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1. Inleiding
In 2018, het eerste volledige jaar van Leergeld Amsterdam, hebben 746 minima gezinnen Leergeld
Amsterdam weten te vinden met aanvragen voor 1262 kinderen. Samen met kinderen, die in 2017
waren aangemeld, kregen in 2018 bijna 1400 kinderen steun om mee te kunnen doen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten 1. Daarvan kregen 650 kinderen een verstrekking van Leergeld Amsterdam,
waarvan 88% zonder stadspas. Daarnaast kregen 744 kinderen via de wegwijzerfunctie van Leergeld
Amsterdam steun van een van onze partners.
Leergeld Amsterdam kun je het beste leren kennen via www.leergeldamsterdam.nl en
https://twitter.com/leergeld020. Daarop delen wij veel van onze activiteiten, zoals het verhaal van Stella2
of op de homepage het interview met wethouder Marjolein
Het verhaal van Stella
Moorman. Al met al levert dat een aardig beeld op. Bovendien
Stella had alles. Een mooi huis, een
was er in de landelijke media de afgelopen tijd ook veel
3
baan met een goed salaris. Dan komt ze
aandacht voor kinderen uit minima gezinnen . Leergeld
in de schulden. 'Ik fietste huilend naar de
Amsterdam heeft het qua publiciteit in 2018 verder rustig aan
Voedselbank. Nu weet ik dat dit echt
gedaan, omdat de grote toeloop al zoveel werk opleverde.
íedereen kan overkomen'

Om al die kinderen te ondersteunen heeft Leergeld
Amsterdam dankbaar subsidie en giften mogen ontvangen van het Ministerie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (via Leergeld Nederland, vooral voor hulp aan kinderen), van de gemeente
Amsterdam (vooral voor de wegwijzerfunctie en de organisatie) en van fondsen (blz. 10) en donateurs1.

2. Uitgangspunt: toekomst voor kinderen
Opgroeien in armoede beperkt de toekomstmogelijkheden van
een kind1. Want dan is er geen of weinig geld voor deelname
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hoewel er in
Nederland voorzieningen zijn om deze kinderen te helpen,
bereiken die volgens de Sociaal Economische Raad4 nog niet de
helft van de 378.000 kinderen die in Nederland in armoede
opgroeien (11% van de kinderen). We weten verder dat deze
kinderen grotere risico’s lopen dan een gemiddeld kind1:
Lagere schoolprestaties en voortijdig schoolverlaten,
Meer gezinsproblemen met stress en onveiligheid,
Risico op gedragsproblemen,
Meer armoede in volwassenheid en bij eigen kinderen
In relatie met ongezond gedrag een gemiddeld 6 jaar
lagere levensverwachting.

Toegespitst op Amsterdam
Amsterdam is rijk aan voorzieningen, maar daarin vindt een aantal gezinnen maar lastig hun weg.
Volgens de Armoedemonitor leven in Amsterdam leven ca. 27.400 kinderen in gezinnen in armoede (23%
van de kinderen 5 t/m 18 jaar), waarvan maar liefst 73% met een niet-westerse migratieachtergrond 5.

