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WOORD VAN DE VOORZITTER  

 

 

De Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds hebben ook in 2015 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. Ook 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 kunnen laten.  

Want helaas zijn er te veel 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 ouders die niet in staat zijn het schoolgeld te betalen. Voor deze kinderen zijn wij er.  

Onze ambitie is zoveel mogelijk kinderen te bereiken. Daarom hebben we in 2015 extra energie 
gestoken in bekendmaking van de Stichting Leergeld. We weten uit ervaring dat we de kinderen 
het beste bereiken via intermediairs, die contacten hebben met het gezin en vervolgens de ouders 
of ons attent maken op kinderen die graag iets actiefs in en met hun vrije tijd willen doen. Hierbij 
gaat het om het NIM,  Het Inter-lokaal, scholen, combinatiefunctionarissen en in 2015 ook de 
STIPS die met de gezinnen contact hebben. We hebben voorlichting gegeven aan en op scholen, 
een nieuwe website ontwikkeld en gelanceerd; we hebben veelvuldig contact gehad met de 
combinatiefunctionarissen en overleg gehad met onze belangrijkste leveranciers, zoals 
bijvoorbeeld De Lindenberg. Desondanks is het aantal kinderen dat gebruik maakt van de 
Stichting Leergeld stabiel gebleven. De extra aandacht die is gegeven aan de mogelijkheid via 
Leergeld zwemles te volgen heeft wel effect gehad: het aantal kinderen dat zwemles krijgt  is 
toegenomen en het budget van het zwemfonds is geheel gebruikt. Een bijzonder project dat na 
de zomer is gestart, zijn de zwemlessen voor ruim 70 kinderen van De Bloemberg.  

Nog altijd zijn we op zoek naar het precieze aantal kinderen in Nijmegen dat onze doelgroep zou 
kunnen zijn: omdat het om meer dan alleen kinderen gaat die opgroeien in een bijstandsgezin is 
het moeilijk zicht krijgen op het totale aantal. Geregeld valt het aantal van ca 3700. Mocht dit zo 
zijn dan maakt 78% van de kinderen gebruik van Leergeld. In 2015 hebben we naast gelden van 
het Kinderfonds van de gemeente Nijmegen ook van particulieren geld ontvangen en € 1500,- 
van de Soroptimisten. Dit bedrag is besteed aan het instrumentenfonds waar jongeren 
instrumenten kunnen lenen voor hun muzikale hobby.     

Eind december is afscheid genomen van een van de bestuursleden van het eerste uur: Birgit 
Hendriks. Zij heeft veel betrokkenheid getoond en energie gestoken in het opzetten en verder 
uitbouwen van de Stichting. 

 

 

 

 



 

 

In 2015 is flink geïnvesteerd in de organisatie. Halverwege het jaar is ervoor gekozen om met drie 
vaste medewerkers en vele vrijwilligers verder te gaan. Elk van de drie is inhoudelijk 
verantwoordelijk voor een van de aandachtsvelden sport, cultuur en onderwijs.  

Een essentieel besluit is geweest afscheid te nemen van het Jeugdsportfonds. Tegenover de extra 
werkzaamheden – werken via de methode van het Jeugdsportfonds - en de kosten en  
onduidelijkheden, die het voor veel intermediairs en ouders meebracht, bleek de meerwaarde 
beperkt. Vanaf 2016 werken we alleen nog vanuit de Stichting Leergeld Nijmegen, waarbij met de 
gemeente Nijmegen de afspraak is gemaakt dat door deze wijzigingen geen kinderen buiten de 
boot zullen vallen.  

Inmiddels heeft de gemeente Nijmegen ook voor 2016 weer subsidie beschikbaar gesteld en is 
ons doel om voor 2016 vergelijkbare resultaten te behalen als in 2015. Op de agenda voor 2016 
staat het uitbouwen van de samenwerking met de Voedselbank en Kledingbank, het actief blijven 
werken aan onze bekendheid bij - onder meer - de sociale wijkteams en het benutten van nieuwe 
mogelijkheden voor activiteiten voor kinderen en fondsenwerving. 

