Leergeld 2stromenland wordt steeds 

meer ervaren als een partner in het leveren van een essentiële bijdrage aan de armoedebestrijding. 

Er heeft extra overleg plaatsgevonden met de diverse colleges van B&W en afdelingen Sociale Zaken. 

Dit heeft geleid in het najaar van 2015 tot het sluiten van convenanten met de gemeente Beuningen 

en de gemeente Druten. Veel tijd wordt er ook gestoken in het samenwerken met sponsoren. Een 

adoptieplan “Adoptie is een Optie” wordt voortgezet om op die manier meer kinderen te kunnen 

bedienen. 
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Het bestuur van de Stichting Leergeld 2stromenland is de sponsoren (stichtingen, bedrijven, 

sportverenigingen, serviceclubs, particulieren en kerkelijke instellingen) zeer erkentelijk die het 

mogelijk hebben gemaakt dat 163 kinderen financieel konden worden geholpen. Een speciaal woord 

van dank aan de Rabobanken Maas en Waal en Rijk van Nijmegen voor hun enthousiasme, inzet en 

financiële ondersteuning. 

 
 
Jan Hein Hoftijzer 
Voorzitter 
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3 DOELSTELLING  EN  LEERGELDFORMULE  
 

De Stichting Leergeld 2stromenland heeft als doelstelling het voorkomen van sociaal isolement dan 

wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren van 4 tot en met 17 jaar uit 

minimagezinnen voor wie: 

 overheidsvoorzieningen uitgeput, ontoereikend dan wel niet beschikbaar zijn, 

 eigen middelen onvoldoende zijn om kinderen voldoende of naar behoren te laten 

participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en buiten 

de school. 

Tot 2015 waren de financiële middelen van Stichting Leergeld 2Stromenland helaas niet toereikend 

om de hele doelgroep te bedienen. Vandaar dat de Stichting zich in de afgelopen jaren heeft gericht 

op de kinderen van 4 tot en met 12 jaar (basisschoolleeftijd). Vanaf het najaar van 2015 kan de 

Stichting ook de doelgroep 13 t/m 17 jaar bedienen. 

Realisering van de doelstellingen vindt plaats door toepassing van door de landelijke Vereniging van 

Stichtingen Leergeld in Nederland (LgN) ontwikkelde Leergeldformule die in hoofdlijnen neerkomt 

op: 

 Leergeld is laagdrempelig: 

ieder kan een aanvraag indienen, elke aanvraag wordt onderzocht. 

 Het willen fungeren als laatste materieel vangnet voor de doelgroep wanneer er geen 

voorzieningen zijn waar voor het kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze 

voorzieningen niet toereikend zijn. Aanvullende hulp kan worden geboden in de vorm van 

giften in natura of vergoeding van kosten clubs en scholen.  

 Local for local – met zoveel mogelijk lokale geldmiddelen kinderen in de gemeenten 

Beuningen, Druten, West Maas en Waal, Wijchen helpen. 

 Gebruik van deskundigen (intermediairs) voor toetsing bij huisbezoek. 

 Snelle werkwijze: afhandeling van de aanvraag vindt plaats binnen een periode van enkele 

weken. 

 Hulp verlenen met analyse en advies en hulp m.b.t. nog niet gebruikte bestaande / 

voorliggende voorzieningen van de gemeenten. 

 Terugkoppeling naar overheden m.b.t. tekortschietende voorzieningen of wet- of 

regelgeving. 

 Bijdragen aan bewustwording dat structurele problemen structureel moeten worden 

aangepakt. 
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4  DE  ORGANISATIE 
 

Stichting Leergeld 2stromenland is een vrijwilligersorganisatie, die haar hulpverlening lokaal heeft 

georganiseerd.  

Bestuur 

Per ultimo 2015 is een stichtingsbestuur actief in de volgende samenstelling: 

Voorzitter  Jan Hein Hoftijzer   voorheen onderwijs  

Secretaris  Monique Mol    overheid  

Penningmeester Frans Coenen    bedrijfsleven   

Lid   Willemien ten Cate   voorheen onderwijs 

Lid   vacature 

Lid   vacature 

Voor de invulling van de vacatures wordt nog gezocht naar geschikte kandidaten. met name uit 

gemeenten Druten en West Maas en Waal. 