1

Zie voor de cijfers bijlage 1 (ondersteunde kinderen) , bijlage 2 (financiën) en paragraaf 4.
Verhaal van Stella: https://www.facebook.com/436101979807727/posts/2129896027094972?sfns=mo
3
Zie bijvoorbeeld https://www.dekinderombudsman.nl, https://www.leergeld.nl of bij de NOS
(https://nos.nl/artikel/2277634-te-kleine-schoenen-en-geen-zwemles-kinderarmoede-groot-probleem.html).
4
Sociaal Economische Raad, Opgroeien zonder armoede, maart 2017
5
Armoedemonitor gemeente Amsterdam, november 2018, blz. 30 en 36
2
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Van hen maakt 71% (19.500) gebruik van de belangrijkste kindvoorziening van de gemeente, de
scholierenvergoeding6. Deze cijfers zijn echter vooral gebaseerd op gezinnen met bijstand.
Leergeld Amsterdam gaat er daarom vanuit dat het er meer zijn, vooral kinderen van werkende armen en
ongedocumenteerden. De cijfers van de Sociaal Economische Raad4 wijzen ook in die richting (zie figuur op
blz. 1). Leergeld Amsterdam vermoedt dat het om zeker ca. 30.000 kinderen gaat, wat zou betekenen dat
ca. 1/3 geen gebruik van de voor hen bestaande voorzieningen (ca. 10.000 kinderen). Het gaat om:
Arbeidsongeschikten, werkende armen of ZZP’ers met lage of onregelmatige inkomsten.
Laaggeletterden / digitaal beperkte ouders, al dan niet met verstandelijke beperking.
Kinderen van vluchtelingen en uit gezinnen zonder verblijfsvergunning.
Gezinnen met schulden of acute problemen na een ‘armoedeval’.
De meerderheid van al deze kinderen heeft werkende ouders 4.
Gezin uit Nieuw West: Vader depressief en al meerdere mailen opgenomen bij de crisisopvang,
moeder was schoonmaker, maar afgekeurd i.v.m. artrose, moeder laaggeletterd, drie kinderen van
wie een meisje met syndroom van Down, kleine driekamerwoning, schimmel- en geluidsoverlast.
De ziektewetuitkering was net te hoog om voor alle voordelen in aanmerking te komen. Contributie
voetbalclub voor zoon en dochter was al twee jaar niet betaald. De kinderen moesten van de sport af
als er niet snel betaald zou worden. Leergeld heeft ervoor gezorgd dat de kinderen konden blijven
voetballen. Verder hebben we zwemles voor het meisje met Downsyndroom aangevraagd bij een
speciaal zwembad. Verder maatschappelijk werk ingeschakeld om een grotere woning te regelen.

3. Hoe werkt Leergeld Amsterdam?
Unieke aanpak met vrijwillige gezinsbezoekers
Leergeld (landelijke formule, 105 stichtingen in 271 gemeenten,
www.leergeld.nl) helpt kinderen in minima gezinnen via persoonlijke
benadering, omdat Leergeld bij de mensen thuis komt.
Leergeld maakt een inventarisatie van de thuissituatie en zoekt met
het gezin mogelijkheden voor ondersteuning. Hoe dat gebeurt is
treffend beschreven in het onderzoek van het Instituut voor Publieke
Waarden van de Vrije Universiteit Amsterdam ‘Leergeld doet er toe’ 7.
Leergeld Amsterdam wijst dan de weg naar gemeentelijke of andere
kindvoorzieningen (wegwijzer) of biedt zelf ondersteuning (vangnet).
Vrijwilligers zijn de spil van Leergeld, vooral de gezinsbezoekers, die de
noden en behoeften van gezinnen inventariseren en met hen naar
ondersteuning zoeken. Om die gezinnen te bereiken werkt Leergeld
Amsterdam samen met vindplaatsen zoals scholen, jeugdhulp,
maatschappelijk werk en voedselbank, die ouders kunnen wijzen op de mogelijkheden van Leergeld.
Per 31-12-2018 waren er 39 vrijwilligers, waarvan 24 gezinsbezoekers, 10 kantoormedewerkers en 5
bestuursleden. Om het werk te kunnen blijven doen, heeft Leergeld Amsterdam altijd ruimte voor
nieuwe vrijwilligers. Zie www.leergeldamsterdam.nl/vrijwilligers.
Om vrijwilligers te vinden en vast te houden, voert Leergeld Amsterdam het volgende beleid:
- Ter ondersteuning van de gezinsbezoekers krijgen zij een opleiding, verdiepings- en bindende
bijeenkomsten en wordt er intervisie georganiseerd.
- Vanwege continuïteit van hun inzet voor de bezochte gezinnen, krijgen zij een vrijwilligersvergoeding.
Zulk verantwoordelijke werk in een stad als Amsterdam verdient een vrijwilligersvergoeding.
Scholierenvergoeding basisschool € 244,=, middelbare school € 325,=. Onder kinderen, die bereikt worden door andere
kindvoorzieningen, treft Leergeld Amsterdam veel schrijnende situaties, waarin die voorzieningen onvoldoende zijn.
7
https://www.leergeld.nl/dit-is-leergeld/effectiviteit/
6
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De kern van Leergeld is dus in de eerste plaats vrijwilligerswerk. Maar vrijwilligers hebben wel
ondersteuning nodig om goed in te schatten hoe Leergeld een gezin kan helpen en om vrijwilligers te
coachen in verwijsmogelijkheden
(wegwijzer) en de vergoedingen
(vangnet). Die begeleiding krijgen zij van
beroepskrachten, die daarnaast ook
andere taken hebben: de afstemming
met de gemeente en stadsdelen, met
collega kindvoorzieningen en andere
stedelijke partners, het onderhouden
van contacten met de leveranciers
m.b.t. verstrekkingen aan kinderen en
andere organisatorische taken. Dit alles
vraagt uiteraard aandacht en tijd
(formatie coaching vrijwilligers ultimo
2018: 24 uur per week, andere taken 76
uur per week).

