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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland. Dit 

verslag geeft op de eerste plaats een beeld van de activiteiten die deze Stichting in 2013 

heeft ondernomen. We beschrijven verder de bestuurlijke, personele en organisatorische 

ontwikkelingen in dat jaar. 

 
Terugblikken noopt tot reflectie.  Reflectie op een jaar vol inspanning levert in onze stichting 

een beeld op van verbazing.  Verbazing voor datgene wat onze vrijwilligers toch maar mooi 

hebben gerealiseerd!  Ons “ wederopbouwschema” ligt op koers. 

Een jaarverslag heeft ook tot doel verantwoording af te leggen van onze activiteiten, onze 

inzet en onze financiën. Hebben we waar kunnen maken wat we een jaar geleden ons 

hadden voorgenomen?  Hebben we ook plannen voor de komende jaren; zo ja wat willen we 

daarmee bereiken en wat kost dat? 

Kortom vragen die we hierna graag in dit jaarverslag willen beantwoorden . 

We wensen u veel leesplezier en houden ons graag aanbevolen voor uw reactie. 

 

Het bestuur van de Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland 

 

Namens deze, 

 

 

 

Jo Kesselaer      Jacob Muijs 

voorzitter       secretaris 
 
 
Maastricht, 2 april 2014 
  



 
 

Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland   Secretariaat: Koning Clovisstraat 20   6224 GX Maastricht 
 

Pagina 2 

Inhoudsopgave 
 

 

Voorwoord        pagina  1 
 
 
Inhoudsopgave       pagina   2 
 
 
1. Missie Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland  pagina   3  
 
 
2. Het bestuur       pagina   5 

2.1 Taakverdeling        

2.2 Vergaderingen        
 
3. De Stichting ontplooit zich verder    pagina   6 

Ontwikkeling en groei 
3.1 Personeel en huisvesting 
3.2 Digitalisering administratie 
3.3 Vrijwilligers 
3.4 Onze koers       

 
4. Beoordelingscommissie      pagina  10  

4.1 Taakstelling en werkwijze 
4.2 Aanvragen 
 

5. Fondsenwerving       pagina  12 
 
 
6. Financiën        pagina  14 
 
 
7. Slotwoord        pagina  17 
 
 
Sponsoren        pagina  18 
 
Bijlage: Meerjarig beleidsplan 2013-2015    pagina  19 
 
 
 



 
 

Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland   Secretariaat: Koning Clovisstraat 20   6224 GX Maastricht 
 

Pagina 3 

1. Missie Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland 

De Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland is een groeiende stichting die in Maastricht en de 
andere 043-gemeenten haar werkzaamheden uitoefent. Zij heeft een weg ingeslagen die gericht is op 
enerzijds de hulpverlening en ondersteuning van de jongeren zelf en anderzijds op het 
maatschappelijk ondernemen. We willen in dienst staan van de maatschappij zodat onze 
doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt. 
 

Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens minimaal 400.000 
kinderen in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien 
in de eerste levensbehoeften. 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 sociaal-maatschappelijk leven. 
 
De Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland gaat in haar activiteiten uit van artikel 27 
van het KINDERRECHTENVERDRAG van de Verenigde Naties dat stelt dat alle kinderen recht 
op een toereikende levensstandaard hebben. (Kinderombudsman Marc Dullart, juni 2013). 
De Stichting stelt zich ten doel het voorkomen van het sociaal isolement dan wel sociale 
uitsluiting van kinderen in de leeftijd tot achttien jaar, uit de gezinnen die moeten leven van 
een minimum inkomen, of waar door bijzondere omstandigheden onvoldoende 
bestedingsruimte is en die daardoor niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen 
volledig te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk 
leven op en rond school. 
Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal 
mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving.   
 
De lange termijn ambitie van de Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland is, conform de 
doelstelling van Leergeld Nederland, dat alle kinderen kunnen meedoen. Het motto is: 
“Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”. Om kinderen weer 
mee te laten doen met hun leeftijdsgenoten, past Leergeld een bijzondere werkwijze toe: de 
Leergeld formule. 
 
In de gemeenten waar Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland werkzaam is vallen de 
volgende ontwikkelingen op: 

1. een explosieve toename van het aantal aanvragen 
2. het ontbreken van financiële overheidssteun 
3. een achterblijvend aantal aanvragen vanuit de Heuvelland gemeenten (gebrek aan 

naamsbekendheid?) 
4. een achterblijvend open overleg met de lokale overheden m.b.t. armoedebestrijding 

Binnen onze stichting zijn in 2013 veel zaken gerealiseerd: 

1. het aantal vrijwilligers is sterk uitgebreid; daardoor ontstaat er een stabiele 
professionaliserende operationele organisatie  

2. de taakverdeling binnen het algemene bestuur en het dagelijks bestuur werkt goed 
3.  de naamsbekendheid van Leergeld is zowel landelijk, regionaal als lokaal sterk 

toegenomen 
4.  De samenwerking met MO’s ( private Maatschappelijke Organisaties ) is uitgebreid 
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5. We hebben in 2013 inhoudelijk goed aangehaakt bij het nieuw geformuleerde beleid 
van de provincie Limburg. 

We hebben onze meerjarige strategische hoofddoelstelling, een jaarlijkse toename van 30% 
meer toekenningen, in 2013 meer dan waar kunnen maken. Dit noopt ons zelfs om het 
bestaand meerjarige beleid naar boven bij te stellen. 

We richten ons op de volgende strategische doelen: 

1. Verdere uitbreiding ( kwantitatief en kwalitatief) van de directe hulpverlening 
2. Verbreding en verdieping van de signalerings- en beleidsbeïnvloedingsfunctie 
3. Intensivering en geleidelijke verdere uitbreiding van de samenwerking met andere 

organisaties binnen ons werkgebied 

 Onlosmakelijk hiermee verbonden zijn onze volgende instrumentele doelen: 

1. Verdere groei en diversificatie van de inkomsten (subsidies, donaties en sponsors) 
2. Verdere professionalisering van onze organisatie 
3. Intensivering van de inhoudelijke samenwerking binnen de provincie Limburg. 

Wij verwijzen ook naar het meerjarig beleidsplan 2014-2016 waarin de ontwikkeling verder 
is uitgewerkt. 
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2. Het bestuur 
Het bestuur van de Stichting Leergeld Maastricht heeft in haar ledenbestand een wijziging 
ondergaan. Dit heeft te maken met de groei en de uit te voeren werkzaamheden in het afgelopen 
verenigingsjaar. 
 