Comité van aanbeveling 

Jochem van Gelder   TV Presentator 

Hans van Zuijdam   Directievoorzitter Rabobank Maas en Waal 

Huub en Adelheid Kortekaas  Beeldend kunstenaars 

Hans Verheijen    Burgemeester gem. Wijchen 

Thomas Steenkamp   Burgemeester West Maas en Waal 

Luciën van Riswijk   Burgemeester Druten 

Carol van Eert    Burgemeester Beuningen 

Vrienden van de stichting Leergeld 2stromenland 

Frans van Kessel   Van Kessel en Janssen 

Alex van Gruijthuijsen   Directeur bouwmarkt Beneden Leeuwen 

Joep van Gruijthuijsen   Directeur Moeke Mooren 

Joris Nelissen    Bierman advocaten 

Trea Derks    Lighthouse Benelux BV 

Peter de Waal    RTP Elektrotechniek 

Martin Hommersom   Hommersom & Co belastingadviseurs 
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We zijn veel dank verschuldigd aan de verschillende bedrijven en organisaties uit de regio die zich 

belangeloos inzetten voor de stichting Leergeld 2stromenland.  

Ook zijn wij dankbaar voor de inzet van ons comité van aanbeveling en de vrienden van de onze 

stichting. 

De organisatie (Rotaryclub Tiel-Waalstreek) van het “concert van Buren” zijn wij dankbaar dat wij 

voor het tweede jaar op rij mogen meedelen in de opbrengst. 

Dank ook aan de Rotaryclub Wamel, Maas en Waal voor de samenwerking in diverse projecten. 

Dank ook aan het Nationaal Fonds Kinderhulp voor hun ondersteuning. 

Ook de werkgroep “Computers voor kinderen”  dank voor het gebruiksklaar maken van geschonken 

computers. Het betreft hier Mike Raafs, Pieter van Ooijen,  Dave Stead en Rolf Nijenhuis die zich 

belangeloos inzetten om computers in te zamelen, te schonen , opnieuw te installeren en gratis ter 

beschikking te stellen voor de doelgroep van Leergeld 2stromenland.Ook Piet van Binnendijk wordt 

een onmisbare schakel. 

Coördinatoren 

José Aalbers, coördinator van de stichting, heeft de dagelijkse leiding over de operationele 

activiteiten. 

Peter Neef, coördinator die zich richt op de financiële afhandeling en de dagelijkse contacten met 

verenigingen. 

Intermediairs/vrijwilligers 

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen gezamenlijk het Dagelijks Bestuur. Het bestuur 

bepaalt in samenspraak met de coördinatoren de beleidslijnen. 

Het bestuur vergadert gemiddeld eenmaal per 6 weken;  

De coördinatoren zijn de spil waar het om draait in de uitvoering. Zij leiden het kantoor van waaruit 

de vrijwilligers aangestuurd worden en leiden ook het proces van behandeling van aanvragen. Zij 

zorgen voor begeleiding en coachen van medewerkers/vrijwilligers. In hun netwerk selecteren zij 

ervaringen, knelpunten en trends teneinde, in overleg met het bestuur, adequaat te reageren of te 

handelen. 

De coördinatoren worden ondersteund door een administratief en financieel medewerkster. 

Alle medewerksters werken op vrijwillige basis, waarbij we aantekenen dat vrijwillig niet synoniem is 

voor vrijblijvend. 

“Intermediairs” gaan na elke nieuwe aanvraag op huisbezoek. Zij komen heel laagdrempelig bij de 

aanvrager binnen. Zij verwijzen, waar van toepassing, eerst naar eventuele voorliggende 

voorzieningen waarvan nog geen gebruik gemaakt wordt, alvorens mogelijke directe hulp van 

Leergeld ter sprake komt. Eind 2015 had Leergeld 2stromenland de beschikking over 10 opgeleide 

intermediairs. 
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Kantoorruimte 

Dankzij de maatschappelijke meerwaarde Rijk van Nijmegen heeft de Stichting Leergeld 

2stromenland eind oktober 2014 de beschikking gekregen over een eigen kantoor in Beuningen. In 

2015 is er meer ruimte ter beschikking gesteld voor de zich uitbreidende activiteiten. Wij zijn de 

eigenaar Dhr. Wijdeven bijzonder dankbaar voor deze geste voor het om niet beschikbaar stellen van 

dit kantoor. 
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5 WERKWIJZE 
 

Aanvragen voor hulp komen binnen via de antwoordkaarten welke in de verspreide folders te vinden 

zijn en via het e-mailadres dat in diezelfde folder of op de website www.leergeld2stromenland.nl te 

vinden is. Door steeds meer te wijzen op de mogelijkheden van schriftelijke/digitale aanmelding, zijn 

cliënten niet afhankelijk van de telefonische spreekuren.  

