
 

 

Stichting Leergeld Maastricht & 

Heuvelland

Stichting 

 

 

 

 

 



 
 

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

 
Pagina 1 

  

Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland. 
Een jaarverslag heeft enerzijds tot doel verantwoording af te leggen van onze activiteiten, onze 
inzet en onze financiën. Anderzijds geven we aan hoe onze organisatie de ontwikkelingen in 
2015 ziet en wat dat voor consequenties heeft.   
 
Terugblikken betekent reflectie op het gehanteerde beleid; de financiële en organisatorische 
zaken alsook op het aantal kinderen dat we hebben kunnen helpen.  
Vanuit deze terugblik kunnen we ook ons beleid voor 2015 formuleren. 
Als bestuur kunnen we met trots melden dat wij dankzij de geweldige inzet en betrokkenheid 
van alle vrijwilligers, de overheid en sponsoren/donateurs  zo’n 500 kinderen en hun ouders ’n 
stukje ondersteuning in hun leefwereld hebben kunnen bieden! 
  
We zijn daarom ook vol vertrouwen en met heel veel energie aan 2015, ’n jaar vol uitdagingen, 
gestart! Verderop zullen we dat nader toelichten.  
 
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, 29 april 2015 
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1. Algemeen

 
De Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland is een groeiende stichting die in Maastricht en in de 
Heuvellandgemeenten 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. 

 
1.1 Algemeen 
Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens zo’n 600.000 kinderen in een 
situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste en/of 
noodzakelijke levensbehoeften1. 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 Dullaert, 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 op en rond school en/of in het sociaal maatschappelijk leven.  
Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale, culturele, sportieve 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 
zogenaamde Leergeld formule.  
Deze Leergeldformule houdt het volgende in: 

 Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden 
thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een 
persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de 
inkomens- en (eventuele) schuldensituatie. 

 Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn 
op basis van bestaande voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere 
instanties/organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen 
van vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen. 

 Stap 3: Financieel vangnet: Wanneer er geen bestaande voorzieningen zijn waar voor het 
betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet 
toereikend zijn, kan Leergeld aanvullende hulp bieden in de vorm van giften in natura of 
vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende 
hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het 
bevorderen van "meedoen". 

                                                                 
1 Zie kengetallen van Platform 31/EUKN van 17 – 10 -2014 
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 Stap 4: Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld 
binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk 
van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek. 

In de gemeenten waar Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland werkzaam is vallen de 
volgende ontwikkelingen op: 

1. Een explosieve toename van het aantal aanvragen 
2. Een achterblijvend aantal aanvragen vanuit de Heuvelland gemeenten 
3. Een gebundeld overleg m.b.t. armoedebestrijding waarbij ook de zogenaamde 

kinderarmoede een duidelijke plek krijgt. 

Binnen onze stichting zijn in 2014 veel zaken gerealiseerd: 

1. Het aantal vrijwilligers is sterk uitgebreid; daardoor ontstaat er een 
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 
5. We hebben in 2014 inhoudelijk goed aangehaakt bij het nieuw geformuleerde beleid 

van de provincie Limburg 
6. Intensievere samenwerking met de Stichting Leergeld Limburg. 

We hebben onze meerjarige strategische hoofddoelstelling, een jaarlijkse toename van 30% 
meer toekenningen, in 2014 meer dan waar kunnen maken. Dit noopt ons zelfs om het bestaand 
meerjarige beleid naar boven bij te stellen. 

1.2 Doelstelling 
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 lokale 

overheden en andere  professionele-  en vrijwilligersorganisaties binnen ons 
werkgebied. 

 Onlosmakelijk hiermee verbonden zijn onze volgende instrumentele doelen: 

1. Verdere groei en diversificatie van de inkomsten (subsidies, 
samenwerkingsovereenkomsten, donaties en sponsors) 

2. Verdere professionalisering van onze organisatie; scholing, taakverdeling en 
digitalisering 

3. Intensivering van de inhoudelijke samenwerking binnen de 043-gemeenten en de 
provincie Limburg; zowel bestuurlijk (stichting Leergeld Limburg;) als operationeel. 