2.1 Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit de volgende personen: 

 J.M.P. Kesselaer voorzitter 

 J. Muijs  secretaris 

 G.G. Lardenoije penningmeester 

 J.I. Woldring  lid 

 L. Prompers  lid 
 
Het secretariaat is gevestigd aan de Koning Clovisstraat 20 te Maastricht. 
 
In dit stichtingsjaar vond er wisseling van bestuurlijke functie plaats. Een nieuw bestuurslid, 
mevrouw Rachelle Gulikers, trad toe tot het bestuur. Per 1 november trad Lei Prompers 
terug als bestuurslid. 
 
Per 31 december 2013 was de samenstelling als volgt: 

 J.M.P. Kesselaer voorzitter 

 J. Muijs  secretaris  

 G.G. Lardenoije penningmeester 

 J.I. Woldring  lid 

 R. Gulikers  lid 
 
2.2 Taakverdeling 
Naast het uitvoeren van de officiële bestuurlijke taken zijn de bestuursleden ook 
operationeel actief. Zo werden de aanvullende taken als volgt opgepakt en verdeeld: 
I. Woldring: sponsorwerving, PR en communicatie 
G. Lardenoije: financiën, financieel jaarverslag, contactpersoon voor Lisy en lid 

beoordelingscommissie 
J. Muijs: ict, externe contacten, jaarverslag 
J. Kesselaer: externe contacten, personeel, jaarverslag 
R. Gulikers: sponsorwerving, PR 
 
2.3 Vergaderingen 
Het bestuur kwam 13 keer  in vergadering bijeen om de lijnen uit te zetten en de activiteiten 
voor te bereiden. Er werd onderscheid gemaakt in bijeenkomsten van het dagelijks bestuur  
(8 maal) en de vergadering van het algemene bestuur (5 bijeenkomsten). 
Het realiseren van de toekenningen bij het grote aantal aanvragen maakte extra overleg en 
bijeenkomsten binnen de beoordelingscommissie noodzakelijk. Overleg met een aantal 
externe instanties en sponsoren behoorde tot de werkzaamheden van meerdere 
bestuursleden. 
De beoordelingscommissie kwam zo’n 30 ochtenden bijeen; elke bijeenkomst duurde 
gemiddeld 2 uur.  
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3. De Stichting ontplooit zich verder 
Ontwikkeling en groei. Het afgelopen jaar , ons 3e jaar van opbouw, stemt ons allen zowel in 
bestuurlijk als organisatorisch opzicht tot tevredenheid. In het voorafgaande hoofdstuk Missie hebben 
we daar al melding van gemaakt. Door de onverwacht (hoge) stijging van het aantal aanvragen en de 
status van intermediair voor het Jeugd Sport Fonds (JSF) die we in juni 2012 ontvingen is de 
bedrijvigheid fors toegenomen. Gelukkig vonden we voldoende gekwalificeerde vrijwilligers die onze 
organisatie kwamen versterken.  Meerdere open en constructieve gesprekken met de Voedselbank 
hebben in december geleid tot het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met de 
Voedselbank Limburg-Zuid. 
 

3.1 Personeel en huisvesting 
In de eerste jaren van de herstart van de Stichting leergeld Maastricht en Heuvelland waren 
de bestuursleden vaker zelf uitvoerend bezig op het gebied van huisbezoeken, coördinerend 
en administratief werk, Deze werkzaamheden werden vorig jaar overgedragen aan de 
coördinator en de twee intermediairs. De groei van het aantal aanvragen noopte de Stichting 
om het aantal medewerkers uit te breiden. Zo werden de intermediairs en de coördinator 
ondersteund door twee administratieve medewerkers. 
De afhandeling van de aanvragen verliep soepel en de hoeveelheid werk werd op een 
adequate manier opgepakt.  
 
Voor de uitvoerende werkzaamheden konden we steeds vaker gebruik maken van de 
ruimten in het Wijkservicepunt te Nazareth. Hier kunnen we over meerdere ruimtes 
beschikken, waaronder spreekkamer en kantoorruimte op meerdere dagen in de week. Door 
het gebruik van deze fysieke werkruimtes zijn we zeer te spreken over de samenwerking met 
de gemeentelijke instellingen op sociaal-maatschappelijk vlak die eveneens gebruik maken 
van deze locatie. Hierdoor krijgt de Stichting ook meer publiciteit en worden we snel 
gevonden door de doelgroep. 
 

3.2 Digitalisering administratie 
De start met de invoering van het digitale Lisy administratiepakkket verliep binnen de  
landelijke stichtingen, aangesloten bij  Leergeld Nederland, niet overal even soepel. In het 
begin waren er nogal wat kinderziektes die een probleemloos gebruik ervan onmogelijk 
maakte. In overleg met de landelijke vereniging werd besloten het systeem fasegewijs in te 
voeren. 
Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland is in 2013 gestart met de voorbereidende 
werkzaamheden. Met name in het najaar van 2013. Hierbij werd de hulp ingeroepen van de 
Stichting Leergeld Parkstad, die al eerder dit administratiesysteem had ingevoerd. Het 
overleg tussen de coördinatoren van beide stichtingen verliep in een prettige sfeer. Hierdoor 
konden de fouten uit het systeem beter worden weggewerkt en aangepakt. Doordat we een 
begin hebben gemaakt met deze oriëntatie en scholing, zal het in gebruik nemen van dit 
administratiesysteem in 2014 soepel verlopen. Inmiddels is hiervan ook werk gemaakt. 
Ook de financiële administratie en hulpverlening zijn door respectievelijk de penningmeester 
en de coördinator volledig doorgevoerd. Naast het gebruik van Lisy hanteren wij ter controle 
via Excel een schaduwadministratie.  
 
De aanvraagcommissie werkt hoofdzakelijk digitaal. Dit geldt voor alle correspondentie, 
aanvraagformulieren, informatiemateriaal en documenten. 
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3.3 Vrijwilligers 
 
Zoals bekend bestaat onze stichting louter uitvrijwilligers en is er geen persoon in dienst van 
de stichting. De bestuursleden  uitsluitend daadwerkelijk gemaakte onkosten vergoed; dit op 
basis van het indienen van bewijsstukken. De overige vrijwilligers komen in principe in 
aanmerking voor de wettelijk bepaalde zogenaamde belastingvrije vergoeding tot maximaal 
€ 1500,=  Opgemerkt dient te worden dat er enkele vrijwilligers duidelijk kenbaar hebben 
gemaakt geen gebruik te willen maken van  deze vergoeding. 
 
Eerder is opgemerkt dat buiten het bestuur momenteel 10 vrijwilligers operationeel 
werkzaam zijn. De achtergrond van deze vrijwilligers is heel divers en van hoge kwaliteit! 
 
