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Algemeen 
 

Inleiding 

Stichting Leergeld 2stromenland is juni 2010 opgericht en sinds begin 2011 actief in de gemeenten 

Beuningen en Wijchen. Na de opstartperiode is het werkgebied in 2012 uitgebreid met de 

gemeenten Druten en West Maas en Waal.  

De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder 

nummer 50028901. 

 

Doel en middelen 

Stichting Leergeld 2stromenland probeert te voorkomen dat kinderen in de basis- en middelbare 

school leeftijd (van 4 tot en met 17 jaar) waarvan de ouders weinig tot geen financiële middelen 

hebben, in een sociaal isolement terechtkomen. 

 Als wettelijke en overige voorliggende voorzieningen niet afdoende steun bieden kan de stichting 

zelf hulp bieden in de vorm van directe betaling aan bijvoorbeeld sportvereniging of muziekschool. 

Vermogen en inkomsten 

De Stichting is afhankelijk van giften van particulieren, regionale charitatieve instellingen en 

bedrijven en wervingsacties. Ook via afspraken van de landelijke Leergeld vereniging kunnen wij een 

beroep doen op fondsen. Denk hierbij aan het fonds Kinderhulp, Jarige Job en een grote anonieme 

sponsor. 

Door een grote bijdrage via een project van Leergeld Nederland en subsidie van de gemeente 

Beuningen waren wij vanaf eind 2015 in staat om de doelgroep uit te breiden met ook de 

middelbare scholieren. In 2016 is de proef met Beuningen voortgezet. Hiernaast hebben wij ook met 

de gemeente Druten een pilot kunnen opzetten. 

Rekening en verantwoording 

Over het afgelopen boekjaar werd rekening en verantwoording afgelegd in de bestuursvergadering 

van 11 april 2017.   De goedkeuring van deze jaarrekening door het bestuur strekt de 

penningmeester tot décharge. 



Stichting Leergeld 2stromenland 3 Financieel Verslag 2016 

 

Balans per 31 december 2016 
 

 

 

Toelichting Activa: 

De liquide middelen zijn in overeenstemming met de afschriften van de banken. Het kasgeld wordt 

beheerd door de coördinator, die daar gemiddeld eens per kwartaal rekenschap over aflegt bij de 

voorzitter en penningmeester.  

Toelichting Passiva: 

Er is een reservering "nog te betalen zorg" opgenomen voor de in het boekjaar 2016 toegezegde 

zorg waar nog geen rekeningen voor zijn ontvangen. Deze post is vrij hoog omdat wij veelal met 

verenigingsjaren die parallel met de schooljaren lopen te maken hebben. De meeste rekeningen 

komen daarom pas na de kerstvakanties binnen. 

De "continuïteitsreserve" van 2289 betreft de winst over 2011. In 2012 is besloten om deze op de 

balans te laten staan als reservering voor de apparaatkosten van een jaar.  

Het resterende bedrag aan "Eigen vermogen" is daarmee het bedrag wat er nog voor “meedoen” 

beschikbaar is. Ons beleid is om rond de 50% van de in een boekjaar toegekende zorg als 

beschikbaar vermogen te hebben zodat we de kinderen die we helpen nog een aantal maanden 

kunnen helpen als de inkomsten achterblijven. Dit jaar is veel minder beschikbaar omdat nog 

€13.642 open staat aan toekenningen (te betalen zorg) voor zwemlessen in de gemeente Beuningen.  

Deze gemeente staat garant voor deze kosten en vult het saldo aan na ontvangst van de facturen.  

Activa
Liquide middelen Act 2016 Act 2015 Act 2014

1000 Kas 8€                           280€                      -€                           

1010 ABNAMRO betaalrekening 673€                      876€                      578€                      

1020 RABO  betaalrekening 4.870€                  2.743€                  10.283€                

1030 ABNAMRO spaarrekening 551€                      547€                      1.039€                  

1040 RABO spaarrekening Meedoen 27.627€                33.364€                18.226€                

TOTAAL ACTIVA 33.729€               37.810€               30.127€               

Passiva Act 2016 Act 2015 Act 2014

800 Meedoen "vrij" vermogen 2.747€                  18.204€                12.936€                

810 Continuiteitsreserve boekjaar 2.289€                  2.289€                  2.289€                  

820 Crediteuren 532€                      

1910 Vooruitontvangen bedragen - 3.850€                  6.927€                  

830 Nog te betalen zorg 27.710€                13.467€                7.975€                  

TOTAAL PASSIVA 33.278€               37.810€               30.127€               
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Resultatenrekening 2016 
 

Nu we een aantal jaren operationeel zijn hebben we een goed beeld over de te verwachten kosten. 