Wegwijzer naar partners
Door het persoonlijk contact weet Leergeld Amsterdam vertrouwen te winnen en kan zo een prima
wegwijzer zijn naar andere voorzieningen (zie de figuur8 hieronder en bijlage 1):
- 441 Gemeentelijke kindvoorzieningen (PakjeKans-pakket), vooral laptops en scholierenvergoeding.
- 75 Jeugdfonds Sport (JFS) voor lidmaatschap sportclubs, sportkleding.
- 15 Jongerencultuurfonds (JCFA) voor culturele activiteiten (muziek, toneel).
- 27 SINA voor m.n. zwemles.
Daarnaast wordt ook verwezen naar Jeugdhulp, Maatschappelijke Dienstverlening, Sociaal loket, Bijzondere
Noden e.d. (samen 97 keer) en naar Jarige Job voor verjaardagspakketten (444 keer).

8

Toelichting op het schema. Landelijk werken Jeugdfonds Sport (JFS), Jeugdfonds Cultuur (JFC), Leergeld, Jarige
Job en Kinderhulp samen in www.samenvoorallekinderen.nl. In Amsterdam trekken de afdelingen van
Leergeld, Jeugdfonds Sport en Jongerencultuurfonds Amsterdam (JCFA) samen met SINA de kar. Leergeld heeft
daarbij een extra functie als wegwijzer naar andere kindvoorzieningen.
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Vangnet
Als andere mogelijkheden uitgeput zijn, biedt Leergeld Amsterdam ook zelf steun. In beginsel is
dat steun in natura. Het gaat meestal om educatieondersteuning en bijles, laptops, schoolreizen,
inrichting kinderkamers, fietsen en OV om naar school of een club te kunnen gaan. In een aantal
gevallen springt Leergeld Amsterdam samen met Jeugdfonds Sport en Jongerencultuurfonds
Amsterdam bij als het gaat over sport of cultuur.
Gezin uit Zuidoost dat bestaat uit een moeder met 2 kinderen. Het jongste zoontje is prematuur
geboren en het oudste zoontje heeft reuma. Ze hebben veel ziekenhuisbezoeken afgelegd en
moeder had het er maar zwaar mee. Na het huisbezoek heeft Leergeld haar kunnen helpen met:
betaling van de voetballessen van haar oudste zoontje via het Jeugdfonds Sport, een bed voor haar
oudste zoon, een squla abonnement waarmee haar oudste zoontje kan oefenen met verschillende
schoolvakken en een verjaardagspakket via Jarige Job. Moeder is heel erg blij dat zij Leergeld heeft
benaderd omdat ze nu het gevoel heeft dat er wat last van haar schouders is komen te vallen.

4. Resultaten 2018
Na de oprichting van de stichting in november 2016 heeft
Leergeld Amsterdam met ingang van 1 september 2017
subsidie gekregen van de gemeente Amsterdam en van het
Ministerie SZW. Met de gemeente is een pilotperiode
afgesproken tot en met 31-12-2019, waarin Leergeld
Amsterdam zich richt op vier stadsdelen: Nieuw West,
Zuidoost, Oost en Noord. Per 1 februari 2018 kwam algemeen
coördinator Miriam Meijs in dienst, die verantwoordelijk is
voor de operationele uitvoering, waardoor er daarna echt
meters gemaakt konden worden.
In het opbouwjaar 2018 werden 1394 kinderen geholpen voor
de totale kosten van € 376.068,= inclusief kosten voor
vrijwilligers en overhead (zie bijlage 1 en 2). De kosten voor de
verstrekkingen waren € 161.970,=. De kosten per kind kunnen
K (15 jaar) kreeg kokskleding voor opleiding
op verschillende manieren berekend worden:
- De 650 kinderen, die specifieke verstrekkingen ontvingen, kregen die voor gemiddeld € 250,=
(kosten ‘Vangnet’ voor die 650 kinderen zonder kosten voor vrijwilligers en overhead).
- Van de 746 nieuwe gezinnen hadden er 441 een stadspas (59%). Vanwege de stadspas is dat ook de
groep die vaak verwezen is (‘wegwijzer’). De gezinnen zonder stadspas (41%) kregen vooral materiële
steun. Het percentage van 41% toegepast op alle kinderen (1394) geeft 572 ondersteunde kinderen
zonder stadspas (88% van de 650 ondersteunde kinderen).
- Gaan we uit van alle 1394 kinderen in 2018 (‘vangnet’ plus ‘wegwijzer’-kinderen), dan zijn de
gemiddelde kosten per kind € 270,= (incl. kosten voor vrijwilligers en overhead).

