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Alle kinderen mogen meedoen
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WOORD VAN DE VOORZITTER
Ook in 2014 hebben Stichting Leergeld Nijmegen en Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen weer
veel kinderen in Nijmegen de mogelijkheid geboden te sporten, met cultuur bezig te zijn, een
zwemdiploma te halen of met een educatieve schoolreis mee te gaan en hebben ouders een
tegemoetkoming in het schoolgeld kunnen krijgen. Bijna 3000 kinderen hebben we bereikt, die
hierdoor net als veel andere kinderen gewoon mee konden doen!
MEEDOEN is het centrale motto van onze beide stichtingen. En we geloven erin dat nu
meedoen, investeren is in later ook meedoen en erbij horen! Voorkomen van sociale uitsluiting
in de vrije tijd als je jong bent biedt een belangrijke basis voor het gevoel van eigenwaarde en
biedt kansen voor talentontwikkeling. Laten zien waar je ook goed in bent. Waar je kunt zijn, wie
je ook bent en de vaak lastige situatie thuis even achter je kunt laten.
Want helaas zijn er kinderen die opgroeien in gezinnen waar minimale financiële middelen zijn.
Werkloosheid, ziekte, echtscheiding, een huis dat niet wordt verkocht: een scala aan oorzaken die
ertoe leiden, dat er geen geld meer is voor de voetbalclub, de dansles, de scouting. En dat ouders
niet in staat zijn het schoolgeld te betalen. Voor deze kinderen zijn wij er.
Wij bereiken de kinderen, doordat ouders zich aanmelden of door intermediairs die contacten
hebben met het gezin en ons attent maken op kinderen die graag iets actiefs in hun vrije tijd
willen doen. Dan gaat het om het NIM, scholen, combinatiefunctionarissen of andere
organisaties die met de gezinnen en/of de ouders contact hebben. Veel van de bijna 3000
kinderen die we bereiken maken gebruik van meerdere mogelijkheden: naast de vergoeding voor
het schoolgeld sporten ze, halen ze een zwemdiploma en gaan bijvoorbeeld naar vioolles of op
schoolreis. De combinatie hiervan leidt tot totaal 6229 toekenningen in 2014.
Eind december is afscheid genomen van twee bestuursleden van het eerste uur: Jan Ramaekers en
Dirck van Bennekom. Ook werd in 2014 afscheid genomen van Lineke Bunt. Met een deels
nieuwe ploeg, gaan we met veel plezier 2015 in. Op de agenda staat dat we nog meer kinderen
willen bereiken: meer dan 3000 in 2015! De samenwerking met de Voedselbank en Kledingbank
willen we uitbouwen, intermediairs nadrukkelijker betrekken en bereiken, waaronder de nieuwe
sociale wijkteams, mogelijkheden voor fondswerving benutten en tot slot willen we onze lokale
positionering in relatie tot de landelijke stichtingen van Leergeld en Jeugdsportfonds verder
vormgeven.
En last but not least: een dankwoord aan alle erg betrokken vrijwilligers en medewerkers.
Dankzij hun inzet en enthousiasme hebben we ons resultaat bereikt: Meedoen!
Nijmegen, april 2015
Jan Ramaekers, voorzitter tot 31 december 2014
Hannie Kunst , voorzitter vanaf 2015

	
  

	
  

