Onze vrijwilligers

2013 in cijfers
Aantal toekenningen

Merel Nelissen, stagiaire van de HAN
‘Ik ben nu 1 jaar en 3 maanden als stagiaire en vrijwilliger in
de weer voor Stichting Leergeld. Woorden die ik zou gebruiken om de sfeer binnen Leergeld te omschrijven zijn: hard
werken, zelfstandigheid, open communicatie en gezelligheid.
Er wordt hard gewerkt, maar er is ook ruimte om een praatje
te maken. Ik vind het als aankomend maatschappelijk
werker belangrijk dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen
om zich volledig te ontwikkelen. Door mijn werkzaamheden
maak ik het mede mogelijk dat kinderen mee kunnen doen
in de maatschappij.’

Aantal kinderen
Sport :

2512

Sport :

1848

Cultuur : 1478

Cultuur : 1124

Ouderbijdrage:

1817

Ouderbijdrage:

Totaal :

5807 *

Totaal :
waarvan
uniek :

* ) Een stijging van 14 % ten
opzichte van 2012

1612

4584
2821*

*) Kinderen kunnen van meerdere voorzieningen gebruikmaken. Het aantal geholpen kinderen was in 2013 na eliminatie van dubbeltelling 2821

Groei verstrekkingen gedurende de periode 2009 - 2013

Lasten en baten 2013
Directe hulpverlening

472.323

337.882

518.828

523.414

€ 523.414

Personeelslasten

€ 74.547

Kantoorkosten

€ 36.313

Overige kosten

€ 3.036

Afschrijvingskosten

€ 2.160

Totaal lasten

€ 639.470

Totaal baten

€ 642.352

337.797
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Toekenningen sport uitgesplitst

Toekenningen cultuur uitgesplitst

Atletiek

14

Kamp/Excursie

961

Basketbal

14

Activiteiten Lindenberg

134

Fitness

79

Dans/Ballet

279

Gymnastiek/Turnen

70

Scouting

61

Hockey

21

Instrument/Muziek

43

Paardrijden

24

Totaal

Tennis

35

Voetbal

622

Vechtsporten

242

Volleybal
Zwemmen
Overige sporten
Totaal

Leergeld Nijmegen - Jeugdsportfonds Nijmegen

1478

Stefanie Veldboer, stagiaire van de HAN
‘In september 2012 ben ik begonnen als stagiaire bij Leergeld Nijmegen. Ik voelde mij zeer welkom binnen de organisatie door de manier waarop iedereen met elkaar omgaat.
Ik ben veel op huisbezoeken geweest, waar de situatie van
de cliënt in kaart wordt gebracht. De laatste 4 maanden van
mijn stage mocht ik tevens op kantoor meehelpen. Hier
wordt met veel passie hard gewerkt aan alle aanvragen en
alle andere handelingen die erbij komen kijken. Iets wat ik
persoonlijk als heel prettig heb ervaren in de ‘Leergeldorganisatie’, is dat respectvol en tevens met een serieuze
houding om wordt gegaan met alle cliënten. Door al deze
positieve ervaringen ben ik ook, zelfs na mijn stagejaar, voor
Leergeld actief gebleven. Mijn compliment gaat uit naar
deze fantastische organisatie.’

Hetty de Valk, vrijwilligster van het eerste uur
‘Na het verlies van mijn baan en een burn-out heb ik via de
vrijwilligerscentrale gesolliciteerd bij Stichting Leergeld Nijmegen als (financieel)administratief medewerker. In maart
2009 ben ik begonnen voor een halve dag per week.
Van Stichting Leergeld had ik nog nooit gehoord, maar het
leek me wel fijn om wat te kunnen doen voor gezinnen met
een klein inkomen en ook om zelf weer nuttig bezig te zijn.
Momenteel werk ik drie dagen per week op het kantoor van
Leergeld. Het aantal gezinnen met kinderen, dat recht heeft
op een toekenning wordt de laatste jaren steeds groter en dit
levert voor ons, als medewerkers van Leergeld Nijmegen,
dus ook steeds meer werk op. Meer werk betekent óók meer
kinderen kunnen helpen. Ik werk bij Leergeld met een leuk
team in een prettige sfeer. Ik vind het geweldig dat wij als
stichting kansarme gezinnen ondersteunen, zodat de kinderen toch mee kunnen doen met sport, dans, muziek en mee
kunnen gaan op schoolreis en er daardoor bij horen.’
Ans van der Beek, vrijwilligster met ook een lange staat
van dienst
‘Sinds 2010 werk ik als vrijwilligster bij Leergeld. Ik ben
hiermee begonnen, omdat ik werkloos werd en graag een
zinvolle invulling van de dag wilde hebben. Het team van
Leergeld is een prettig team, met heel verschillende mensen:
de studenten die stage lopen, de mensen van Inter-lokaal, de
vaste vrijwilligers en natuurlijk de beroepskrachten. Er zijn
een aantal redenen waarom ik het fijn vind om voor Leergeld te werken. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen mee
kunnen doen. Ik kom in allerlei verschillende gezinnen. Ik
kan zelf de afspraken plannen, wat me veel vrijheid geeft om
in alle rust met de gezinnen te kijken naar de mogelijkheden, die Leergeld biedt om hen te helpen.’
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Jaarverslag 2013
Alle kinderen mogen meedoen