Er is een duidelijke taakstelling doorgevoerd. We kennen een coördinator  (beheerder 
namens het verantwoordelijk bestuur), een 2e coördinator die onder leiding van en in 
afstemming met de coördinator met onderscheiden taken werkt, waaronder coaching en 
training. Twee vrijwilligers werken op de administratie, daarnaast is er 1 persoon die de 
financiële administratie uitvoert. Tenslotte zijn er 5 intermediairs die met name de 
huisbezoeken afleggen. 
 
In november 2013 is er een vacaturestop ingevoerd; daardoor krijgt de nog jonge organisatie 
de tijd om zich goed in de diverse taken in te werken(low profile). Bij dat inwerken horen 
ook zaken als afstemmen van werkwijze, overleg, verslaglegging, planning en communicatie. 
In 2014 kan er dan een  efficiënter opererende organisatie functioneren. 
 
Ieder vrijwilliger ontving voor de start van zijn werkzaamheden een taakomschrijving. Tevens 
is met ieder een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld waarin nadrukkelijk ook het 
privacy-protocol is vermeld. In de contacten die het bestuur heeft met de vrijwilligers blijkt 
een grote mate van betrokkenheid en tevredenheid onder de vrijwilligers. Zij pakken hun 
werkzaamheden adequaat op en zijn bereid om hun professionaliteit te vergroten. Dit willen 
we in het voorjaar van 2014 vorm geven door het geven van trainingen op het gebied van de 
intermediaire rol van de vrijwilligers. Ook zal de administratieve ondersteuning verder vorm 
krijgen. 
 
3.4 Onze koers 
Het jaar 2013 heeft onze voorgenomen beleidskoers een positief resultaat opgeleverd.  
Niet alleen zijn onze beleidsvoornemens bijna allen uitgevoerd maar ook hebben we ons 
vanaf medio 2013 al voorbereid op het beleid voor 2014 t/m 2016. Daarbij stond 2014 
in ons beleid centraal. Onze inzichten zijn daarbij vooral gevoed door landelijke, 
provinciale, regionale en lokale bronnen.1 

Toelichting: 

- De nota’s  Armoedesignalement (SCP_CBS),  Kinderen in Armoede  in Nederland  
(Kinderombudsman) en de Kernkaart Werk en Bijstand ( ministerie SZW.), bevestigen 
ons in onze eigen feitelijke waarneming dat in 2014 en 2015 het aantal kinderen die 
in een armoede-omgeving opgroeien  naar verwachting verder zal toenemen. 

                                                           
1
 Kinderombudsman Marc Dullaert, (juni 2013/ SCP,CBS, 2013); Leergeld Nederland, (dec. 2013); Provincie 

Limburg, (maart 2013); Stichting Leergeld Limburg (2013) 
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- In 2013 constateerden we een explosieve toename van het aantal kinderen dat we 
hebben kunnen helpen; nl 347 ( we hadden er 240 begroot). Het totaal aantal 
toekenningen  bedroeg 742 (terwijl we er 500 hadden geprognotiseerd).  Op basis 
van de cijfers die het SCP/CBS hanteert zal er in 2014 nog een toename plaats vinden. 
Huishoudens met inkomen onder de lage inkomensgrens schat men in 2014 op 
10,1%. Dat percentage staat voor 717.000 huishoudens. ( raming voor 2013 is 9,9%). 

- De raadscommissie ESZ van de gemeente Maastricht ontving in juni 2013 o.b.v. de 
Kernkaart Werk en Bijstand melding dat 16 % van de 15.100 minderjarige kinderen (= 
2416) in Maastricht opgroeit in een minimumhuishouden. Men sprak toen zelfs de 
verwachting uit dat, bij ongewijzigd gemeentelijk beleid, deze percentages in 2014 
verder zullen stijgen. 
Actuele cijfers over 2013 en 2014 zijn voor de Heuvelland-gemeenten helaas  niet 
beschikbaar. 
Als stichting schatten we in dat deze percentages naar rato van de omvang van 
minimumhuishoudens per 043-gemeenten eveneens bij ongewijzigd beleid zullen 
stijgen. De verwachting voor deze gemeenten is dat er minimaal 3600 kinderen in 
armoede opgroeien. 
 

- Leergeld Nederland, de vereniging van alle Leergeld stichtingen in ons land, heeft in 
december 2013 tijdens de Algemene Leden Vergadering het nieuwe meerjarig beleid 
vastgesteld. Als titel heeft dit beleid Volle kracht vooruit! De hoofddoelstelling is 
15 % in 2014 meer kinderen laten meedoen. Voor onze stichting wordt dit 
percentage 30 % omdat we als stichting nog in de opbouw zitten en ook de toename 
onderschrijven zoals die in de vorige paragraaf zijn vermeld. 
Enkele  andere doelen zijn o.a. versterking van de signaleringsfunctie, intensivering 
van de samenwerking met andere organisaties. 
 

- Samen met de andere Leergeld stichtingen in Limburg hebben we het meerjarig 
beleid 2014-2016 van de provincie Limburg omarmd.  Onze stichting koos voor de 
volgende 2 thema’s: 

- 1. Maatschappelijke participatie en voorkoming van het sociale isolement; 
2. Sociale veiligheid en bijdragen aan het wegnemen van sociaal-economische 
achterstanden door bevordering van integrale participatie. 
Dit heeft eind 2013 met name geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst met 
de Voedselbank Limburg-Zuid. Deze zal in 2014 als pilot worden uitgevoerd. 

Leergeld Maastricht & Heuvelland formuleert op basis van bovenstaande voor 2014 
haar beleid als volgt: 

- Bij de doelgroep meer aandacht besteden aan Cultuur. We spreken de wens uit 
dat de lokale overheden op dit gebied ook meer mankracht en faciliteiten 
beschikbaar stellen. Met name onze doelgroep staat vaak al “op achterstand” en 
dan wordt de Cultuur vaak onder- of zelfs niet belicht. 

- Het actief benaderen, in overleg treden met de gemeenten; zowel op wethouders 
als fractie niveau. Gesprekspunten zijn niet alleen de 18 aanbevelingen die de 
Kinderombudsman in 2013 aan de gemeenten heeft geformuleerd, maar 
daarbinnen ook het formuleren van een specifiek armoedebeleid dat gericht is op 
de doelgroep van 4 t/m 18 jarigen. Het schrijven van staatssecretaris J. Klijnsma 
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aan de wethouders Sociale Zaken van 19 december 2013 benadrukt nog eens de 
versterking van armoede- en schuldenaanpak. 