HET BESTUUR
Stichting Leergeld Nijmegen en Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen hebben hetzelfde bestuur,
waardoor er één loket in Nijmegen is, waar (de ouders van) kinderen terecht kunnen voor een
bijdrage in buitenschoolse activiteiten op het gebied van sport, zwemmen en cultuur. Daarnaast
kunnen ouders een financiële bijdrage ontvangen in de schoolkosten.
Het bestuur bestond in 2014 uit de volgende personen:
De heer J. Ramaekers, voorzitter
benoemd per 10-05-2005 en aftredend per 31-12-2014
De heer D. van Bennekom
benoemd per 10-05-2005 en aftredend per 31-12-2014
Mevrouw L. Bunt
benoemd per 01-06-2008 en aftredend per 31-12-2014
De heer B. Pouwels, penningmeester benoemd per 01-07-2012
Mevrouw. R .Compiet, secretaris
benoemd per 01-01-2013
Mevrouw B. Hendriks
benoemd per 10-05-2005
Mevrouw M. Wilhelm
benoemd per 01-12-2012
Het secretariaat wordt vanaf 1 januari 2014 verzorgd door mevrouw J. Janssen.
Jan Ramaekers en Dirck van Bennekom, twee van de afgetreden bestuursleden, hebben beiden
veel tijd, energie en betrokkenheid in het opzetten en verder uitbouwen van beide stichtingen
gestoken en zijn daarin succesvol geweest. Zij hebben mede Stichting Leergeld - waarvan de
statuten op 10 mei 2005 werden gepasseerd - in Nijmegen opgericht. Zij laten een organisatie
met medewerkers en vele vrijwilligers achter, die enthousiast en professioneel ook de komende
jaren zoveel mogelijk kinderen willen laten meedoen. Eind december zijn ze voor hun
werkzaamheden en inzet van harte bedankt. In 2014 werd ook afscheid genomen van Lineke
Bunt, die vanuit de St. Vincentiusvereniging vanaf medio 2008 deel van het bestuur uitmaakte.
De 3 leden die per december 2014 zijn afgetreden zijn respectievelijk per 1 januari 2015
opgevolgd door Mevrouw J.G. Kunst (voorzitter) en de heer J. van de Logt. Daarmee is het
bestuur weer bijna voltallig.
Het bestuur beoogt een samenstelling te hebben, die een afspiegeling is van het werkveld van de
stichting. De leden zijn afkomstig uit en hebben relaties in het bedrijfsleven, de sport, het
onderwijs en het welzijnswerk om daarmee binding te houden met de doelgroep.
De leden van het bestuur ontvangen geen honorering.
Het bestuur is in het verslagjaar 2014 5 x in vergadering bijeen gekomen. Op de agenda stonden
onder meer de jaarrekeningen 2013 met accountantsverklaringen, de subsidie van de gemeente
Nijmegen met bijhorende beschikkingen, kwartaalrapportages met behaalde resultaten, contacten
met de landelijke stichtingen voor Leergeld en het Jeugdsportfonds over koers en werkwijzen, de
organisatie van kantoor Leergeld en de sollicitatieprocedure voor de nieuwe coördinator.
Daarnaast zijn enkele bestuursleden ook meer uitvoerend betrokken bij het werk van de
stichtingen door bijvoorbeeld het opstellen van de jaarrekening en het hebben van overleg met
partijen in de stad.
Het bestuur opereert tevens als werkgever voor de medewerkers en vrijwilligers.

	
  

	
  

DE MEDEWERKERS
Op 1 september 2014 heeft Carmen Seljee afscheid genomen als coördinator van Leergeld
Nijmegen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Zij was een groot aantal
jaren aan Leergeld Nijmegen verbonden en was gedurende deze tijd met veel Hart voor de
kinderen het gezicht van Stichting Leergeld in de stad.
Wendy Ensink heeft haar functie overgenomen en is m.i.v. 1 september 2014 als coördinator
benoemd voor 0,6 fte. Zij stuurt kantoor Leergeld aan, onderhoudt de externe contacten en is
verantwoordelijk voor de aansturing en begeleiding van de intermediairs en stagiaires van de
opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de HAN.
Bij Leergeld Nijmegen waren in 2014 naast de coördinator (0,67 fte) drie medewerkers in dienst.
Rita Terburg (0,61 fte), Esther Gerards (0,44 fte) en Marleen van Kampen (0,42 fte) verrichten
gezamenlijk alle voorkomende werkzaamheden. Zij verrichten sinds april 2014 ook de
administratieve werkzaamheden voor het Jeugdsportfonds Nijmegen. Daarnaast werkt Hetty de
Valk als vrijwilliger drie dagen per week mee en worden vrijwilligers of studenten in beperkte
mate ingezet voor eenvoudige kantoorwerkzaamheden. Geprobeerd wordt zo efficiënt mogelijk
te werken om daarmee de kosten zo laag mogelijk te houden.
Intermediairs (intern opgeleide vrijwilligers en studenten van de HAN) bezoeken de gezinnen
voor een intakegesprek, waarin uitleg wordt gegeven over Leergeld, wensen en behoeften van de
kinderen worden besproken en nagegaan wordt wat Leergeld voor hen kan betekenen.