Als de aanvraag is binnengekomen krijgen de cliënten eerst een uitgebreid registratieformulier wat 

moet ingevuld worden en waarin staat welke bescheiden moeten worden klaargelegd bij het bezoek 

van de intermediair. 

Behandeling van een aanvraag gebeurt binnen een week, waarna er telefonisch een afspraak wordt 

gemaakt. Na een korte globale indruk van de gevraagde ondersteuning en een aanduiding over de 

inkomenspositie wordt een huisbezoek gepland door één van de intermediairs. Het gehele proces 

van aanvraag tot toekenning moet in 4 weken zijn afgerond, met uitzondering van de grote vakantie. 

(zie schema) 

De intermediair, die adequaat is opgeleid, gaat met  een uitgebreide informatiemap op huisbezoek 

en toetst ter plekke de inkomens- en schuldensituatie. 

Leergeld 2stromenland helpt kinderen waarvan de ouder of voogd een aantoonbaar inkomen laat 

zien tot maximaal 120% van het bijstandsniveau. Dan wordt de hulpvraag besproken, vaak ook voor 

andere kinderen uit het gezin en in dezelfde doelgroep, nadat eerst het gebruik van de bestaande 

voorliggende voorzieningen door de intermediair zijn getoetst. 

De gemeenten in het Land van Maas en Waal gaan, wat het toekennen van toelages betreft, uit van 

een inkomen wat maximaal 110% van het bijstandsniveau bevat.  

Werkschema:
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De stichting beschikt over de zogenaamde ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling).  Dit 

betekent dat de stichting over ontvangen giften geen schenkingsrecht verschuldigd is en de gever het 

bedrag, met inachtneming van het geldende drempelbedrag, van de belasting kan aftrekken. 

Voor verdere informatie over de financiële resultaten in 2015  wordt verwezen naar hoofdstuk 7 , het 

financiële verslag. 
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6 GEPLANDE  HULPVERLENING  IN  2016  

Als gevolg van de financiële en economische crisis wordt zowel door de overheid als het bedrijfsleven 

fors bezuinigd. Ondersteunende subsidies voor maatschappelijke organisaties staan onder druk en de 

werkgelegenheid neemt  schrikbarend af. Het aantal aanvragen neemt dan ook in Land van Maas en 

Waal verder toe, met als gevolg dat de participatie van kinderen in armoedesituaties aan de Maas en 

Waalse maatschappij verder onder druk zal komen  te staan. Stichting Leergeld wil eraan bijdragen 

dat kinderen in  het Land van Maas en Waal niet vanwege financiële factoren aan de kant moeten 

blijven te staan, waardoor ontplooiing stagneert en een sociaal isolement dreigt. Echter de omvang 

van de hulpverlening is afhankelijk van financiële injecties door derden. Ook de nog niet 

deelnemende gemeenten in het land van Maas en Waal worden aangespoord om met de Stichting 

Leergeld 2stromenland samen te werken. Leergeld2stromenland zal zich blijven inzetten om de 

financiële middelen te verwerven om in 2016 minimaal ca. 200 kinderen uit de doelgroep financieel 

te kunnen ondersteunen. Daarvoor zal de stichting actief scholen, de overkoepelende 

schoolorganisaties en sportclubs benaderen. De genoemde fondswerving moet daarvoor 

plaatsvinden: 

 Het adoptieplan “Adoptie is een optie” uitbreiden: bedrijven en particulieren kunnen één kind of 

meerdere kinderen financieel ondersteunen tot een bedrag van € 250,- per kind per jaar.  

 Met de 4 gemeenten in ons werkgebied zal verder onderhandeld moeten worden over een 

structurele bijdrage uit de Jetta Klijnsma gelden voor 2016 en volgende jaren. 

 Coöperatiefonds Rabobank Maas en Waal, wij streven er naar om opnieuw voor een nominatie in 

aanmerking te komen. 

 Een bijdrage uit het Coöperatiefonds Rabobank Rijk van Nijmegen zal in juni opnieuw aangevraagd 

worden voor 2016. 

 Ook willen wij in overleg blijven met de kerkelijke instellingen die ons ruimhartig tegemoet treden. 

 De Stichting Leergeld 2stromenland wil zich ook meer profileren bij diverse activiteiten.  

 Op stapel moet worden gezet het project “Duiten voor Spruiten”. 

  

 

 

 

 

 