- Onze stichting wil hierbij een actieve en constructieve rol in vervullen. 
- In het licht van verdere professionalisering trainen we onze vrijwilligers, ook in 

het kader van ons nieuwe beleid op hun werkzaamheden . 
- In het voorjaar zal het ontwikkelde privacyreglement, inclusief veiligheidsplan 

worden vastgesteld en ingevoerd. De noodzaak hiertoe is nodig vanwege 
uitbreiding aantal vrijwilligers en verdere uitbreiding van samenwerking met 
andere organisaties. 

- Vanaf 2014 kent onze stichting een onafhankelijke geschillencommissie. 
-  Een actieve rol in het provinciaal breed overleg van de Leergeld stichtingen, die 

zijn georganiseerd in Stichting Leergeld Limburg. Onze stichting zal vanuit dat 
lidmaatschap ook een pilotrol m.b.t. samenwerking met de Voedselbank Limburg-
Zuid vervullen. 

- De samenwerkingsovereenkomst met de Voedselbank Limburg-Zuid is er op 
gericht aanvragen via korte lijnen in breder opzicht te kunnen 
helpen/ondersteunen . Intake zal dan niet meer door 2 organisatie geschieden, 
maar de ene organisatie die de intake vervult, doe dit mede namens de andere. 
Een ander voordeel is dat men bij de intake ook de doelstellingen van de collega-
organisatie voor ogen houdt waardoor mensen wellicht nog beter geholpen 
kunnen worden.  

- In het 1e kwartaal van 2014 wordt een PR-/fundraising-/communicatieplan 
vastgesteld. Op basis daarvan wordt ook een koppeling met het 
PR/fundraisingplan van Stichting Leergeld Limburg gemaakt.   
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4. Beoordelingscommissie 
De beoordelingscommissie is het orgaan binnen de stichting leergeld die verantwoordelijk is 
voor de afhandeling van de aanvragen. Onder leiding van de coördinator worden de aanvragen 
besproken en getoetst nadat de intermediairs de gesprekken hebben gevoerd en de gezinnen 
hebben bezocht. De aanwezigheid van een bestuurslid waarborgt de interne kwaliteit. 

4.1 Taakstelling en werkwijze 
1. Een aanvraag komt per mail (eventueel per post) binnen. Binnen een week ontvangt de 

aanvrager een aanvraagformulier met het verzoek het formulier compleet ingevuld en 
voorzien van de gevraagde kopieën binnen 3 weken te retourneren. Als na 3 weken niets is 
terug ontvangen wordt de aanvraag als niet gedaan beschouwd. 

2. Alvorens een aanvraag in de commissie te behandelen: 
- Wordt een huisbezoek  bij het aanvragend gezin  gebracht en hiervan een verslag  is 

gemaakt. 
- Wordt gecheckt of bij andere instanties (instellingen, scholen of gemeenten) op basis van 

een  regeling  Bijzondere Voorzieningen of een kortingsregeling een verzoek is ingediend; 
Aanvragen worden besproken zodra alle gegevens voor de commissie beschikbaar zijn 
(zie aanvraagformulier en kopieën). 

3. De beoordelingscommissie komt elke twee weken o.l.v. de voorzitter van de commissie 
bijeen . De voorzitter draagt zorg voor een kort verslag van de bespreking van elk 
dossier/aanvraag (zie formulier “beoordelingsrapport). 

4. Na het besluit van de beoordelingscommissie wordt de aanvrager schriftelijk/per mail binnen 
een week, met redenen omkleed, over het genomen besluit geïnformeerd. 

 
Naast het beoordelen van de aanvragen doet de beoordelingscommissie voorstellen m.b.t. 
door het bestuur vast te stellen reglement van toekenningen en voor zover wenselijk/nodig 
beleidsaanpassingen. Zij levert tevens de kwartaalrapportages aan en draagt bij tot de 
officiële rapportages zoals dit jaarverslag. De twee bestuursleden fungeren namens het 
bestuur als vraagbaak voor de coördinator. 
 
4.2 Aanvragen  
Dit jaar bedroeg het aantal aanvragen 918. Dit betekent een verdubbeling van het aantal 
aanvragen. Het aantal kinderen waarvoor een of meerdere aanvragen is ingediend bedroeg 
421. Vandaar het verschil tussen aanvragen (zeg maar producten) en het aantal kinderen. In 
totaal werden 742 toekenningen verstrekt. Onze stoute verwachtingen werden zonder meer 
ruimschoots overtroffen. Wij hadden namelijk onze prognose voor 2013 gesteld op 500 
toekenningen. 
 
In het overzicht op de volgende pagina is duidelijk te lezen hoe elke aanvraag is afgehandeld: 
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Maastricht 785 292 109 82 642 25 118 122 121 22 

                      

Eijsden 23 7     17 3 4 5 8 1 

                      

Gulpen 14 8     8 0 6 3 5 1 

                      

Valkenburg 33 17     27 3 3 6 14 2 

                      

Meerssen 33 12     25 1 8 7 8 0 

                      

Vaals 29 11     22 1 6 2 8 3 

                      

Anders 1       1 2 1   1   

                      

Tot. 
Heuvel. 133 55 26* 12* 100 10 28 23 44 7 

Totaal 918 347 135 94 742 35 146 145 165 29 

 
Deze grafieken geven de aantallen weer in respectievelijk de stad Maastricht en het 
Heuvelland. Het Heuvelland is als gezamenlijk gebied weergegeven. De afzonderlijke 
plaatsen in het Heuvelland zijn gespecificeerd in bovenstaand overzicht . 
* Bij 1 of 2 –oudergezinnen in het Heuvelland zijn geen afzonderlijke gegevens 
beschikbaar. 
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5. Fondsenwerving  
Gelet op onze doelstelling van getemporiseerde groei hebben we ons in 2013, net zoals in de daaraan 
voorafgaande periode, slechts beperkt ingezet op vergroting van  onze naams- en inhoudsbekendheid 
bij het grote publiek. We richten ons meer op organisaties en individuen die voor ons belangrijk 
(kunnen) zijn: gemeenten en gemeentelijke organisaties, scholen, fondsen zoals het Jeugdsportfonds, 
organisatoren van evenementen die met de opbrengst goede doelen steunen, liefdadige stichtingen 
en/of congregaties. Uiteraard is ook het bedrijfsleven voor ons van belang, maar het moeizame 
financieel-economische klimaat blijkt veel in principe welwillende ondernemingen tot 
terughoudendheid te dwingen.  
 

