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1. Stichting Leergeld Haaksbergen
1.1

Oprichtingsgeschiedenis

De Stichting Leergeld Haaksbergen is opgericht op 26 april 2018. De akte is op genoemde datum
gepasseerd bij de notaris te Haaksbergen en staat vermeld bij de Kamer van Koophandel onder
nummer KvK 71533907.
In de aanloop naar de oprichting van de stichting hebben leden van het bestuur in oprichting
meerdere gesprekken gevoerd met organisaties die zich inzetten voor de inwoners van
Haaksbergen op bijstandsniveau. Ook zijn gesprekken gevoerd met de directeuren/ bestuurders
van primair en voortgezet onderwijs in de gemeente. De conclusie die uit deze gesprekken
getrokken kon worden is, dat de oprichting van een Stichting Leergeld Haaksbergen in een
duidelijke behoefte voorziet. De stichting kan aanvullend werken in het armoedebeleid ten opzichte
van de andere organisaties en heeft als doelgroep kinderen van 4 – 18 jaar die zonder
ondersteuning buitengesloten dreigen te worden.
Naar verwachting zal Leergeld Haaksbergen in januari 2019 volledig operationeel zijn. Leergeld
Haaksbergen verkrijgt zijn financiële middelen uit sponsoring en giften. Na de oprichting van de
Stichting Leergeld Haaksbergen zal de Belastingdienst gevraagd worden de ANBI-status te
verlenen. Hierdoor is de Stichting vrijgesteld van schenkbelasting en kunnen donateurs hun giften
aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
De stichting is onderdeel van de landelijke vereniging Leergeld Nederland.
De bestuursleden van Stichting Leergeld Haaksbergen genieten geen beloning voor
hun werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor de coördinator en de intermediairs van Stichting
Leergeld Haaksbergen. Wel wordt een vrijwilligersvergoeding geboden. De coördinator zal
gedurende maximaal twee dagdelen per week alle aanmeldingen in behandeling nemen en de
werkzaamheden voor de intermediairs coördineren.
2. Kinderen aan de zijlijn
Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens ongeveer 420.000 kinderen in
een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste
levensbehoeften. Bijna de helft van de in totaal 131.000 minderjarige kinderen met langdurig kans
op armoede groeide op in een bijstandsgezin (gegevens van het CBS : Armoede en Sociale
Uitsluiting 2015).
Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële
redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaalmaatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. ‘Meedoen’ op school en in de vrije
tijd van de kinderen wordt door financiële redenen onmogelijk. Hierdoor krijgen deze kinderen niet
de mogelijkheid om zich volledig te ontwikkelen. 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.
Investeren in de meest kwetsbare groep kinderen en zorgen dat ze al van jongs af aan mee
kunnen draaien in de maatschappij, is van groot belang voor de ontwikkeling van een land. Niet
investeren in de meest kwetsbare groep kinderen heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de
kinderen, maar voor de maatschappij als geheel.
Haaksbergen behoort tot de gemeenten waar circa 10% huishoudens met een laag inkomen leven.
De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet
toereikend om al deze kinderen te helpen.
Stichting Leergeld Haaksbergen heeft zich als doel gesteld voor deze kinderen die leven in
verborgen armoede binnen de gemeente Haaksbergen als “laatste vangnet” een functie te willen
vervullen. Daarbij valt te denken aan gezinnen of alleenstaande ouders in de schuldsanering of
waar het eigen huis “onder water” is komen te staan.
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3. Wat doet Leergeld?
3.1 Missie
Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen,
die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.
Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met
minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze
kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als
volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten,
wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur ‘leergeld’ voor gaat betalen. De lange termijn
ambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen.
Het motto van Leergeld is:
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!
3.2 Werkwijze: de Leergeld formule
Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes, past Leergeld een bijzondere
werkwijze toe: de Leergeld formule. De Leergeld formule vormt een wezenlijk onderdeel van onze