En tot slot een warm dankwoord aan alle erg betrokken vrijwilligers, studenten van de HAN en 
onze fijne medewerkers. Huisbezoeken, de hele administratie regelen, rekeningen betalen, ouders 
helpen de juiste gegevens aan te leveren, signaleren en doorverwijzen, overleg met oude en 
nieuwe intermediairs.  Het is toch een hele klus! Maar met hun kennis en ervaring, gemengd met 
een flinke dosis inzet en enthousiasme, hebben we ons resultaat bereikt: meedoen en 
zelfontplooiing!   

 

Nijmegen,  april 2016 

 

Hannie Kunst,  voorzitter  
Boy Pouwels,    penningmeester  
Rietje Compiet, secretaris 
Jack van der Logt,  bestuurslid 
Morwenna Grond,  bestuurslid 
 
 
 
 

 
Als bestuurslid ben je veel bezig met regelen, overleggen, subsidies. Maar wie zijn de ouders en de 
kinderen achter al die cijfers en woorden? Dat intrigeerde mij. Daarom met twee intermediairs 
mee op bezoek bij drie gezinnen, die zich hebben aangemeld voor een bijdrage. Het bleek een 
doorsnede van mensen die bij Leergeld aankloppen: een gezin met schulden door een 
faillissement, een alleenstaande ouder uit Syrië en een gescheiden vrouw. En met alle zorgen die 
je ontmoet bij zo’n intakegesprek,  ook dankbaarheid omdat hun dochter toch naar zwemles kan, 
de vijftienjarige blij is, dat hij kan sporten in zijn eindeloze vrije tijd en de moeder opgelucht is, 
dat haar zoontje toch bij zijn voetbalclub kan blijven en nieuwe voetbalschoenen krijgt. Zo 
krijgen cijfers en woorden een gezicht en weet je, dat je werkt voor bijna 3000 kinderen in onze 
stad die op deze manier mee kunnen blijven doen!  
 
Hannie Kunst, voorzitter  
 

 

 



 

 

HET BESTUUR  

 
 
Stichting Leergeld Nijmegen en Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen vormen samen een 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 ondersteuning krijgen voor bepaalde schoolkosten.  

Zoals in het voorwoord al is aangegeven, is dit jaar o.a. uit financiële overwegingen besloten om 
in 2016 alleen als Stichting Leergeld door te gaan. Verder in dit jaarverslag leest u daar meer over. 

 

Het bestuur bestond in 2015 uit de volgende personen: 

Mevrouw J.G. Kunst, voorzitter       benoemd per 01-01-2015 

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.M.W. Wilhelm-Grond  benoemd per 01-12-2012 

De heer J. van der Logt   benoemd per 01-01-2015 

Het secretariaat wordt vanaf 1 januari 2014 verzorgd door mevrouw J. Lenders-Janssen.  

 

Birgit Hendriks, bestuurslid vanaf de start van Leergeld Nijmegen, heeft met ingang van 1 januari 
2016 haar bestuurstaken neergelegd. Zij heeft de ontwikkeling en uitbouw van Stichting Leergeld 
Nijmegen actief meegemaakt en daaraan een grote bijdrage geleverd. Eind december is zij voor 
haar werkzaamheden bedankt.  

Het bestuur beoogt een samenstelling te hebben, die een afspiegeling vormt van het werkveld van 
de stichting. De leden zijn afkomstig uit en hebben relaties met 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 2015 6 x in vergadering bijeen gekomen. Op de agenda stonden 
onder meer de begroting, kwartaalrapportages met behaalde resultaten, de jaarrekeningen 2015 
met accountantsverklaringen, de subsidie van de gemeente Nijmegen met bijhorende 
beschikkingen, gesprekken met de gemeente, contacten met de landelijke stichtingen voor 
Leergeld en het Jeugdsportfonds. Gesproken is over ambities, koers en werkwijzen en de 
organisatie en website van kantoor Leergeld. Daarnaast werden zowel nieuwe plaatselijke als 
landelijke projecten voor kinderen geagendeerd en besproken. 