Woord van de voorzitter
Het is mij een genoegen te kunnen zeggen: ‘In het afgelopen jaar 2013 hebben wij weer meer kinderen kunnen
helpen. In 2013 waren dit 2821 kinderen tegenover 2497
in 2012, een stijging van 13%.’
Dat is goed, maar helaas eigenlijk ook slecht nieuws!
Het slechte nieuws is dat wij - op ons kantoor - een toenemende hoeveelheid werkzaamheden hebben ervaren. Een
toename, die ons duidelijk maakt, dat door de financieel/
economische crisis het aantal gezinnen met kinderen dat
in armoede leeft, toeneemt. Dat merken wij duidelijk.
Goed nieuws is ook dat beide stichtingen - Leergeld
Nijmegen en Jeugdsportfonds Nijmegen - mede door de
inzet van onze vrijwilligers, steeds meer kinderen kunnen bereiken. Onze inschatting is dat we inmiddels 50%
van de kinderen, die daarvoor in aanmerking komen, ook
daadwerkelijk helpen bij het kunnen meedoen aan een
sport, een culturele of een andere buitenschoolse activiteit.
Hoewel onze hulp niet de gehele armoedesituatie waarin
een kind verkeert kan oplossen, is dit toch een belangrijk
aspect in zijn/haar ontwikkeling. Een kind laten meedoen aan een buitenschoolse activiteit, betekent dat dit
kind kansen krijgt om zich fysiek en emotioneel beter te
ontwikkelen, waardoor het tevens kans heeft op een betere
toekomst. Het geeft dit kind mogelijkheden om uit een
sociaal isolement te komen, waarbij ‘buitenspel’ gelukkig
niet meer voorkomt.
Leergeld Nijmegen en het Jeugdsportfonds Nijmegen zijn
beide aangesloten bij hun eigen landelijke organisatie en
vullen elkaar in vele opzichten goed aan. Doordat ieder
haar eigen unieke werkwijze heeft, worden de mogelijkheden om kinderen te bereiken en te helpen zo optimaal
mogelijk benut.
Beide stichtingen vallen in Nijmegen onder eenzelfde
bestuur. In Nijmegen wordt op deze wijze getracht om
synergetisch een optimaal resultaat voor beide stichtings-

Werkwijze

Werkwijze

doelen te bereiken met
behoud van ieders unieke
werkwijze. In 2013 is een
begin gemaakt met het
verder samenvoegen van de
administratieve taken van
beide organisaties, een proces waaraan in 2014 verder
zal worden gewerkt.
Wij hebben in juni deelgenomen aan de werkconferentie “Samen tegen armoede” die georganiseerd werd
door de gemeente Nijmegen. Deze conferentie heeft
veel partijen bijeen gebracht
met als doel gezamenlijk het
armoedeprobleem in Nijmegen aan te pakken. In 2014
willen we dit proces van
lokale samenwerking verder
stimuleren en uitbouwen.

Al vele jaren organiseert de Studentendesk van het Rode Kruis
Nijmegen een fantastisch Sinterklaasfeest met de naam ‘Sinterklaas bestaat’. Het project is
bedoeld voor die gezinnen waar
geen geld is voor sinterklaascadeautjes. Door medewerkers van
de Studentendesk zijn in 2013
weer veel cadeautjes ingezameld.
Hierdoor konden 55 kinderen
van Leergeld worden getrakteerd
op dit gezellige feest. De kinderen zijn geselecteerd en benaderd
door de coördinator van Leergeld.