Yvonne Denies, vrijwilligster sinds 2011
De gevolgen van de crisis zijn voor mij meer zichtbaar geworden bij de gezinnen waar ik mag komen om hun
aanvraag voor hulp van Leergeld in kaart te brengen. Het humane van Leergeld voert de boventoon en van daaruit
proberen we met elkaar een gezin zo goed mogelijk te helpen. Iedere situatie wordt uniek bekeken. Vaak lopen
ouders tegen muren aan, daar er veelal bij instanties niet afgeweken lijkt te kunnen worden van regels.
Ik zie en hoor vaak bij de gezinnen waar ik mag komen dat Leergeld een verademing voor ze is, ze voelen zich
gehoord en gezien. Voor ieder kind is het belangrijk zich te kunnen ontwikkelen op het gebied van sport en
cultuur, ongeacht de financiële situatie waarin hun ouders verkeren. Als een gezin met de schuldhulpverlening te
maken krijgt is er geen geld meer voor dit soort activiteiten. De overlevingshouding van de ouders kan onbedoeld op
hun kinderen worden overgedragen.
Er staat me een situatie op mijn netvlies. Een kind wilde zijn schoolreisje voorbij laten gaan, omdat hij wist dat
dit voor zijn ouders niet te betalen was. Zijn gezicht straalde toen hij hoorde dat hij mee kon, nu Leergeld een
gedeelte daarvan zou gaan betalen. In de soms zware omstandigheden waar in zij verkeren, geeft Leergeld hen de
mogelijkheid hun zinnen te verzetten, even onbezorgd kind te kunnen zijn. Daar doen we het met elkaar voor!

	
  

	
  

WERKWIJZE
Nijmeegse gezinnen met een krappe beurs kunnen zich aanmelden voor een tegemoetkoming in
de schoolkosten of financiële ondersteuning van hun kind/kinderen voor buitenschoolse sporten culturele activiteiten bij Stichting Leergeld. Na aanmelding gaat een intermediair naar het
gezin voor een intakegesprek, waar wensen en behoeften van de kinderen worden besproken en
nagegaan wordt wat Leergeld voor hen kan betekenen. Na het huisbezoek worden de gegevens
teruggekoppeld naar de medewerkers en geregistreerd. Als een gezin aan alle voorwaarden
voldoet, wordt door het gezin de rekening van de sportclub, culturele instelling en/of
ouderbijdrage ingediend bij Leergeld, dat vervolgens deze rekeningen aan de betreffende
instelling betaalt. Dit brengt veel overleg en administratieve handelingen met zich mee: elk nieuw
gezin wordt in het Lisy-registratiesysteem ingevoerd, met elke nieuwe aanbieder van sportieve of
culturele activiteiten wordt contact opgenomen en worden afspraken gemaakt; elke organisatie
heeft z’n eigen regels, eigen administratie, verschillende cursusgelden e.d.
Leergeld vraagt bij iedere rekening die wordt opgestuurd opnieuw een bewijs van het
gezinsinkomen en kan daaraan zien of het gezin nog aan de voorwaarden voldoet.
Kinderen kunnen ook worden aangemeld via het Jeugdsportfonds. Dit gebeurt door
professionals uit hulpverlening, gezondheidszorg of onderwijs, 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 onlineaanvraag en treden vervolgens op
als intermediair voor het betreffende kind. De medewerker van Stichting Leergeld, die
verantwoordelijk is voor de JSF-aanvragen screent en beoordeelt de aanvraag en verzorgt alle
administratieve handelingen die nodig zijn. De professional volgt het proces, is verantwoordelijk
en blijft voor de duur van de ondersteuning aanspreekpunt voor het betreffende kind.

	
  

	
  