Schoolgeld en schoolreizen
Een bijzonder project is de aanpak van de problematiek van de ‘vrijwillige’ schoolkosten bij het voortgezet
onderwijs. Scholen vragen soms aanzienlijke bedragen voor schoolgeld en schoolreizen. Sommigen scholen
hebben daarvoor een schoolfonds, maar vaak is het: ‘niet betalen, dan niet mee’. Die segregatie wil
Leergeld Amsterdam voorkomen. Daarom vergoeden wij 50% van de kosten van schoolgeld en schoolreizen
tot een maximum van € 350,= op voorwaarde, dat de school het overige deel voor zijn rekening neemt.
Scholen zijn daar in veel gevallen heel blij mee. Zij willen graag wat voor kinderen uit minima gezinnen
doen, maar vinden het moeilijk om te bepalen wie dan in aanmerking komt. Dan biedt Leergeld uitkomst.
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Doelen 2018
Begin 2018 zijn de doelen voor dat jaar geformuleerd (zie Jaarbericht 2017/2018). Die zijn hieronder
weergegeven in de linker kolom. In de rechter kolom de resultaten.
Doelstellingen 2018

Realisatie 2018

1. Het bereiken van meer kinderen.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

in 2018 zijn 746 nieuwe gezinnen met 1262 kinderen
geregistreerd, Er kregen ca. 1400 kinderen steun, 650 van
Leergeld Amsterdam en 744 van een van de partners van
Leergeld Amsterdam.
Het werven van meer vrijwilligers.
Leergeld heeft er in 2018 27 vrijwilligers bij gekregen en
er zijn 9 vertrokken (+ 86%).
Het uitbouwen van een efficiënte
In dit eerste jaar is veel geleerd, o.m. in het trainen van
vrijwilligersorganisatie met een
gezinsbezoekers, maar er valt nog veel te leren.
professionele kern.
Realiseren van Leergeld doelen in een grote stad is een
flinke klus.
Het verder uitwerken van de
Leergeld Amsterdam, Jeugdfonds Sport, Jongerencultuursamenwerking met partners.
fonds Amsterdam en SINA treden samen succesvol op bij
presentaties. Rol Leergeld: huisbezoeken en vooral steun
bij onderwijs/educatie, fietsen/OV en kindermeubilair.
Vinden van fondsen (o.m. vrijwilligerswerk) Succesvol gerealiseerd ten bedrage van € 50.360,=
Het uitbreiden van het bestuur en
Het bestuur is uitgebreid naar 5 personen. Eind 2018 is
opzetten van een Comité van
gestart met het opzetten van het Comité van Aanbeveling,
Aanbeveling
dat in het 1e helft 2019 zijn beslag zal krijgen.
Het opzetten en uitvoeren van een
Medio 2018 zijn met de Hogeschool van Amsterdam
evaluatieplan i.s.m. de Hogeschool van
afspraken op hoofdlijnen gemaakt, die eind 2018 zijn
Amsterdam.
uitgewerkt en in de 1e helft 2019 worden uitgevoerd.
Het verlengen van de pilot tot eind 2019.
Om in de 2e helft 2019 ruimte voor besluitvorming over de
toekomst van Leergeld vanaf 2020 te hebben, heeft de
gemeente besloten om de pilotsubsidie door te laten lopen
tot eind 2019.