Gelukkig blijkt onze boodschap steeds vaker aan te slaan. De in absolute termen voorshands 
nog geringe bekendheid van onze organisatie brengt echter nog steeds met zich mee dat wij 
ons zelf voor dialoog met potentiële begunstigers moeten melden. Wel merken we dat er in 
toenemende mate sprake is van mond-tot-mondreclame (‘Die lui  van Leergeld zijn echt 
goed bezig!’), ook in en rondom de politiek. Dat Leergeld als zodanig zich verheugt in de 
oprechte belangstelling van landelijke beleidsmakers zal hierbij ongetwijfeld meespelen. 
 
Binnen het bestuur hebben in 2013 enkele brainstormsessies plaatsgevonden. Deze leverden 
een interessant en wellicht haalbaar overzicht van potentiële sponsoren op waaruit we de 
komende jaren kunnen putten. 
 
Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland timmert uiteraard ook qua promotie aan de weg. 
Immers, weliswaar hebben we in 2013 bijna 350 kinderen (en hun gezinnen) kunnen helpen, 
we beseffen maar al te goed dat dit aantal slechts 10% van onze doelgroep 
vertegenwoordigt. Er is dus nog een lange weg te gaan. Vergroting van onze naams- en 
inhoudsbekendheid bij het grote publiek is echter niet ons doel, althans niet in directe zin. 
Immers, niet alleen onze fysieke capaciteit brengt beperkingen met zich mee, ook onze 
financiële mogelijkheden kennen grenzen. Anders gezegd: we willen voorkomen dat we veel 
aanvragers al op voorhand moeten teleurstellen. We richten ons daarom vooralsnog meer 
op organisaties die voor ons belangrijk (kunnen) zijn: gemeenten en gemeentelijke 
organisaties, scholen, fondsen (zoals het Jeugdsportfonds), organisatoren van evenementen 
die met de opbrengst goede doelen steunen, liefdadige stichtingen en/of congregaties. 
Uiteraard is ook het bedrijfsleven voor ons van belang, maar het nog steeds moeizame 
financieel-economische klimaat blijkt ondernemingen vaak tot terughoudendheid te 
dwingen. Toch blijven we ook hier zaaien om uiteindelijk oogsten mogelijk te maken.   
 

De volgende sponsoren droegen ons in 2013 een warm hart toe: de Stichting Elisabeth 
Strouven, de Soroptimisten Zuid-Limburg, de provincie Limburg,  (Stichting DéTé, Woonpunt 
en Leeuwenborgh Opleidingen, maakten het ons mogelijk veel kinderen alsnog te laten 
meedoen. 

Tot slot werpen we hier nog even een blik in de nabije toekomst. De prognoses voor 2014 en 
2015 zijn van dien aard, dat gesteld kan worden dat een verdubbeling van ons budget nodig 
is. Voeg dit bij de verwachting dat het bedrijfsleven nog geruime tijd nodig zal hebben om 
voldoende vlees op de botten te krijgen, dan is duidelijk dat we de komende periode veel 
creativiteit en dadendrang zullen moeten ontwikkelen. Het genereren van free publicity, 
bijvoorbeeld door samen met andere organisaties fondswervingsacties te bedenken, is dan 
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ook een voor de hand liggende aanpak, te meer omdat hiervoor door onszelf geen of slechts 
geringe kosten hoeven te worden gemaakt. In dit verband wordt door ons gedacht aan een 
benefietconcert door Zuid-Limburgse musici, te organiseren in het komende najaar. De 
eerste besprekingen dienaangaande  hebben ons in elk geval positief gestemd. En ook 
prettig is, hier te kunnen melden dat de Soroptimisten Zuid-Limburg ook dit jaar een 
fondswervingsactie willen organiseren, namelijk een aantal concerten, waarvan een groot 
deel van de opbrengst naar onze stichting zal vloeien. Maar ook met andere serviceclubs in 
onze regio bestaan goede en vooral warme contacten, zodat de verwachting 
gerechtvaardigd is dat wij dit en volgend jaar enkele mooie clubdonaties tegemoet kunnen 
zien. 

Hiernaast willen we extra alert zijn op initiatieven van derden, zoals financiële instellingen, in 
het kader van armoedebestrijding of bevordering van de leefbaarheid in algemene zin. Het 
kan dan bijvoorbeeld  gaan om een oproep voor gerichte ideeën die gekoppeld zijn aan een 
prijsvraag, zoals onlangs gelanceerd door Stichting Elisabeth Strouven in het kader van de 
actie Stadsgoud. 

Onze opgave voor de komende tijd - de  jaren 2014 t/m 2016 - is inzichtelijk gemaakt in het financieel  

overzicht in de volgende paragraaf.  
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6. Financiën 
Door de groei van de aanvragen is de zorg om de financiering groter geworden dan de voorgaande 
jaren. Leergeld Maastricht en Heuvelland kan nog steeds bogen op een financieel gezonde stichting, 
maar zij is voortdurend op zoek naar financierders. Hierdoor kunnen we zaken realiseren en 
ontwikkelingen vormgeven. Voor de extra financiële middelen zijn we onze financiers en sponsoren  
zeer erkentelijk. 
 
Uit het financieel verslag van onze penningmeester blijkt dat de Stichting Leergeld Maastricht en 
Heuvelland tot nu toe een financieel gezonde stichting is en kan beschikken over voldoende 
geldelijke middelen. De groei van die financiële middelen hield verband met de donaties van 
particulieren en het bedrijfsleven. We moeten wel opmerken dat de financiële middelen een 
voortdurende bron van aandacht is. Door de groei van het aantal aanvragen dienen we in de 
komende jaren extra subsidiemogelijkheden te genereren.  
In een overzicht zijn hieronder de financiële middelen van de Stichting Leergeld Maastricht en 
Heuvelland over het boekjaar 2013 en de komende jaren kort weergegeven. 
 