Door de extra inkomsten hebben we eind 2015 de doelgroep kunnen uitbreiden met de middelbare 

school. Onze bestedingen zijn in dit jaar behoorlijk toegenomen door de samenwerking met de 

gemeente Beuningen en Druten, alsmede het uitvoeren van de zwemlessen voor de kinderen in 

onze doelgroep in Beuningen. 

Omdat de inkomsten echter nog niet structureel geborgd zijn, komen in de bestuursvergaderingen 

de uitgaven regelmatig aan de orde en stemmen we het beleid bij aan de hand van de hulpvragen, 

de afspraken met de gemeenten, de beschikbare middelen en de te verwachten inkomsten. 

 

toelichting inkomsten 
In 2016 hebben we van enkele bedrijven, stichtingen en particulieren donaties gekregen. Waar het 

voorheen meestal eenmalige donaties waren, zien wij nu ook regelmatig terugkerende giften. 

Stichting SKAI en Rotary Tiel (concert Buren) schonken ons elk  2000 tot 3000 Euro. Daarnaast 

ontvingen wij van de Rabobank, TNT Express, het project van Leergeld Nederland en de gemeente 

Beuningen en Druten bedragen tussen de 5000 en 7500 Euro. Bij het project in de gemeente 

Beuningen lig de nadruk op de uitbreiding van de doelgroep met de middelbare schoolleeftijd tot 17 

jaar. Daarnaast ontvingen wij subsidie van de gemeente Beuningen (in samenwerking met Rotary 

Beuningen/Wijchen) voor zwemles. Echter de vraag voor zwemles is zo groot dat dit tot het negatief 

resultaat voor 2016 geleid heeft. Deze kosten zullen echter door Beuningen met onze stichting 

verrekend worden. (besluit: H. Vincken, afdelingshoofd beleidsontwikkeling betreft e-mail d.d. 3 dec. 

2015) 

RESULTATEN 2016
Ontvangsten Act 2016 Act 2015 Act 2014

8001 giften/schenkingen 11.308€                        5.936€                       9.043€                       

8004 overige fondsenwerving 6.488€                          5.522€                       3.750€                       

8005 sponsoring 8.624€                          5.000€                       8.403€                       

8200 subsidie gemeente 18.100€                        7.500€                       

8400 project Leergeld Nederland 7.755€                          7.000€                       

8500 rente inkomsten 91€                                147€                           261€                           

TOTAAL ONTVANGSTEN 52.365€                       31.104€                    21.457€                    

Uitgaven Act 2016 Act 2015 Act 2014

Beheer en administratie (operatie) 3.981€                          3.867€                       2.495€                       

Beheer en administratie (investering) 1.386€                       

Meedoen computers 250€                              44€                             

Meedoen zorg boekjaar 71.573€                        26.011€                     18.750€                     

Werving baten 242€                              794€                           

TOTAAL UITGAVEN (voor vrijval) 76.046€                       29.878€                    23.469€                    

Niet gebruikt voorgaande jaren -8.224€                         -4.042€                      -3.110€                      

TOTAAL UITGAVEN (na vrijval) 67.822€                       25.836€                    20.358€                    

RESULTAAT -15.457€          5.268€            1.099€            
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Verdere gesprekken met de gemeenten Beuningen en Druten lopen om de budgetten en 

bestedingen qua timing beter op elkaar af te stemmen. 

De inkomsten van het in 2014 gestarte adoptieplan zijn verder gedaald, in 2017 moet dit weer een 

nieuwe impuls krijgen. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar van de diaconieën diverse grote 

bijdragen en giften van collectes mogen ontvangen.  In totaal ruim 2500 Euro in de loop van 2016!  