Knelpunt
Als knelpunt signaleren wij de bestedingsvoorwaarde, die het Ministerie van SZW stelt aan de subsidies
voor Leergeldstichtingen: 90% rechtstreeks voor de hulp aan kinderen en 10% voor personeel, beheer en
vrijwilligers. Leergeld Amsterdam vindt dat de vrijwilligers de corebusiness zijn van Leergeld en daarom
niet beschouwd mogen worden als overhead. Bovendien is met 10% overhead in deze tijd geen enkele
non-profit organisatie professioneel te runnen. Om de continuïteit van Leergeld vanaf 2020 te
waarborgen, moet tijdig begonnen worden met de discussie over de herziening van zulke voorwaarden.
Gezin uit Oost. Ouders zijn chronisch ziek en leven van WIA uitkering van vader, maar door te hoog
inkomen vallen zij buiten de gemeentelijke regeling. Tekort aan alles. Vier kinderen in de leeftijd van 12
t/m 20 jaar. Ouders willen niet dat kinderen gaan werken om zich volledig te kunnen richten op school
(vwo). Gezin heeft 671 euro per maand te besteden met zes gezinsleden. We hebben onder andere
laptops verzorgd, sportabonnementen en ouderbijdragen/schoolreizen, zodat bijv. hun dochter weer een
kluisje kon huren op school, dat erg handig is omdat zij astma heeft. Ouders waren erg ontroerd toen.
Het is een hele liefdevolle familie. Onlangs ook doorverwezen naar de voedselbank, waar ze nu worden
geholpen. Verbetering in de situatie verwachten wij niet op korte termijn, hopelijk vinden de kinderen
gauw een goede baan na hun schoolcarrière.
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5. Plannen 2019
Uit de resultaten 2018 wil
Leergeld Amsterdam lering
trekken en waar nodig het
beleid bijstellen in het
vooruitzicht dat medio 2019 de
pilotfase geëvalueerd zal
worden en er voor eind 2019
besloten moet worden over de
toekomst van Leergeld
Amsterdam vanaf 1-1-2020:
Kern van de plannen
- Erkend krijgen dat de pilot van Leergeld Amsterdam een succes is, op grond van eigen resultaten en die
van de evaluatie van het Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool Amsterdam.
- Het op grond daarvan voorbereiden van uitbreiding in 2020 van de 4 pilotregio’s naar de hele stad.
Operationalisatie
- Het bereiken van meer kinderen, m.n. die niet bereikt worden door de bestaande voorzieningen.
- Het toeleggen op onderwijs/educatie als vindplaats en speerpunt van steun door Leergeld A’dam.
- Het werven van meer vrijwilligers met name voor huisbezoeken.
- Het verder uitwerken van de samenwerking met collega kindvoorzieningen.
- Het verbeteren van de registratie om zo meer aandacht aan de gezinnen te kunnen geven.
- Het opzetten van het Comité van Aanbeveling.
- Het i.s.m. de Hogeschool van Amsterdam uitvoeren van de evaluatie van Leergeld Amsterdam.
- Het vragen van erkenning voor de aparte subsidiëring van de vrijwilligerskosten van Leergeld.
- Vanwege de zich aftekenende groei in 2019 van het aantal aanvragen om ondersteuning
verwachten wij al die kinderen niet op basis van de toegezegde subsidies te kunnen ondersteunen.
Daarom zal in 2019 hard gezocht moeten worden naar aanvullende fondsen en donaties.

Het bestuur van stichting Leergeld Amsterdam,
Mw. P. Utlu,
M. Verbeet,
P. Kouwenberg,
B. Bock, penningmeester,
C. Dresen, voorzitter
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Ondersteunde kinderen Leergeld Amsterdam 2018
Bijlage 1 Jaarverslag Leergeld Amsterdam 2018
Gegevens afkomstig uit het landelijke ‘Leergeld Informatiesysteem’ (Lisy). Het aantal kinderen, die in
2018 een verstrekking hebben gekregen, is door Leergeld Nederland bevestigd.
Soort cijfers
1.
Aantal nieuw geregistreerde gezinnen in dat jaar
Aangemeld
- Aantal afgelegde huisbezoeken 3)
- Ingeschreven gezinnen per einde periode
Aantal nieuw geregistreerde kinderen
2.
- Naar Pak je Kans (laptops, scholierenvergoeding)
Verwezen
- Naar Jongerencultuurfonds Amsterdam
(Wegwijzer)
- Naar Jeugdfonds Sport
- SINA
- Onbekend 4)
Aantal verwijzingen excl. Jarige Job en overig
- Overig: OKT, Madi, Soc.loket, Bijz.Noden
- Jarige Job 5)
3. Steun in
Aantal kinderen die gevraagde verstrekking kregen
natura/Vangnet - Verleende verstrekkingen 6)
- Deelnemers acties zonder andere verstrekking7)
- Kinderen ondersteund met hulp in natura
Totaal 2.+ 3.
Totaal gesteunde/verwezen kinderen