ONTWIKKELINGEN IN 2014
LEERGELD
In de loop der jaren zien we een gestage groei van het aantal kinderen en gezinnen dat wordt
ondersteund. Bedroeg het aantal unieke kinderen dat in 2013 werd geholpen 2821, in 2014 is dit
doorgegroeid naar 2878 kinderen. Om deze kinderen en gezinnen nog beter te kunnen
ondersteunen is het afgelopen jaar meer samengewerkt met het Inter-lokaal en het Stedelijk
Informatiepunt (STIP). In werkoverleggen is kennis gedeeld en voor lastige cases is gezamenlijk
naar een oplossing gezocht. Ook zijn de eerste stappen gezet naar een samenwerking met de
Voedselbank en Kledingbank.
Op 31 maart zijn onze medewerkers naar het symposium Kind en armoede geweest in Deventer, dat
georganiseerd werd ter ere van het afscheid van oud lector dr. H.B. Meulenkamp. Verschillende
sprekers hebben daar hun licht laten schijnen over het fenomeen armoede, onder wie Gaby van
de Biggelaar, directeur van Stichting Leergeld Nederland en staatssecretaris Jette Klijnsma.
Omdat Leergeld Nijmegen met een groot aantal sportaanbieders samenwerkt, kunnen de
jongeren zelf kiezen waar ze willen sporten. Indien een sportaanbieder nog niet bekend is bij
Leergeld, gaat de coördinator op bezoek om de werkwijze van Leergeld toe te lichten. Zo is het
Honigcomplex een populaire locatie voor jongeren geworden, waar sinds enkele maanden wordt
gesport bij o.a. Bounz en Riverland Healtcenter. Hetzelfde proces wordt gevolgd t.a.v. aanbieders
van culturele activiteiten.
Behalve dat kinderen via Leergeld en het Jeugdsportfonds de gelegenheid krijgen te sporten of
aan een culturele activiteit mee te doen, worden ook elk jaar weer festiviteiten speciaal voor
kinderen in een kwetsbare situatie georganiseerd of kunnen kinderen van Leergeld aan bestaande
activiteiten deelnemen. De keuze welke kinderen meedoen, wordt door medewerkers van kantoor
Leergeld gemaakt. Zo vond in oktober het jaarlijkse kinderboekenfeest plaats in de Lindenberg,
waar kinderen konden knutselen, naar voorstellingen kijken en naar verhalen luisteren. In
samenwerking met het Rode Kruis werden ruim vijftig gezinnen uitgenodigd voor een speciaal
Sinterklaasfeest. Na afloop kregen alle gezinnen een zak met cadeautjes mee naar huis. Op deze
manier werd het voor hen toch mogelijk om pakjesavond te vieren. Ook werden in december
zestig Nijmeegse gezinnen verrast door de Linda Foundation: zij kregen een doosje met
cadeaubonnen om cadeautjes te kopen en een lekkere kerstmaaltijd te bereiden. Tot slot vond de
hele maand december in Museumpark Orientalis het Feest van Licht plaats. Voor een zeer
gereduceerd tarief kregen 203 cliënten van Leergeld (zowel ouders als kinderen) toegang tot het
park, waar genoten werd van duizenden lichtjes, de kerstmarkt, de drijvende kerststal,
lampionnentochten en diverse andere activiteiten.
Evenals voorgaande jaren is ook intensief samengewerkt met andere hulpverlenende instanties,
zoals het NIM, Inter-lokaal, Vluchtelingenwerk, Entrea, Pluryn, maar ook met diverse
gezinscoaches en bewindvoerders. Voorlichting over Leergeld Nijmegen is via foldermateriaal en
posters gegeven op scholen, wijkmarkten, buurthuizen, verenigingen en sportclubs. Dit heeft
geleid tot kortere communicatielijnen en het efficiënter inzetten van hulp.
Marijn van den Heuvel, stagiaire van de HAN
Ik werk sinds september 2014 als stagiaire bij Stichting Leergeld Nijmegen. Wat mij meteen raakte was de
hoeveelheid gezinnen die zich hier aanmelden. Wat dus betekent dat ze van een minimum inkomen moeten leven.
Ik heb gemiddeld twee huisbezoeken per week. Het is fijn om te weten dat deze kinderen nu toch kunnen meedoen
aan sport of cultuur. Zo was ik in november bij een gezin dat kort geleden naar Nederland gevlucht was.
Dit gezin sprak nog geen Nederlands en ik voerde daarom het gesprek met iemand van Vluchtelingenwerk. Ik gaf
de kinderen de Nijmeegse sportgids, zodat ze alvast konden kijken welke sport ze zouden willen doen. De vier
kinderen begonnen door elkaar heen te roepen van enthousiasme. Zo blij waren ze dat ze mogen sporten.
	