manier van werken en bestaat uit een aantal 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 anderen, 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 waar door het betreffende kind
een beroep op gedaan kan worden, 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.
De Leergeld formule werkt! Leergeld bereikt hiermee ook gezinnen in armoede die veelal
onbereikbaar lijken voor de overheidsinstanties. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol
spelen:
- Leergeld is laagdrempelig: Ieder kan een aanvraag indienen, elke aanvraag
wordt onderzocht.
- Leergeld heeft persoonlijk contact met het gezin middels een huisbezoek
door de intermediair.
- De aanvragen worden getoetst op duidelijke criteria.
- Door het huisbezoek leert de intermediair het gezin van dichtbij kennen.
- Uitgangspunt is het aanwenden van de eigen mogelijkheden van de aanvrager, alsmede het
nakomen van verplichtingen.
- Leergeld is de brug tussen kind en bestaande (lokale) voorzieningen.
- Leergeld is een laatste materieel vangnet en er worden geen contanten
uitgekeerd.
- Leergeld werkt zeer lokaal en wordt lokaal sterk ingebed. Samenwerking
met vele partijen.
- Er wordt veel waarde gehecht aan de “local for local” aanpak.
- Hulpverleners zijn vrijwilligers en vaak ervaringsdeskundigen afkomstig uit
de doelgroep zelf.
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4. De organisatie
Leergeld is een vrijwilligersorganisatie die haar hulpverlening met autonome stichtingen lokaal
heeft georganiseerd. Leergeld Haaksbergen is één van de 105 lokale Stichtingen van de Vereniging
van Stichtingen Leergeld in Nederland en wordt bestuurd door een vijftal vrijwillige bestuursleden.
4.1 Het bestuur van de Stichting Leergeld Haaksbergen is als volgt
samengesteld:
Wim Briggeman, voorzitter
Marcel Diepenmaat, secretaris
Harry Naber, penningmeester
Ineke Kors - Uiterwijk, bestuurslid
Vincent Heutinck, bestuurslid
Scholing van zowel bestuur, vrijwilligers als intermediairs wordt aangeboden en geleverd via een
door Leergeld Nederland gecertificeerde trainer. Leergeld Haaksbergen werkt louter met
vrijwilligers. Leergeld Haaksbergen is samen met 104 andere lokale Leergeldstichtingen verenigd in
de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland, kortweg Leergeld Nederland genoemd (LgN).
Leergeld Nederland heeft in Tilburg een klein landelijk bureau.
4.2 Interne organisatie
De coördinator stuurt de organisatie en werkzaamheden aan. Er wordt een netwerk van
vrijwilligers/intermediairs opgezet die de huisbezoeken verzorgen, mede uitvoering geven aan PR
en communicatie en contacten met verwante organisaties, bedrijfsleven en gemeente
onderhouden.
5. Doelgroep en werkgebied
Stichting Leergeld Haaksbergen richt zich op kinderen uit gezinnen met minimale financiële
middelen in de gemeente Haaksbergen.
Stichting Leergeld heeft als doelstelling het mogelijk maken van binnen- en buitenschoolse
activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die uit gezinnen komen die op of rond
(115%) het bijstandsniveau leven. Er kan, indien noodzakelijk, op grond van goede argumentatie
door Leergeld Haaksbergen incidenteel van deze criteria worden afgeweken.
Volgens de gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek( CBS) groeien er op dit moment circa
400 kinderen in de gemeente Haaksbergen al minstens een jaar in armoede op. Dat is ongeveer
10% van het aantal kinderen in de gemeente. Stichting Leergeld streeft ernaar te bereiken dat
sociale uitsluiting wordt voorkomen door het bevorderen van “meedoen”. Zij steunen dan ook
algemene levensbehoeften waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en waardoor zij
voelen dat zij meetellen.
5.1 Hoofddoelstelling
Hoofddoelstelling van Stichting Leergeld Haaksbergen is om zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen
met minimale financiële middelen in de gemeente Haaksbergen te laten meedoen aan activiteiten
op het vlak van onderwijs, sport, cultuur of welzijn.
Het is moeilijk om een inschatting te maken van het aantal kinderen dat een beroep zal doen op de
Stichting Leergeld Haaksbergen in het eerste jaar. De verwachting is dat het aantal aanvragen
landelijk gezien toe zal nemen. Om die reden zijn er landelijk extra middelen beschikbaar gesteld
voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. De lokale stichtingen Leergeld
krijgen hierin een kerntaak.
5.2 Strategische doelen
Stichting Leergeld Haaksbergen wil haar hoofddoelstelling bereiken door zich te richten op een
viertal strategische subdoelen:

