Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

STICHTING LEERGELD 2STROMENLAND

Nummer Kamer van
Koophandel

0 0 0 0 5 0 0 2 8 9 0 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Zonnebloemveld 3, 6641 TA Beuningen

Telefoonnummer

0 6 3 7 1 7 1 6 0 6

E-mailadres

info@leergeld2stromenland.nl

Website (*)

www.leergeld2stromenland.nl

RSIN (**)

8 2 2 5 0 1 9 8 3

Actief in sector (*)

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

1 2

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

F. Coenen

Secretaris

P. Neef

Penningmeester

P. Neef

Algemeen bestuurslid

E. van Hemmen

Algemeen bestuurslid

E. Drissen

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Leergeld probeert te voorkomen dat kinderen van 4 t/m 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
sportverenigingen, scouting, muziek- of dansscholen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

DRUTEN:

volledig verzorgen van het Kindpakket, Leergeld is het loket.
BEUNINGEN:

Gemeente levert het loket, standaard aanvragen lopen geautomatiseerd.
Individueel maatwerk en extra aanvragen lopen via Leergeld. Leergeld fungeert ook
als support organisatie voor het kindpakket Beuningen.

WEST MAAS EN WAAL; hoofd loket via gemeente, maar daarnaast ook kindpakket
portal introduceren. In eerste instantie bieden wij extra’s boven het uitgebreide
gemeente pakket.
WIJCHEN: opstarten samenwerking met gemeente en andere instanties. Gemeente
vormt het loket, maar de portfolio per instantie wordt op elkaar afgestemd. Middels
het opzetten van een “noodfonds” wordt de samenwerking verder uitgewerkt. Key
hierbij is ook dat er maar 1 loket is, waarbij elke instantie een speficifieke doelgroep
bedient, maar we wel voor elkaar als intermediair fungeren.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Een groot gedeelte van onze inkomsten wordt gevormd door subsidies van de
gemeenten Druten en Beuningen geoormerkt voor de besteding in deze gemeenten.
Daarnaast is er voor alle gemeenten een aanvulling vanuit Kinderhulp voor
verstrekkingen die niet onder deze subsidies vallen.
Stichting Buitenkans ondersteunt ons om grotere investeringen te doen en specifieke
projecten op te zetten om onze doelgroep beter te bereiken of te vergroten.
Bijdragen van donateurs, inkomsten vanuit nalatenschappen en giften van andere
instellingen gebruiken wij voor ondersteuning in de andere gemeenten of speciale
acties in ons hele werkterrein.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Gehonoreerde aanvragen kunnen leiden tot tot een financiële bijdrage, een tegoedbon
die ingewisseld kan worden of een verstrekking uit voorraad zoals een fiets of
computer. We maken bijdrages rechtstreeks over aan de leverende winkelier,
vereniging, instantie, school
We ondersteunen de doelgroep door het verstrekken of vergoeden van o.a.
Contributies en kleding/attributen voor sport, cultuur; welzijn
Schoolbijdrages
Computers en fietsen voor vervolgonderwijs
Kledingpakketten

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur ontvangt geen beloning.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

In het afgelopen jaar ir aan een totaal van 143 families, met 218 kinderen hulp
geboden. In totaal zijn er 417 aanvragen goedgekeurd.
Hierin zijn niet meegeteld de acties als "Pepernoot".
Aantallen per categorie:
79 aanveragen mbt Onderwijs (schoolbijdrage / zwemles / leermiddelen)
127 ten behoeven van sport (contributie / kleding)
11 voor Cultuur (muziek/dansles)
45 fietsen zijn verstrekt
51 computers (meded door Covid, onderwijs op afstand)
104 welzijn gerelateerde zoals kledingpakketten of OV kaarten
Daarnaast hebben wij enkele kinderen geholpen met de kosten voor (speciale) brillen,
orthodontie, inrichten van kamer bij opvang etc.
Naast de doelgroep tot 18 jaar, hebben wij enkele jongeren geholpen met middelen om
een beroepsopleiding te kunnen volgen.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

40.000

€

40.000

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

7.500

€

7.500

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

199.341

€

+
€

0

166.275

+
166.275

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

199.341

€
151.841

€

+
€

€

199.341

+

166.275

+
€

199.341

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

0

Totaal

€

199.341

+
€

117.025

164.525

€

1.750

€

166.275

+

De bestedingsreserve is de bedoeld voor eventueel nog te ontvangen facturen van
goedgekeurde aanvragen.
De continuiteitsreserve is een voorziening om de kosten de eerste periode van het nieuwe
jaar te betalen. De omvang is gebaseerd op de niet gebruikte subsidies en project gelden die
overlopen vanuit het voorgaande jaar en bedoeld zijn voor het resterende verenigingsjaar.
Het crediteuren saldo in 2020 was de nog niet afgedragen Leergeld Nederland contributie over 2020

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

107.919

€

126.196

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

28.481

€

54.643

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

136.400

€

180.839

Baten sponsorbijdragen

€

1.750

€

500

Giften en donaties van particulieren

€

2.000

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

2.611

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

€

+

950

€

1.775

4.611

€

2.725

3

€

3

+

€

+

+

€

142.764

€

184.067

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

46.170

€

70.255

Verstrekte subsidies & giften

€

54.690

€

72.523

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

207

Overige lasten

€

5.900

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€
€

981

379

€

352

€

3.685

107.948

€

147.194

34.816

€

36.873

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

In verband met Corona zijn de uitgaven (en daarmee het inkomen) voor het standaard
kindpakket fors gedaald. De uitgaven voor school (reizen/bijdrage), sport, zwemlessen
en cultuur zijn minder gebruikt.
De post subsidies van andere intellingen is ook fors lager omdat deze ook voor een
groot gedeelte aangevraagd worden aan de hand van toekenningen die wij doen.
Daartegen over staat wel dat zowel Kinderhulp als Buitenkans ons blijven
ondersteunen en stimuleren om de doelgroep en geboden hulp te vergroten waar
mogelijk.

Open