Enkele bestuursleden zijn 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 2015 is afscheid genomen van Wendy Ensink, de coördinator van Leergeld 
Nijmegen. De coördinatorfunctie is niet opnieuw ingevuld en de werkzaamheden van de 
coördinator - zoals het onderhouden van externe contacten en de aansturing en begeleiding van 
intermediairs en stagiaires - zijn verdeeld over de overige drie medewerkers en vrijwilligers. 
 
Bij Leergeld Nijmegen waren tot 1 september 2015 vier medewerkers in dienst. Na het niet 
opnieuw invullen van de coördinatorfunctie is de taakomvang van de drie medewerkers 
uitgebreid: 
Rita Terburg (0,61 fte)   werkt per 1 september 2015 0,61 fte  
Esther Gerards (0,44 fte)   werkt per 1 september 2015 0,61 fte 
Marleen van Kampen (0,42 fte)  werkt per 1 september 2015 0,61 fte 
 
Zij verrichten gezamenlijk alle voorkomende werkzaamheden en worden daarbij terzijde gestaan 
door Hetty de Valk, die als vrijwilliger maximaal drie dagen per week meewerkt en Basmaa 
Hannona, die twee dagen per week meewerkt. Daarnaast worden vrijwilligers of studenten in 
beperkte mate ingezet voor eenvoudige kantoorwerkzaamheden.  
Er wordt zo efficiënt mogelijk gewerkt, waardoor de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. 
 

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 en het gezin kan 
betekenen.  

 
 

 
 

 
Een aantal jaren geleden heb ik hulp gezocht en gevonden voor mijn kinderen bij St. Leergeld. 
Dankzij deze organisatie, kon ik mijn kinderen laten sporten en laten deelnemen aan een 
cultuuractiviteit. Dit is erg belangrijk geweest voor ons: ondanks de problemen was er een 
instantie die concrete hulp bood voor mijn kinderen. Als we terugkijken is St. Leergeld een 
lichtpunt in ons gezin geweest. 
Zodra ik ruimte had ben ik vervolgens zelf als vrijwilligster gaan werken, en dit doe ik tot op de 
dag van vandaag met veel plezier. 
Het voelt goed, dat er nog steeds binnen de organisatie echt meegedacht en meegeleefd wordt 
met gezinnen die het moeilijk hebben. Naar mijn mening is de noodzaak van St. Leergeld eerder 
toegenomen dan afgenomen. Dit hoor ik ook terug van instanties waar we mee samen werken, 
zoals bewindvoerders en andere hulpverleners. 
Ik hoop dat we nog lang zo door kunnen gaan. 
 
Olga Zweers 
 

 
 
 
 

 



 

 

WERKWIJZE 
 
 
Nijmeegse gezinnen met een laag inkomen, die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen 
volledig te laten deelnemen aan het onderwijs en buitenschoolse sport- of culturele activiteiten, 
kunnen zich aanmelden voor een tegemoetkoming in de schoolkosten en/of financiële 
ondersteuning van buitenschoolse activiteiten. 

Aanmelding kan telefonisch, schriftelijk of via de website. In 2015 is de nieuwe  website 
gelanceerd. Nieuwe gezinnen kunnen zich nu ook via de site rechtstreeks bij Stichting Leergeld 
aanmelden.  

Na aanmelding door de ouders gaat een intermediair (vrijwilliger of stagiaire) naar het gezin voor 
een intakegesprek, waar wensen en behoeften van de kinderen worden besproken en nagegaan 
wordt wat Leergeld voor het gezin kan betekenen. Na het huisbezoek worden de gegevens 
teruggekoppeld naar de medewerkers. Indien een gezin aan alle voorwaarden voldoet, wordt door 
het gezin de rekening van de sportclub, culturele instelling en/of ouderbijdrage ingediend bij 
Leergeld Nijmegen, dat vervolgens deze rekeningen aan de betreffende instelling of school 
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, omdat elke 
organisatie z’n eigen regels, eigen administratie, verschillende cursusgelden e.d. heeft.  