directe hulpverlening aan kinderen

doorverwijzing naar en samenwerking met andere instanties/organisaties

intensieve samenwerking met de scholen, signaleringsfunctie en uitwisseling
kennis en informatie

signalering van problemen richting de lokale gemeente(n) en richting de
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Leergeld Vereniging.
5.2.1 Directe hulpverlening aan kinderen
Wanneer een ouder/verzorger of een instantie Stichting Leergeld wil benaderen voor hulp kan de
website worden geraadpleegd voor de te volgen stappen in de aanvraag. Een ouder/verzorger kan
per mail of telefonisch contact opnemen met de Stichting. Na aanmelding neemt de coördinator
contact op en wordt de procedure in werking gezet.
5.2.2 Doorverwijzing en samenwerking met andere
instanties/organisaties
In een regelmatig overleg met alle organisaties/instanties die te maken hebben met de doelgroep
wordt afstemming gezocht in de manier waarop in de voorliggende gevallen ondersteuning wordt
geboden.
5.2.3 Intensieve samenwerking met de scholen, signaleringsfunctie en
uitwisseling kennis en informatie
In het H2O kan Stichting Leergeld met de scholen komen tot uitwisseling van kennis en ervaring en
daarmee te streven naar een zo mogelijk gemeenschappelijke aanpak.
5.2.4 Signalering van problemen richting de lokale gemeente(n) en
richting de Leergeld Vereniging
De Stichting Leergeld Haaksbergen beoogt regelmatig contact met de beleidsmedewerker die
verantwoordelijk is voor het armoedebeleid. De stichting houdt de gemeente op de hoogte van de
ontwikkelingen en stuurt evaluatiegegevens door.
5.3 Instrumentele doelen
Naast de strategische doelen die direct gericht zijn op de doelgroep, zijn instrumentele doelen te
onderscheiden welke voorwaardelijk zijn voor het behalen van de strategische doelen en daarmee
de interne prioriteiten van Stichting Leergeld Haaksbergen voor de komende jaren aangeven. Het
gaat daarbij om: het genereren van lokale inkomsten, bevordering van de lokale
naamsbekendheid, versterking van de interne organisatie en uitwisseling van good practices met
andere Leergeld stichtingen.
5.3.1 Het genereren van lokale inkomsten
Om het strategische hoofddoel te realiseren is in de eerste plaats een toename van de inkomsten
van Leergeld Haaksbergen nodig. Leergeld Haaksbergen zal daarom voor de komende periode een
algemene fondsenwerving strategie ontwikkelen, gericht op duurzame, structurele financiering van
de gehele organisatie, waarin aandacht is voor de volgende mogelijke financiers:

Gemeentelijke overheid/ gelden armoedebeleid Rijksoverheid

Regionale vermogensfondsen, bedrijfsfondsen

Lokale Serviceclubs

Lokale Bedrijven / Lokale Religieuze instellingen

Particulieren (giften)

Leergeld Nederland/revenuen Landelijke Fondswerving
5.3.2 Bevordering van de lokale naamsbekendheid
Stichting Leergeld Haaksbergen streeft naar een grote naamsbekendheid. Leergeld Haaksbergen
zal in de komende periode prioriteit geven aan PR & communicatie.
6. Tot slot
Stichting Leergeld Haaksbergen is in een vergevorderd stadium van haar
oprichting. In samenwerking met de Vereniging Leergeld Nederland en lokale
partners zal de stichting Leergeld Haaksbergen uiterlijk per 1 januari 2019 operationeel zijn.
Financiële steun door de gemeente en de eerste donaties zijn al toegezegd. Tussen het moment
van oprichting en volledig operationeel zijn zullen aanvragen in behandeling worden genomen en
wordt per geval bekeken of en hoe hulp geboden kan worden.

6