Financieel jaarverslag 2013                           Opgemaakt door de penningmeester op 1 maart 2013 

 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 
 

 
 

LASTEN

 rek.2012    rek.2013       B 2014       B 2115       B 2016

UITVOERINGSKOSTEN

Bestuurskosten 1.469        1.025        1.500        1.800          

Kosten beheer/administratie 3.376        9.084        11.000     13.200       

Financiële kosten 143           230           500           600             

sub tot. 4.988        10.339     13.000     15.600       15.600     

MEEDOEN

Onderwijs 19.174     24.316     32.500     36.000       

Sport 6.082        21.006     24.000     26.000       

Cultuur 532           913           2.000        2.400          

Welzijn 7.579        9.881        12.500     15.000       

sub. Tot. 33.367     56.116     71.000     79.400       79.400     

TOTAAL 38.355     66.454     84.000     95.000       95.000     

bank 1 9512,5

bank2 10199,33

Subtotaal 19711,83

nog vrienden 2617

nog JSF 12653

nog ES 13000

Totaal 47981,83
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BATEN

Rek. 2012 Rek. 2013      B  2014       B 2105       B 2016

Provincie 11.669        16.759        22.500        25.000        25.000        

Leeuwenborgh 500              4.000          -                   -                   -                   

Stichting  Elisabeth Strouven 12.000        13.000        -                   -                   -                   

Gemeenten -                   -                   -                   5.000          5.000          

Stichting Hulp Preuvemint 1.000          -                   250              -                   -                   

Kiwanis 1.250          900              -                   -                   -                   

Overige baten/lasten 365              1.201          600              1.000          1.000          

Rabobank 8.000          -                   -                   

Geoormerkte bijdrage JSF 5.748          18.757        20.000        20.000        20.000        

Donatie privé 1.960          2.735          -                   -                   -                   

Dété 5.000          5.000          5.000          -                   -                   

Gift Ver. Ondernemers Centrum -                   7.000          -                   -                   -                   

Donatie Woonpunt -                   500              -                   -                   -                   

Rente -                   199              100              -                   -                   

Donatie LGN -                   -                   5.550          -                   -                   

Donatie Afford Afcent -                   -                   500              -                   -                   

Donatie Intratuin -                   -                   3.000          -                   -                   

Donatie Daalmans -                   -                   2.000          -                   -                   

TOTAAL BATEN 39.492        78.051        59.500        51.000        51.000        

Totaal lasten 38.355        66.454        84.000        95.000        95.000        

Saldo 1.137          11.596        -24.500      -44.000      -44.000      

Dotatie continuïteitsreserve -20.000      

Saldo verslagjaar 1.137          -8.404        -24.500      -44.000      -44.000      

Nog te verwerven 24.500        44.000        44.000        
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BALANS per 31 december 2013

ACTIVA 31-dec-13 31-dec-12 PASSIVA 31-dec-13 31-dec-12

ImmaterIële vaste activa -                  -                  Eigen vermogen 11.386       (1 jan.13) 10.249      (1 jan.12)

Saldo verslagjaar -8.404       1.137         

Materiële vaste activa -                  -                  2.982          11.386     

Financiële vaste activa -                  -                  

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 35.000      15.000      

Vorderingen 28.270      5.748         35.000       15.000     

Voorziening

Liquide middelen 19.712      43.638      Huisvesting 5.000          5.000        

Overlopende passiva

Dété 5.000         10.000      

Rabobank -                  8.000         

5.000          18.000     

47.982      49.386      47.982       49.386     

Bank 0160863988 9.513         33.638      

Bank 1475616678 10.199      10.000      

Elisabeth Strouven 13.000      

Vrienden van 2.617

JSF 12.653      
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7. Slotwoord 
De ontwikkeling die de afgelopen drie jaar is ingezet geeft een trend voor de toekomst. De Stichting 
Leergeld Maastricht en Heuvelland is een instelling  die ook de komende jaren de kinderen en 
jongeren uit gezinnen die onder de inkomensgrens leven kan steunen, zodat ook zij mee kunnen doen 
op school, in een vereniging en de maatschappij. 

 
Het bijgesteld Meerjarig Beleidsplan 2014-2016 maakt inzichtelijk waarop wij vanaf 2014 
onze acties richten. 
We zijn ons bewust van een klus die veel inspanningen vergt. Enerzijds is het steeds 
duidelijker waarneembaar dat de slechte economische situatie meer mensen in de armoede 
zone doet belanden en dat het aantal aanvragen fors zal toenemen. Anderzijds leidt 
diezelfde slechte economische situatie er toe dat het steeds moeilijker wordt  bedrijven en 
instellingen te vinden die ons met voldoende financiële middelen kunnen  helpen. 
 
In de afgelopen jaren hebben wij  vele bedrijven en instellingen ontmoet die onze doelgroep 
een warm hart toe dragen. Wij zijn iedere sponsor uitermate dankbaar voor hun bijdrage. 
Dankzij hun inzet hebben we 742 toekenningen kunnen realiseren en daardoor konden 347 
jongeren MEEDOEN ! 
 

Bedankt. 
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Onze sponsoren 
 

 

 

                           

 

 

Soroptimist International  Vakvrouwen voor vrouwen       
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Bijlage 
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Meerjarig beleidsplan 
Dit beleidsdocument is een vervolg op het meerjarig beleidsplan van onze stichting dat in 2012 en 
2013 werd vastgesteld.  Door diverse ontwikkelingen in de provincie Limburg,  de regionalisering en 
de samenwerking tussen de Maatschappelijke Organisaties, werd een bijstelling van ons beleidsplan 
noodzakelijk. 

 
Bezinning op de ontwikkelingen vragen om een verantwoorde reflectie die tevens de 
haalbaarheid van de doelstellingen mogelijk moet blijven maken. Dat impliceert keuzes en 
nieuwe inspanningen.  
 
Meerjarig beleidsplan 2014-2016 maatschappelijke organisatie2 
 

 Naam organisatie: 
Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland, gevestigd te Maastricht en werkzaam in 
de 043-gemeenten. 

 
 Missie: 

Jongeren van 4 tot 18 jaar hulp en/of ondersteuning bieden zodat zij in hun 
leefomgeving en in de samenleving zo optimaal mogelijk kunnen participeren en zich 
ontplooien. 

 
 Visie: 

Jongeren uit gezinnen rond of onder de armoedegrens helpen zodat zij zoveel  
mogelijk 
met alle activiteiten binnen hun leefomgeving kunnen meedoen. Daardoor krijgen zij 
de mogelijkheden om zich te ontwikkelen op zowel sociaal, cognitief, expressief als 
sportief gebied. 
Dit onder het motto: “NU KUNNEN MEEOEN IS STRAKS MEE TELLEN”! 

 
 Doelstelling van onze organisatie: 

Jongeren uit de gemeenten Maastricht, Valkenburg, Meersen, Eijsden, Margraten, 
Gulpen, Wittem en Vaals me te laten doen bij onderwijs-, sport- en kunst activiteiten 
door de financiële blokkades die dat niet mogelijk te maken, te verlagen  c.q. op te 
heffen. 