We zijn een strikter beleid gaan voeren op toezeggingen waar geen rekening voor ontvangen is. 

Besloten is om deze maximaal een kalenderjaar open te laten staan. Dit levert toch nog een 

behoorlijk groot openstaand eindejaar saldo op omdat we met verenigingsjaren te maken hebben. 

Vaak zien we dat rekeningen pas tegen het einde van het lopende verenigingsjaar komen. 

Omdat de contributie van leergeld Nederland gebaseerd is op de inkomsten zijn vanaf dit jaar de zo 

vrijgevallen bedragen afgetrokken van de uitgaven en niet meer bij de inkomsten opgeteld. 

toelichting operationele beheerskosten 
Ondanks de sterk toegenomen operatie hebben we de kosten binnen de perken kunnen houden.  

 

We hebben gratis de beschikking gekregen over kantoorruimte. Bureaus, computers en printer zijn 

gesponsord. Wel moet er een bijdrage betaald worden voor gebruik van de vergaderruimte.  

De kantoorartikelen (papier, mappen, tonercartridges) en portokosten zijn fors hoger uitgevallen. 

Veel werd er via papier afgehandeld en per post met cliënten uitgewisseld. We proberen steeds 

meer per email af te handelen. 

Operationele kosten Act 2016 Act 2015 Act 2014

4200 Reiskosten bestuur -€                         -€                         

4202 Representatiekosten 134€                   41€                      

4203 Overige bestuurskosten 161€                   90€                      

4300 Kantoorartikelen 229€                   703€                    111€                   

4301 Drukwerk 325€                   990€                   

4302 Porti / verzendkosten 438€                   173€                    186€                   

4303 Contributies

4304 Telefoonkosten 60€                      175€                    94€                      

4308 Website 90€                      57€                      

4310 Contributie Leergeld Nederland 750€                   400€                    350€                   

4332 Reiskosten Intermediars 116€                   945€                    249€                   

4333 Kosten Intermediairs 281€                   

4334 Vergaderkosten intermediairs 262€                   402€                    20€                      

4335 kosten verstrekkingen intermediairs 226€                   384€                    44€                      

4390 Overige organisatiekosten 638€                   297€                    194€                   

4400 Kosten bank 271€                   257€                    201€                   

Totaal beheer en administratie 3.981€                3.867€                2.495€                

Werving baten Act 2016 Act 2015 Act 2014

4521 kosten tbv werving 242€                   -€                         794€                   

Totaal werving baten 242€                   -€                         794€                   
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Toelichting Meedoen 
 

 

De zorg uitgaven (“meedoen”) zijn dit jaar explosief gestegen. 

Dit komt allereerst door de uitbreiding van de doelgroep vanaf eind 2015 met de 12-17 jarigen. Dit 

heeft geleid tot bijna een verdubbeling van de uitgaven voor sport, cultuur en welzijn. 

Ofschoon ons beleid is om (school)zwemmen niet toe te kennen maken we hierop uitzondering als 

dit op doktersadvies is om een revalidatie proces te bespoedigen. Voor de gemeente Beuningen 

echter is er een andere regeling omdat we daarmee de afspraak hebben kunnen maken dat zij in 

samenwerking met de Rotary (middels de Santarun) de kosten draagt. Ook dit heeft geleid tot een 

forse  groei. 

Tenslotte heeft de samenwerking met het Nationaal Fonds Kinderhulp gezorgd voor een groei van 

de bijdrage aan schoolkampen en schoolreizen. 