Stichting Leergeld Nijmegen en Stichting Jeugdsportfonds
Nijmegen kunnen dit belangrijke werk doen en voortzetten dankzij de inzet van haar gemotiveerde vrijwilligers
en medewerkers, daarbij ondersteund door een adequaat
bestuur. Wij mogen ons gelukkig prijzen met onze mensen, die zich met groot enthousiasme inzetten voor de
kinderen in Nijmegen.
Dank aan onze vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden!

Jan Ramaekers

dels alle correspondentie voor Leergeld en JSF binnen op
hetzelfde adres: Postbus 1111, 6501BC Nijmegen. In de
toekomst zal dit een beter en overzichtelijker beeld geven
van het aantal sportende Nijmeegse kinderen en de uitvoering en afhandeling efficiënter maken.
Alle aanvragen om ondersteuning worden uiteindelijk
beoordeeld en gefiatteerd door de penningmeester van

vervolgens op als intermediair voor het betreffende kind.
De JSF-consulent in Nijmegen screent en beoordeelt de
aanvraag. De professional volgt het proces, is verantwoordelijk en blijft voor de duur van de ondersteuning aanspreekpunt voor het betreffende kind.
Na afschaffing van de subsidiëring van het schoolzwemmen in augustus 2012 is het JSF gestart met het Zwemfonds Nijmegen. Nijmeegse basisschoolkinderen vanaf
groep 4 die nog niet in het bezit zijn van een zwemdiploma A en waarvan de ouders de kosten niet zelf kunnen
dragen, kunnen bij het JSF een bijdrage voor de kosten
aanvragen.

Leergeld. Na betaling aan school, club of vereniging wordt
aan ouders schriftelijk teruggekoppeld welk bedrag is
vergoed. Tevens beantwoorden de medewerkers vragen
van het bestuur, cliënten, intermediairs, scholen, clubs en
verenigingen per telefoon en e-mail.

Sinterklaas bestaat

De wijze waarop politieke
partijen, gemeenteraad en
burgemeester en wethouders
de afgelopen
jaren Stichting Leergeld en
Stichting Jeugdsportfonds met subsidie hebben ondersteund, is cruciaal geweest voor de hulp die via beide stichtingen aan de kinderen in Nijmegen kon worden geboden.
Naast deze subsidie hebben de stichtingen Leergeld en
Jeugdsportfonds in 2013 financiële steun mogen ontvangen van hun landelijke organisaties en hun lokale particuliere donateurs.
Dank daarvoor, vanzelfsprekend aan de gemeente Nijmegen, maar ook aan overige subsidiegevers en donateurs!

Nijmegen, april 2014

Het Jeugdsportfonds Nijmegen (JSF) werkt volgens de
landelijke ‘JSF-methode’. Professionals uit hulpverlening,
gezondheidszorg en onderwijs kunnen zich rechtstreeks
aanmelden bij JSF, indien zij vinden dat een kind ondersteuning op het gebied van sport nodig heeft en hiervoor
in het gezin geen financiële middelen zijn. De professionals doen voor een kind een online aanvraag en treden