2017 1)
263
20
447

31

51

82

2018
746 2)
229
937
1262
441
15
75
27
186
744 5)
97
444
650
729
507
1157 7)
1394

Toelichting
1. De gegevens van 2017 betreffen alleen het 4e kwartaal, omdat Leergeld Amsterdam toen op 25
september van start is gegaan.
2. De verdeling over de vier pilot stadsdelen is: Nieuw West 239, Zuidoost 183, Oost 135, Noord 127,
Overig 62.
3. Als gezinnen een stadspas hebben en er is duidelijke informatie via een intermediair wat er nodig
is, kan volstaan worden met een telefonische intake.
4. Het Leergeld registratiesysteem Lisy was tot voor kort niet goed in staat om verwijzingen te
registreren. Daardoor zijn in 2017 en het 1e kwartaal 2018 verwijzingen niet geregistreerd of zonder
vermelding waarheen. Voor het 1e kwartaal 2018 is het gemiddelde van de andere drie kwartalen
genoteerd als ‘onbekend’.
5. Het registratiesysteem Lisy registreert alleen de primaire verwijzing en niet eventuele meerdere
verwijzingen. Uitzondering daarop zijn verwijzingen naar Jarige Job die apart geregistreerd worden naast
andere verwijzing of verstrekking. Verwijzingen naar ‘Overig’ komen vooral voor naast het verlenen van
een verstrekking. Die verwijzingen zijn daarom niet bij de andere opgeteld.
6. Per kind kan meer dan één verstrekking worden gegeven. Omdat voor sport en cultuur verwezen
wordt naar andere voorzieningen, geeft Leergeld Amsterdam vooral ondersteuning in natura bij
huiswerkbegeleiding, leermiddelen, schoolreizen, fietsen/OV en kindermeubilair.
7. In 2018 zijn kinderen met verschillende acties blij gemaakt:
- Actie Meervaart i.s.m. JCFA voor kinderen aangeleverd via JCFA: voor 71 kinderen
- Actie schoolspullen voor bij Leergeld Amsterdam ingeschreven kinderen: 147 kinderen
- Actie Pepernoot 2018 (i.s.m. Kinderhulp): 1157 kinderen uit 532 gezinnen
Er is overlap in de acties. In totaal ging het in 2018 om 1157 kinderen, 650 kinderen die ook een
andere verstrekking kregen en 507 kinderen die verwezen waren naar een andere voorziening.
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Financieel verslag 2018 Leergeld Amsterdam
Bijlage 2 Jaarverslag Leergeld Amsterdam 2018
De cijfers betreffende het jaar 2018 in dit verslag zijn ontleend aan de Jaarrekening 2018 van
stichting Leergeld Amsterdam, opgemaakt door administratiekantoor KKA.

Inkomsten
Subsidiënt/donateur

Realisatie 20171) Begroting 2018 Realisatie 2018

Leergeld NL (SZW) ondersteuning kinderen 2)
Leergeld NL (SZW) 10% organisatiekosten 3)
Gemeente Amsterdam pilotsubsidie 3)
Giften, overige baten

--------€ 100.000,=
€ 25.208,=

€ 280.000,=
€ 28.000,=
€ 150.000,=
€ 62.000,=

€ 161.970,=4)
€ 28.000,=
€ 150.000,=
€ 50.360,=

Totaal

€ 125.208,=

€ 520.000,=

€ 390.330,=

Uitgaven
Kostenplaats
1. Meedoen/Vangnet
- Onderwijs/educatie/bijles
- Sport
- Cultuur
- Fietsen
- Kindermeubilair
- Overig welzijn
Subtotaal Meedoen/Vangnet
2. Vrijwilligers 5)
- Vrijwilligersvergoeding
- Werven, trainen en coachen vrijwilligers
- Activiteiten vrijwilligers
Subtotaal vrijwilligers
3. Personeel
- Alg. coördinator
- Regiocoördinatie
- Office management
Subtotaal personeel
4. Organisatie en beheer
- Voorlichting, folders, PR
- Huisvesting
- Financiële administratie
\
- Kantoorkosten, automatisering /
- Financieringslasten
- Vergaderkosten, bestuur
Subtotaal organisatie
Totaal
Resultaat
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Realisatie 20171) Begroting 2018 Realisatie 2018
€ 12.344,=
€ 14.062,=
€
420,=
€ 13.538,=
€ 40.364,=