Met scholen, sportclubs of zwemverenigingen wordt overlegd en onderhandeld om betalingen op 
een zo uniform mogelijke wijze te laten verlopen, dit om de administratieve handelingen zo 
efficiënt mogelijk te laten zijn.  

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 konden tot eind 2015 ook worden aangemeld via het Jeugdsportfonds. Dit gebeurde 
door professionals uit hulpverlening, gezondheidszorg of onderwijs, indien zij vonden dat een 
gezin financiële ondersteuning nodig had om zodoende een kind te kunnen laten sporten. De 
professionals deden voor een kind een onlineaanvraag en traden vervolgens op als intermediair 
voor het betreffende kind. De medewerker van Stichting Leergeld, die verantwoordelijk is voor 
de JSF-aanvragen screende en beoordeelde de aanvraag en verzorgde alle administratieve 
handelingen die nodig waren. Dit bracht voor de medewerkers van Leergeld veel extra werk met 
zich mee. 

Via het Jeugdsportfonds Nijmegen werd in 2015 slechts een zeer beperkt aantal kinderen 
aangemeld. Wellicht is een grotere bekendheid van Leergeld Nijmegen hier debet aan. 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

ONTWIKKELINGEN IN 2015   
 

 
LEERGELD  
 
Het aantal unieke kinderen, dat in 2013 financieel werd ondersteund bedroeg 2821, in 2014 2878 
en in 2015 2858 kinderen. Daarmee is het aantal unieke kinderen dat in 2015 is ondersteund 
ongeveer gelijk gebleven met 2014. Op alle mogelijke manieren wordt bekeken hoe deze kinderen 
en gezinnen nog beter geholpen kunnen worden en hoe meer kinderen bereikt kunnen worden.  
 
Samenwerking is er met Het Inter-lokaal, de Stips en de sociale wijkteams. Zo is met Het Inter-
lokaal gesproken over de vraag welke normen gelden voor het inkomen van zzp-‘ers en cliënten 
met schulden. Ook worden via Het Inter-lokaal ouders verwezen naar Leergeld. Voor 
ingewikkelde cases wordt samen met andere organisaties of scholen naar een oplossing  gezocht 
en  kennis gedeeld. Indien nodig wordt contact opgenomen met gezinscoaches of 
bewindvoerders. Samenwerking is er ook met hulpverlenende instanties zoals Vluchtelingenwerk, 
het NIM, Entrea of Pluryn. Ook zijn de eerste stappen gezet naar een samenwerking met de 
Voedselbank en Kledingbank. 

Als zich mogelijkheden voordoen om computers – bijv. van scholen - of fietsen te krijgen, dan 
worden deze mogelijkheden benut. Deze worden verspreid onder de kinderen, die deze nodig 
hebben, na te zijn opgeknapt en/of gerepareerd. Bekend is dat de behoefte aan fietsen en 
computers c.q. laptops groot is, maar op dit moment is dit geen speerpunt, gezien de extra 
mankracht, middelen en logistiek die hiervoor nodig is. 

Op bestuurlijk niveau en werkoverleggen wordt besproken met welke - plaatselijke of landelijke - 
acties of initiatieven in zee wordt gegaan. Een bijzonder voorbeeld hiervan zijn de zwemlessen 
voor kinderen van de schakelklassen van de Bloemberg. Om dit te realiseren zijn door de 
betrokkenen creatieve oplossingen gezocht, waardoor nu de kinderen gedurende de tijd dat zij op 
de Bloemberg in een schakelklas zitten en in Nijmegen verblijven zwemlessen krijgen via school.  

Aandachtspunt waren ook de hoge schoolkosten voor MBO’ers. Dit is onder de aandacht 
gebracht van de gemeente. Ook landelijk heeft dit onderwerp de nodige aandacht gekregen. 