Werkwijze Leergeld Nijmegen en Jeugdsportfonds Nijmegen
Leergeld Nijmegen werkt volgens de landelijke ‘Leergeldmethode’. Dit houdt in dat ‘nieuwe’ Nijmeegse gezinnen met een krappe beurs zich aan kunnen melden voor
financiële ondersteuning van hun kinderen voor m.n.
buitenschoolse activiteiten. Aanmelden kan op verschillende manieren: via de website, antwoordkaart, telefonisch
of door tussenkomst van een hulpverlenende instantie. De
gezinsgegevens worden door de medewerkers ingevoerd in
het Leergeld-registratiesysteem, waarna het gezin telefonisch wordt benaderd voor een afspraak. Een intermediair
gaat naar het gezin toe voor een intakegesprek. In 2013
zijn bijna 500 kinderen uit nieuwe gezinnen ondersteund.
De intermediairs zijn intern opgeleide vrijwilligers en
studenten van de HAN. In 2013 waren er in Nijmegen
9 intermediairs actief. Tijdens het huisbezoek geven zij
uitleg over Leergeld, bespreken wensen en behoeften
van de kinderen en inventariseren wat Leergeld voor hen
kan betekenen. Een van hun taken is ook het geven van
informatie en voorlichting over andere relevante voorzieningen. Na het huisbezoek registreren zij de gezinssituatie
en koppelen deze gegevens terug. Als een gezin aan alle
voorwaarden voldoet, kan het de rekening van de sportclub, culturele instelling en/of ouderbijdrage indienen
bij Leergeld. Na een positieve beoordeling worden deze
rekeningen aan de betreffende instelling betaald. Nadat
het gezin is opgenomen in het bestand van Leergeld, kan
het vanaf dat moment ook vervolgaanvragen indienen.
Leergeld vraagt wel bij iedere rekening opnieuw een bewijs
van het gezinsinkomen en kan daaraan zien of het gezin
nog aan de voorwaarden voldoet.
De voorwaarde voor een bijdrage van Leergeld is, dat
ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd
van 4 tot 18 jaar, die wonen in de gemeente Nijmegen, maximaal een inkomen hebben tot 120% van het
bijstandsniveau (bij één kind) en 130% (bij meerdere
kinderen).
Regelmatig worden nieuwe intermediairs geworven,
getraind en opgeleid. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de coördinator ‘vrijwilligers en PR’.

Tweemaandelijks is er een overleg van alle Leergeldmedewerkers met de intermediairs/vrijwilligers. Tijdens dit
overleg worden vragen beantwoord, casussen besproken
en wordt er actuele informatie gedeeld. Daarnaast kunnen
de vrijwilligers te allen tijde met hun vragen terecht bij de
medewerkers van kantoor Leergeld.
Leergeld heeft ook in 2013 intensief samengewerkt met
andere hulpverlenende instanties. Dit zijn o.a. het NIM,
Inter-lokaal, Entrea, Pluryn en bewindvoerders. Natuurlijk
heeft Leergeld met grote regelmaat informatief contact
met clubs, verenigingen en scholen. Met deze instanties is
de samenwerking in 2013 geïntensiveerd. Dit heeft geleid
tot kortere communicatielijnen en het efficiënter inzetten
van hulp.

Nijmeegs Kinderboekenfeest

Het Nijmeegs Kinderboekenfeest van 2013 was een feest
met een sportief tintje. Het thema van de 59ste Kinderboekenweek was namelijk Klaar voor de start..! Boeken
over sport en spel en daar sloot het feest - waar veel kinderen van Leergeld aan deelnamen - helemaal op aan. De
kinderen konden genieten van diverse voorstellingen en
optredens, een handtekeningenuurtje met bekende kinderboekenschrijvers- en tekenaars en je kon zelfs voetballen op de binnenplaats van De Lindenberg, samen met
spelers van NEC!

Samenwerking van Leergeld en JSF
Zoals al eerder beschreven hebben beide stichtingen een
eigen werkwijze en registratiesysteem. Dit betekent dat de
samenwerking voornamelijk bestond uit het uitwisselen
van gegevens en betalingen.
Van alle sportaanvragen voor Nijmeegse kinderen komt
ongeveer 80% via de Leergeldroute binnen en 20% via het
JSF. De betalingen voor sport worden onderling tussen
beide stichtingen verrekend.
Lokale samenwerking wordt gestimuleerd, ook door de
landelijke organisaties van Leergeld en JSF; immers het
gaat er om zoveel mogelijk kinderen op een zo efficiënt
mogelijke manier te bereiken en te helpen. Daarom zijn
we bezig om ook op uitvoeringsniveau een aantal zaken te
combineren. De medewerkers van Leergeld gaan in 2014
in beide registratiesystemen werken. Ook komt inmid-

JSF: Enkele activiteiten uitgelicht

Het Jeugdsportfonds was aanwezig bij de open dag in
de wijk Lindenholt op 30 juni en op 27 oktober bij een
activiteitenmarkt in de wijk Hatert. Eind november werden samenwerkingsafspraken gemaakt met medewerkers
Jeugdzorg en NEC voor promotie van het Jeugdsportfonds tijdens de Buurtbattle, een zaalvoetbaltoernooi voor
alle wijken. Dit is een zaalvoetbaltoernooi tussen verschillende Nijmeegse wijken voor jongeren tussen de 9 en 16
jaar.