  

	
  

JEUGDSPORTFONDS (JSF)
Op 9 april 2014 heeft Leergeld Nijmegen het consulentschap van het Jeugdsportfonds Nijmegen
overgenomen van dhr. Huub Janssen. Vanaf dat moment worden aanvragen voor sport via het
Jeugdsportfonds op het kantoor van Leergeld beoordeeld en heeft er afstemming plaatsgevonden
tussen de registratiesystemen van Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds: bij elke aanvraag
voor het Jeugdsportfonds wordt nu gecheckt of een kind al voorkomt in Lisy, het
registratiesysteem van Stichting Leergeld.
Voordeel van deze werkwijze en de overname door Leergeld van het consulentschap JSF is, dat
één en hetzelfde kind niet meer bij beide fondsen aangemeld wordt. Hierdoor kunnen er geen
overschrijdingen meer plaats vinden van het totale beschikbare sportbudget per kind.
In de beginfase van de overname is de uitvoering van het Jeugdsportfonds bemoeilijkt door een
onaangekondigde wijziging van het registratiesysteem van het JSF. Mede hierdoor is de start
enigszins moeizaam verlopen.
Het aantal sportaanvragen dat via professionele intermediairs bij het Jeugdsportfonds wordt
ingediend, blijft sterk achter bij het aantal aanvragen dat bij Stichting Leergeld binnenkomt
(rechtstreeks via de ouders). In 2014 zijn er 116 sportaanvragen via het Jeugdsportfonds
toegekend aan kinderen in Nijmegen (via Stichting Leergeld waren dat er 2355).
ZWEMFONDS
Met ingang van het schooljaar 2012/2013 is de gemeentelijke subsidiëring voor het
schoolzwemmen afgeschaft. Omdat de gemeente wel wil dat kinderen het zwemdiploma A halen,
heeft zij hiervoor via het Zwemfonds een subsidie van € 225,00 per kalenderjaar per kind
beschikbaar gesteld voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Vanaf schooljaar
2012/2013 is het Jeugdsportfonds met de uitvoering van het Zwemfonds gestart.
In april 2014 zijn de administratieve taken van het Jeugdsportfonds Nijmegen en Stichting
Leergeld Nijmegen verder samengevoegd en worden de aanvragen van beide stichtingen op het
kantoor van Leergeld verwerkt. Vanaf dit moment is besloten, dat aanvragen voor het
Zwemfonds zowel bij het Jeugdsportfonds als bij Stichting Leergeld kunnen worden ingediend.
Concreet houdt dit in dat een aanvraag nu ook rechtstreeks kan worden ingediend door
ouder(s)/verzorger(s) bij Stichting Leergeld. Bij het Jeugdsportfonds kan de aanvraag alleen
online worden ingediend door een professional uit de hulpverlening, gezondheidszorg en het
onderwijs of een sportfunctionaris van de gemeente Nijmegen.
We hopen door deze werkwijze meer kinderen te bereiken. De meeste aanvragen voor het
Zwemfonds zijn in 2014 binnengekomen bij Stichting Leergeld. In 2014 hebben 89 kinderen
gebruik gemaakt van het Zwemfonds via Stichting Leergeld en 35 kinderen via het JSF.
Het Zwemfonds wordt op dit moment echter nog niet ten volle benut. In 2015 gaat de gemeente
middels een campagne het belang van diplomazwemmen opnieuw onder de aandacht brengen.
Onze Stichting heeft in samenwerking met de gemeente de folder voor het Zwemfonds
aangepast en de gemeente geadviseerd om in de campagne vooral ook de basisscholen in
Nijmegen te betrekken, omdat daar de doelgroep van het Zwemfonds te vinden is.
Gebleken is, dat een subsidie van € 225,00 per kalenderjaar per kind voor veel kinderen niet
voldoende is om het zwemdiploma A te halen. Daarnaast is het budget ook niet toereikend voor
een heel jaar zwemles. Daarom wordt het vanaf 2015 mogelijk om 2 maal een vergoeding van €
225,00 aan te vragen voor het Zwemfonds, zodat de continuïteit van het zwemmen gewaarborgd
is en meer kinderen hun diploma A kunnen halen. Verder zal vanaf 2015 gekeken worden naar de
leeftijd van het kind (in plaats van de groep waarin het kind zit op de basisschool). Kinderen in
de leeftijd van 7 t/m 13 jaar, die nog geen diploma A hebben uit gezinnen met een laag inkomen,
komen dan in aanmerking voor een bijdrage uit het Zwemfonds.

	
  

	
  

2014 IN CIJFERS

	
  