Meedoen (totaal toezeggingen fin jaar) Act 2016 Act 2015 Act 2014
5000 Ouderbijdrage 125€                  -€                        

5011 Schoolkamp 2.231€                  438€                  90€                     

5033 (School)zwemmen 21.979€                2.273€               230€                  

5041 Overblijfkosten -€                        388€                  

5100 Contributie/Lesgeld Sport 23.845€                13.760€            9.956€               

5110 Kleding attributen Sport 3.535€                  1.606€               1.543€               

5200 Contributie/Lesgeld Cultuur 6.754€                  4.237€               4.960€               

5210 Kleding attributen Cultuur 42€                        381€                  356€                  

5300 Contributie Welzijn 3.004€                  1.441€               381€                  

5310 Kleding Attributen Welzijn 243€                      351€                  321€                  

5330 Kamp/Weekend 95€                        220€                  75€                     

5350 Fiets (voorraad) 8.475€                  134€                  

5350 Fiets 1.370€                  1.045€               450€                  

Totaal meedoen boekjaar 71.573€               26.011€            18.750€            
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Jaargegevens hulpvragen 2016 

Toelichting gezinnen en kinderen 

 

Door de verdere uitbreiding van het werkgebied, de doelgroep en de naamsbekendheid is de zorg in 

2016 behoorlijk gestegen, zowel qua aantal gezinnen, geholpen kinderen en daarmee ook de 

toegezegde bedragen.  

Toelichting aanvragen naar activiteit 

 

Het aantal aanvragen is flink gegroeid. We zijn wel strikter in het toekennen omdat we merken dat 

sommige families erg makkelijk omgaan met toekenningen. Regelmatig blijken kinderen een 

toekenning niet te gebruiken of vragen een aantal keren op rij iets anders aan. Daarnaast is het 

beleid bij de gemeenten aan het veranderen en merken we dat aanvragen zowel bij een gemeente 

als bij ons gedaan worden. We zijn in overleg met de gemeenten om dit beter op elkaar af te 

stemmen om te voorkomen dat er dubbel vergoed gaat worden. 

Het aantal cultuur aanvragen is, na een tijdelijke daling, weer aan het groeien. De reden hiervoor is 

hoogstwaarschijnlijk het stoppen van muziekschool de Stroming waardoor veel leerlingen een jaar 

gemist hebben.  

Opvallend is dat het aantal uitgegeven fietsen een heel forse groei laat zien. 

Gezinnen en kinderen Act 2016 Act 2015 Act 2014

aantal geholpen gezinnen 157 104 71

aantal geholpen kinderen 256 163 108

aantal goedgekeurde aanvragen 419 240 174

Aanvragen naar activiteit
Act 2016 Act 2015 Act 2014

5000 Ouderbijdrage 4

5010 ROC 2

5011 Schoolkamp 13 5 2

5033 (school)zwemmen 37 13 1

5041 Overblijfkosten 2

5050 Huiswerk 11

5100 Contributie/Lesgeld Sport 187 118 81

5110 Kleding attributen Sport 61 26 32

5200 Contributie/Lesgeld Cultuur 47 29 33

5210 Kleding attributen Cultuur 1 7 9

5300 Contributie Welzijn 27 13 4

5310 Kleding Attributen Welzijn 6 11 7

5330 Kamp/Weekend 1 6 1

5350 Fiets 26 8 2

TOTAAL AANTAL AANVRAGEN 419 240 174
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Begroting 2017 
 

We gaan ervan uit dat we ook dit jaar enkele sponsors kunnen vinden die ons doel willen 

ondersteunen. De diaconieën uit de regio Maas en Waal hebben dit reeds laten zien, het 

adoptieplan wordt ook voortgezet. 

 

De begroting over 2017 is nog niet vastgesteld omdat de afspraken met de gemeenten nog niet rond 

zijn. Deze zullen een flinke impact hebben op de zorg die wij kunnen bieden.  

In de maanden april en mei zullen deze in Druten en Wijchen in de gemeenteraad besproken 

worden, waarna we de impact kunnen bepalen. Voor Beuningen is dit eerder vastgesteld. 

Verwachting is dat wij voor Beuningen het merendeel van de kosten vergoed krijgen, inclusief 

zwemlessen. Voor Druten zijn er gesprekken over het aanbieden van kindpakketten. Wijchen echter 

wil de zorg voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 110% zelf gaan uitvoeren. Met West 

Maas en Waal zijn er nog geen specifieke gesprekken gaande. 

Op onze (nieuwe) website hebben wij per gemeente een pagina gemaakt waarin de specifieke 

afspraken met die gemeente vermeld zullen worden. 

 

 

 

 