 

De jongeren kiezen in principe zelf waar zij gaan sporten. Dit is mogelijk, omdat Leergeld 
Nijmegen met een groot aantal sportaanbieders samenwerkt. Indien een sportaanbieder nog niet 
bekend is bij Leergeld, gaat een van de medewerkers op bezoek bij de betreffende instelling om 
de werkwijze van Leergeld toe te lichten. In totaal werkt Leergeld Nijmegen samen met meer dan 
160 sportaanbieders. Bij sommige aanbieders sporten veel kinderen - zoals bijv. zwemlessen bij 
N.V. Sportfondsen Nijmegen of voetballen bij Quick - terwijl bij meer dan 60 aanbieders slechts 
1 of 2 kinderen sporten.  

Hetzelfde proces wordt gevolgd t.a.v. aanbieders van culturele activiteiten. Het aantal aanbieders 
van culturele activiteiten waar Leergeld  Nijmegen mee samenwerkt bedraagt 30. 

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.  
 
 



 

 

In samenwerking met de studentendesk van het Rode Kruis werd ook dit jaar weer een aantal 
ouders met kinderen uitgenodigd voor een speciaal  Sinterklaasfeest. Dit jaar werd gekozen voor 
de Locatie wijkcentrum Dukenburg en zijn  kinderen uit Dukenburg en omgeving uitgenodigd. 
Via Leergeld hadden zich 65 gezinnen aangemeld. Na afloop kregen alle gezinnen een zak met 
cadeautjes mee naar huis. Voor de Linda Foundation zijn dit jaar 20 gezinnen geselecteerd 
(grotere gezinnen met meerdere kinderen in het VO/MBO, schuldsanering en Voedselbank). Zij 
moesten zichzelf aanmelden. Van de 20 benaderde gezinnen hebben er 17 een doos 
cadeaubonnen ontvangen. 
In de maand december vond  in Museumpark Orientalis het Feest van Licht plaats. Voor een 
zeer gereduceerd tarief kregen cliënten van Leergeld (zowel ouders als kinderen) toegang tot het 
park, waar genoten werd tal van activiteiten. 
Bij elke activiteit die in Nijmegen voor kinderen wordt georganiseerd, wordt nagegaan of deze 
zinvol is voor de kinderen die  door Leergeld Nijmegen worden ondersteund: de haalbaarheid, 
kosten en inzet worden eerst besproken, voordat een besluit hierover wordt genomen. Zo is in 
2015 niet meegedaan aan het kinderboekenfeest i.v.m. de te korte voorbereidingstijd. 

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. 

In 2015 is de nodige energie gestoken in het ontwikkelen van een nieuwe website, die vooral ook 
voor ouders duidelijk en toegankelijk moet zijn. Na de zomer werd de website gelanceerd en deze 
zal de komende tijd worden geëvalueerd en zo nodig aangepast. 

 
 
 
JEUGDSPORTFONDS (JSF) 
 
In april 2014 werd door Leergeld Nijmegen het consulentschap van het Jeugdsportfonds 
Nijmegen overgenomen. Vanaf dat moment kon bij elke aanvraag, die liep via het 
Jeugdsportfonds, worden gecheckt of een kind al voorkwam in Lisy, het registratiesysteem van 
Stichting Leergeld. Voordeel van deze werkwijze was, dat één en hetzelfde kind niet meer bij 
beide fondsen aangemeld kon worden en er geen overschrijdingen meer plaats konden vinden 
van het totale beschikbare sportbudget per kind. 
Het aantal sportaanvragen dat via professionele intermediairs in 2014 bij het Jeugdsportfonds 
werd ingediend, bleef  sterk achter bij het aantal aanvragen dat bij Stichting Leergeld 
binnenkwam. Deze trend heeft zich in 2015 versterkt doorgezet. In totaal kwamen er via het 
Jeugdsportfonds in 2015 108 aanvragen bij Leergeld Nijmegen binnen. 
 