€ 280.000,=

€ 53.264,=
€ 8.838,=
€ 1.410,=
€ 38.325,=
€ 42.465,=
€ 17.365,=
€ 161.970,=4)

€ 21.319,=

€ 12.000,=
€ 47.000,=
€ 5.000,=
€ 64.000,=

€ 5.135,=
€ 40.200,=
€ 6.059,=
€ 51.394,=

€ 29.312,=

€ 68.000,=
€ 58.000,=
€ 16.000,=
€ 142.000,=

€ 128.083,=

€ 3.944,=
€ 4.065,=

€ 8.000,=
€ 9.000,=

€ 8.015,=

€ 15.000,=

€ 148,=
€ 957,=
€ 17.129,=

€
500,=
€ 1.500,=
€ 34.000,=

7.079,=
9.979,=
6.973,=
9.839,=
€ 286,=
€ 465,=
€ 34.621,=

€ 108.124,=

€ 520.000,=

€ 376.068,=

€ 17.084,=

-----

14.262,=

€
€
€
€
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Algemene toelichting
-

-

-

Leergeld Amsterdam is geregistreerd als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Leergeld Amsterdam heeft voor de bekostiging
van haar werk twee belangrijke meerjarige
subsidies toegezegd gekregen, van de
gemeente Amsterdam en van het Ministerie
van SZW (via Leergeld Nederland). Vooral
dankzij giften van fondsen en derden is het
gelukt om de exploitatie in 2017 en 2018 met
een klein overschot af te sluiten. Daarvoor
willen wij aan alle subsidiegevers, fondsen en
andere gevers onze grote dank betuigen.
Enkele van de fondsen willen we specifiek noemen (omdat niet alle fondsen publiciteit op prijs
stellen): Rabo Foundation, Fonds Kinderhulp, het Oranjefonds, het Roomsch Catholijk Oude
Armen Kantoor en de Stichting Rotarkids en daarbij aangesloten Rotaryclubs.
Vanwege de zich aftekenende groei van het aantal aanvragen om ondersteuning in 2019
verwachten wij die niet op basis van de voor 2019 toegezegde subsidies te kunnen helpen.
Hoewel de resultaten in 2017 en 2018 een extra steun in de rug zijn, zal er in 2019 hard gezocht
moeten worden naar aanvullende fondsen en donaties.

Toelichting op onderdelen
1. Leergeld Amsterdam ging op 25 september 2017 van start. In feite restte toen nog maar één
kwartaal. Dat wordt weerspiegelt in de inkomsten en de uitgaven.
2. De middelen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW, verkregen via
Leergeld Nederland) zijn voor 90% geoormerkt als meerjarige voorziening voor kindkosten en
mogen nergens anders aan besteed worden.
3. Als regel mag 10% van de subsidie voor kinderen (‘Meedoen’) van het Ministerie van SZW
besteed worden aan overhead. Voor 2018 was eenmalig een hoger bedrag van toepassing.
4. De uitgaven aan ‘Meedoen’ in 2018 bleven echter onder de begroting. Dat had meteen gevolgen
voor de te ontvangen subsidie van het Ministerie van SZW. Daarbij speelt mee, dat Leergeld
Amsterdam pas eind 2017 was gestart en er geen eerdere ervaringen waarop zoals te doen
gebruikelijk een begroting kan worden gebaseerd. Men zou ook kunnen zeggen dat er achteraf te
optimistisch begroot is. Bovendien was Leergeld Amsterdam zeker in het begin van 2018 nog niet
zo bekend bij minima gezinnen.
5. Leergeld Amsterdam beschouwt vrijwilligers als de corebusiness van Leergeld en de kosten daarvan
derhalve niet als behorend bij overhead. Zie ook laatste alinea pagina 6.
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