 
 Leidende maatschappelijke thema’s: 

1. maatschappelijke participatie en voorkomen van het sociale isolement 
2. sociale veiligheid en het bijdragen aan het wegnemen van sociaal-economische 
achterstanden door bevordering van integrale participatie 
3. het in stand houden en “verbeteren ( lees efficiënter maken)” van de bestaande 
infrastructuur op het gebied van armoedebestrijding 

 
 Wijze waarop en mate waarin met andere organisaties wordt samengewerkt: 

De bijzondere werkwijze van onze Leergeldformule met een standaard huisbezoek 
door getrainde intermediairs wordt bij elke aanvraag uitgevoerd. Deze 

                                                           
2
 Dit document is een vervolg op het meerjarenbeleidsplan 2013-2015 van de Stichting Leergeld Maastricht & 

Heuvelland en samengesteld door het bestuur in opdracht van Leergeld Limburg. 
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laagdrempelige aanpak biedt een vindplek voor heel wat verborgen problematiek 
waar in veel gevallen noodzakelijke hulp/ondersteuning door andere 
maatschappelijke organisaties en formele instellingen uitkomst kan bieden. 

  
 Verspreiding van onze eigen kennis: 

Wij hebben een eigen website waarop niet alleen relevante informatie staat over 
doelstellingen, werkwijze en resultaten, maar waar ook Good Practice ervaringen op 
kunnen worden geplaatst. 
Wij voeren periodiek overleg met gemeenten en schoolbesturen. Met name de 
scholen zijn de vindplek voor onze doelgroep. Ook werken we samen met 
welzijnsorganisaties en sociale diensten en nemen we deel aan 
netwerkbijeenkomsten waar we ons kunnen presenteren. 
Onze inzet wordt ook door mond-op-mond ervaringen steeds verder verspreid. Door 
een samenwerking met de Voedselbank Zuid Limburg aan te gaan wordt de kennis 
via deze organisatie weer op potentieel nieuwe mensen/aanvragers en 
partners/sponsoren verder uitgedragen. 

 
Leergeld Maastricht en Heuvelland heeft een drietal thema’s gekozen om de komende 
jaren verder te exploreren. Deze thema’s worden hieronder kort uitgewerkt. 
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Thema’s periode 2014-2016  
 

Thema: Maatschappelijke participatie en voorkoming van het sociale isolement. 
 
1. Korte omschrijving: onze stichting heeft tot doel jongeren tussen 4 en 18 jaar middels het 
bieden van ondersteuning (advies en/of financieel) te laten participeren in hun leefwereld. 
Door samenwerking met een MO organisatie kunnen meer jongeren worden bereikt. 
 
2. Aanleiding om dit thema te kiezen: Onze primaire doelstelling is hierop gefocust en het is 
dus de kerntaak van onze stichting. 
 
3. Doelstelling/resultaat die/dat met dit thema wordt/worden bereikt: uitgaande van 2013 
minimaal 250 jongeren op weg helpen; in 2014 inschattend 300 jongeren; in 2014 350; in 
2015 400 jongeren en voor 2016 wordt gerekend op 450 jongeren die geholpen worden.  
 
4. Doelgroep en bereik: onze jongeren worden vaak naar onze stichting doorverwezen door 
scholen, maatschappelijk werk, sociale diensten en door mensen die eerder door ons zijn 
geholpen 
 
5. Relatie met provinciaal beleid: we zijn als stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland lid 
van de provincie brede (koepel) Stichting Leergeld Limburg. Uit deze relatie ontvangen wij 
ook een jaarlijkse subsidie. 
Als stichting herkennen wij onze werkzaamheden in de door de Provincie aangenomen nota 
Sociale bindingskracht in Limburg. 
 
6. Samenwerking met organisaties; met wie en hoe: Op basis van  enkele verkennende 
besprekingen met de Voedselbank Limburg en het positieve resultaat hiervan heeft ons 
bestuur een principe besluit genomen tot samenwerking met de Voedselbank Limburg Zuid. 
In de opstartfase vindt er zowel op beleids- als op uitvoerend coördinerend niveau 
afstemming plaats. Hierna begint de fase van operationele afstemming (wat doet welke 
vrijwilliger van welke stichting wel, wat niet, met welke meerwaarde en wat zijn de 
voorwaarden hierbij.) Dit voor zover nodig formaliseren/ schriftelijk vastleggen. Er worden 
periodieke overlegmomenten op beide niveaus vastgelegd waarbij de start, de voortgang, de 
mogelijkheden maar ook de knelpunten aan de orde komen. Het is nu nog moeilijk om 
“opbrengstverwachtingen” als resultaat in concreto te noemen. Op basis van wederzijdse 
signaalfunctie en de eerste ervaringen daarmee kan dat in de loop van het jaar meer 
concreet worden.   
 
7. Wat wordt met de resultaten en verkregen kennis gedaan: Beide organisaties hebben 
typische kenmerken, methodieken die voor de ander nog niet bekend zijn. Nu al zien we 
zaken die voor elkaars stichtingen additioneel kunnen zijn. We noemen bv een nadrukkelijk 
mede zelfverantwoordelijk maken van de aanvragers; een “delen” van en strak bewaken van 
de privacy echten van klanten/aanvragers door intermediairs/vrijwilligers; door een goede 
samenwerking kunnen aanvragers/klanten in hun totaalproblematiek op meerdere vlakken 
worden geholpen/ondersteund. (denk aan organiseren van bijles en/of huiswerkbegeleiding 
voor jongeren uit gezinnen die dat niet kunnen bekostigen ) Leergeld Maastricht heeft 
hierover met de centrale directie van VO scholen Maastricht al een eerste gesprek gehad.  
Een andere opbrengst is de doorverwijsfunctie naar elkaar.  
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Thema: sociale veiligheid en het bijdragen aan het wegnemen van sociaal-economische 
achterstanden door bevordering van integrale participatie. 
 
1. Korte omschrijving: De Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland stelt zich ten doel het 
voorkomen van het sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van kinderen  
2. Aanleiding om dit thema te kiezen: Uitsluiten betekent dat de sociaal-economische 
achterstand niet wordt verkleind of weggenomen maar eerder wordt vergroot. 
3. Doelstelling/resultaat die/dat met dit thema wordt/worden bereikt: Jongeren en ook 
hun ouders/verzorgers voelen zich opgenomen in de maatschappij en daardoor voelen zij 
zich veiliger in de omgeving.  
Onze doelstelling willen we realiseren door ons te richten op drie strategische doelen: 

1. Uitbreiding van de directe hulpverlening 
2. Versterking van de signalerings- en beleidsbeïnvloedingsfunctie en  
3. Intensivering van de samenwerking met andere organisaties binnen het werkgebied. 