De combinatie van het beperkt aantal aanvragen via het Jeugdsportfonds, de kosten die het 
lidmaatschap van het Jeugdsportfonds Landelijk met zich meebrengt én de nieuwe franchise-
overeenkomst van het JSF, leidde ertoe dat in 2015 uitgebreid is stil gestaan bij de samenwerking 
van Leergeld Nijmegen met het Jeugdsportfonds. De vraag hoe ouders zo goed en gemakkelijk 
mogelijk hun weg zouden kunnen vinden naar ondersteunende instanties voor hun kinderen, 
leidde tot de conclusie dat er in Nijmegen één kind- of jeugdfonds zou moeten zijn.  Deze 
discussie, samen met de vraag wat de ambities voor Leergeld Nijmegen voor de toekomst zijn, 
heeft ertoe geleid, dat het besluit werd genomen om Leergeld Nijmegen met het Jeugdsportfonds 
Nijmegen te laten fuseren, zodat er één loket voor kinderen ontstaat. Deze fusie zal in 2016 zijn 
beslag krijgen. De stichting zal de naam Leergeld Nijmegen behouden. 
 
 

 



 

 

ZWEMFONDS 
 

Omdat het Zwemfonds in 2014 nog niet ten volle werd benut, heeft de gemeente in 2015 
besloten een promotiecampagne te voeren om het belang van het diplomazwemmen opnieuw 
onder de aandacht te brengen. Leergeld Nijmegen heeft in samenwerking met de gemeente de 
flyer voor het Zwemfonds aangepast. Sportfunctionarissen van de gemeente en Stichting 
Leergeld hebben dit jaar bij alle basisscholen het belang van diplomazwemmen en het 
Zwemfonds opnieuw onder de aandacht gebracht en ervoor gezorgd dat de nieuwe flyer en 
inschrijfformulieren op alle scholen beschikbaar zijn. Zowel Stichting Leergeld als het 
Jeugdsportfonds hebben het Zwemfonds bij hun achterban gepromoot.  

Dit alles heeft ertoe geleid, dat het aantal kinderen, dat in 2015 een beroep heeft gedaan op het 
Zwemfonds in 2015 aanzienlijk is toegenomen en het Zwemfonds dit jaar volledig is benut.  

 
Omdat gebleken is, dat een subsidie van € 225,00 per kalenderjaar per kind voor veel kinderen 
niet voldoende is om het zwemdiploma A te halen – het budget is ook niet toereikend voor een 
heel jaar zwemles -  werd het vanaf 2015 in voorkomende gevallen mogelijk om 2 maal per 
kalenderjaar een vergoeding van € 225,00 aan te vragen voor het Zwemfonds, zodat de 
continuïteit van het zwemmen gewaarborgd werd en meer kinderen hun diploma A konden 
halen. Hiertoe is de gemeentelijke subsidiebeschikking aangepast.  
Ook is in 2015 gekeken 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, kwamen in 2015 in aanmerking voor een bijdrage uit het 
Zwemfonds. 
 
De vergoedingen voor het Zwemfonds konden zowel via Stichting Leergeld als via het 
Jeugdsportfonds worden aangevraagd. Van aanvragen via het jeugdsportfonds werd echter 
nauwelijks gebruik gemaakt. 
 
 
 
 
 
 

 
Ik werk sinds april 2015 als vrijwilligster bij Stichting Leergeld Nijmegen. 
Toen ik hier begon met werken was mijn doel gewoon om mijn kans op de arbeidsmarkt te 
versterken. 
Maar ik voelde vanaf de eerste dag dat het voor mij niet alleen een plek was om ervaring op te 
doen, maar vooral ook een plek waar ik veel gezinnen en kinderen blij kan maken. 
Ik help op kantoor mee in de administratie, maar ik ga soms ook mee op huisbezoek als tolk. Bij 
de huisbezoeken zie ik nog meer dat ouder(s) of kinderen beginnen te stralen als ze zien dat wij 
kunnen helpen met een sport of cultuur of een schoolreisje. 
 
Vrijwilligster  
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