4. Doelgroep en bereik: De doelgroep zijn schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en 
met 18 jaar, die uit de gezinnen komen waar door bijzondere omstandigheden onvoldoende 
bestedingsruimte is en die daardoor niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen 
volledig te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk 
leven op en rond school. Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland is goed op weg naar 
een grotere dekkingsgraad binnen haar omgeving. 
5. Relatie met provinciaal beleid: we zijn als stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland lid 
van de provincie brede (koepel) Stichting Leergeld Limburg. Uit deze relatie ontvangen wij 
ook een jaarlijkse subsidie. 
Als stichting herkennen wij onze werkzaamheden in de door de Provincie aangenomen nota 
Sociale bindingskracht in Limburg. 
6. Samenwerking met organisaties; met wie en hoe: Op basis van  een tweetal verkennende 
besprekingen met de Voedselbank Limburg en het positieve resultaat hiervan en ook de 
contacten met Humanitas op het gebied van schuldsanering heeft ons bestuur een principe 
besluit genomen tot samenwerking met deze instanties. De samenwerking met de 
Voedselbank is de verkennende fase voorbij en er zijn afspraken gemaakt zowel op beleids- 
als op uitvoerend en coördinerend niveau. Er worden periodieke overlegmomenten op beide 
niveaus vastgelegd waarbij de start, de voortgang, de mogelijkheden maar ook de 
knelpunten aan de orde komen. Op basis van de eerste ervaringen in deze samenwerking en 
de wederzijdse signaalfunctie daarmee kan  in de loop van het jaar meer concreet worden. 
Belangrijk om te vermelden is het feit dat we sinds 1 januari 2013 gehuisvest zijn in een 
wijkservicepunt in een van de wijken van Maastricht. Hierdoor vindt automatisch contact en 
samenwerking plaats met de andere instanties zoals veilige buurten team, team 
budgetbegeleiding, gezondheidszorg en werk en bemiddeling van de gemeente plaats. Dit 
draagt bij tot de doelen binnen dit thema. 
7. Wat wordt met de resultaten en verkregen kennis gedaan: De samenwerkende 
organisaties hebben typische kenmerken, methodieken die voor de ander nog niet bekend 
zijn. Nu al zien we zaken die voor elkaars stichtingen additioneel kunnen zijn. We noemen bv 
een nadrukkelijk mede zelfverantwoordelijk maken van de aanvragers; een “delen” van en 
strak bewaken van de privacy rechten van klanten/aanvragers door 
intermediairs/vrijwilligers; door een goede samenwerking kunnen aanvragers/klanten in hun 
totaalproblematiek op meerdere vlakken worden geholpen/ondersteund. (denk aan 
organiseren van bijles en/of huiswerkbegeleiding voor jongeren uit gezinnen die dat niet 
kunnen bekostigen ) Leergeld Maastricht heeft hierover met de centrale directie van VO 
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scholen Maastricht al een eerste gesprek gehad.  Een andere opbrengst is de 
doorverwijsfunctie naar elkaar en het delen van de kennis die wij en de andere instanties 
bezitten op het gebied van sociale veiligheid en participatie. 
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 Thema: het in stand houden en “verbeteren ( lees efficiënter maken)” van de bestaande 
infrastructuur op het gebied van armoedebestrijding. 
 
1. Korte omschrijving: onze stichting heeft tot doel jongeren tussen 4 en 18 jaar middels het 
bieden van ondersteuning (advies en/of financieel) te laten participeren in hun leefwereld. 
Door samenwerking met meerdere MO-organisaties kunnen we een bijdrage leveren aan de 
bestrijding van de armoede in de regio. 
2. Aanleiding om dit thema te kiezen: Onze primaire doelstelling sluit duidelijk aan op dit 
thema. Juist door mensen in nood te helpen verhoogt de kans dat de jongeren volwaardig 
deel kunnen uitmaken van de maatschappij en niet aan de zijlijn staan. 
3. Doelstelling/resultaat die/dat met dit thema wordt/worden bereikt: uitgaande van 2013 
minimaal 250 jongeren op weg helpen; in 2014 inschattend 300 jongeren; in 2014 350; in 
2015 400 jongeren en voor 2016 wordt gerekend op 450 jongeren die geholpen worden.  
4. Doelgroep en bereik: onze jongeren worden vaak naar onze stichting doorverwezen door 
scholen, maatschappelijk werk, sociale diensten, instellingen die eveneens een rol spelen in 
de bestrijding van armoede. Maar ook door mensen die eerder door ons zijn geholpen en tot 
de doelgroep hebben behoord. 
5. Relatie met provinciaal beleid: we zijn als stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland lid 
van de provincie brede (koepel) Stichting Leergeld Limburg. Uit deze relatie ontvangen wij 
ook een jaarlijkse subsidie. 
Als stichting herkennen wij onze werkzaamheden in de door de Provincie aangenomen nota 
Sociale bindingskracht in Limburg. 
6. Samenwerking met organisaties; met wie en hoe: Vanaf 2012 heeft Leergeld Maastricht 
en Heuvelland deelgenomen aan de Netwerkbijeenkomsten binnen de gemeente 
Maastricht. Een van deze bijeenkomsten was volledig geweid aan de bestrijding van 
armoede in deze gemeente. Doel van deze bijeenkomsten was o.a. het verbeteren van de 
samenwerking tussen de instanties op sociaal-maatschappelijk gebied. Deelname heeft 
geleid tot intensiever contact met en de groei naar samenwerking met meerdere instanties. 
Er worden periodieke overlegmomenten op uitvoerend en coördinerend niveau vastgelegd. 
Het is nu nog moeilijk om “opbrengstverwachtingen” als resultaat in concreto te noemen. 
Op basis van wederzijdse signaalfunctie en de eerste ervaringen daarmee kan dat in de loop 
van het jaar meer concreet worden.   
7. Wat wordt met de resultaten en verkregen kennis gedaan: De samenwerkende  
organisaties hebben typische kenmerken, methodieken die voor de ander nog niet bekend 
zijn. Nu al zien we zaken die voor elkaars stichtingen additioneel kunnen zijn. We noemen bv 
een nadrukkelijk mede zelfverantwoordelijk maken van de aanvragers; een “delen” van en 
strak bewaken van de privacy echten van klanten/aanvragers door 
intermediairs/vrijwilligers; door een goede samenwerking kunnen aanvragers/klanten in hun 
totaalproblematiek op meerdere vlakken worden geholpen/ondersteund. (denk aan 
organiseren van bijles en/of huiswerkbegeleiding voor jongeren uit gezinnen die dat niet 
kunnen bekostigen ) Leergeld Maastricht heeft hierover met de centrale directie van VO 
scholen Maastricht al een eerste gesprek gehad.  Een andere opbrengst is de 
doorverwijsfunctie naar elkaar. 
 

 