 
1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel en Anbi-status 
Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland is opgericht op 19 augustus 2004 en staat in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel sinds 26 augustus 2004 ingeschreven onder de 
statutaire naam: Stichting Fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van 
leerplichtige kinderen onder nummer 14081761. 
 
De stichting heeft de ANBI-status vanaf 1-1-2008 met als Rechtspersonen en 
Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN): 814652682 
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1.4 Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestond op 1 januari 2014 uit de volgende personen: 

 J.M.P. Kesselaer voorzitter 
 J. Muijs   secretaris 
 G.G. Lardenoije penningmeester 
 J.I. Woldring  lid 
 R. Gulikers  lid 

 
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. 
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 Mariek Pernot, trad per 1 april toe tot het bestuur. Per 1 november trad Rachelle 
Gulikers terug als bestuurslid. 
 
Per 31 december 2014 was de samenstelling als volgt: 

 J.M.P. Kesselaer voorzitter 
 J. J. Muijs  secretaris  
 G.G. Lardenoije penningmeester 
 J.I. Woldring  lid 
 C.M. Pernot  lid 
 

1.5 Belastingplicht 
De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland is vrijgesteld van belastingplicht. 
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2. Bestuursverslag

 

Het bestuur van de Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland heeft in 2014 de organisatie verder 
uitgelijnd. Dit heeft onder meer te maken met de groei van de organisatie, de toename van het aantal 
werkzaamheden en de verdere professionalisering. Zo is het aantal vrijwilligers gegroeid zowel op 
administratief vlak als op het vlak van de werkzame intermediairs. Ook heeft  het bestuur in haar 
ledenbestand een wijziging ondergaan. Scholing van de medewerkers heeft bijgedragen aan verdere 
professionalisering.  In 2014 zijn we zowel  administratief als financieel op basis van proef volledig 
overgestapt op het landelijke pakket Lisy, dat door Leergeld Nederland als beleid wordt nagestreefd. 
Verder is er met meerdere vrijwilligersorganisaties een samenwerking aan het ontstaan.  
 
2.1 Organisatie 
De organisatie is steeds meer uitgelijnd. We geven in onderstaand schema een overzicht van de 
structuur en de werkzame personen. 
 
Organisatie Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland 
 
    
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESTUUR 

Dagelijks Bestuur 
Jo Kesselaer (voorzitter; externe 

contacten, personeel) 

Jacob Muijs (secretaris; externe 

contacten) 

Will Lardenoije (penningmeester; 

financiën, Lisy ) 

 

 

 

Leden 
Ilmar Woldring (PR en 

Communicatie, Vrienden 

van) 

Mariek Pernot (Financiën) 

Vacature 

Coördinator 
Ton Carati 

 

Vrijwilligers 

Mariëlla Beurskens (administratief medewerker) 

Aneliya S. Ivanova (administratief medewerker) 

Tom Stassen (fin. administratief medewerker) 

Najiba Safi (intermediair) 

Wim Meulders  (intermediair) 

Ron Humblet (intermediair) 

Annemiek Wijnheimer (intermediair) 

Christine Keijsers (intermediair) 

 

Ondersteunende vrijwilligers 
Tonny Mey (scholing, coaching) 

Mariëlle Hartmann 

(Backofficemedewerker) 

Vacatures: ict-er 
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2.2 Taakverdeling bestuur 
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 Beoordelings-  
                               commissie (lid DB) 
J. Muijs  : ict, externe contacten, jaarverslag (lid DB) 
J. Kesselaer : externe contacten, personeel, jaarverslag (lid DB) 
M. Pernot : financiën, financieel jaarverslag 
Vacature : pr en communicatie 
 
2.3 Overleg 
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. 
Gelet op de groeiende ontwikkeling, de ervaringen en de deskundigheid van de medewerkers, 
werd op coördinerend terrein sneller en directer gehandeld. 
 
2.4 Ontwikkeling en groei 
Ontwikkeling en groei. Het afgelopen jaar, ons 4e jaar van opbouw, stemt ons allen zowel in 
bestuurlijk als organisatorisch opzicht tot tevredenheid. In het voorafgaande hoofdstuk hebben 
we daar al melding van gemaakt. Ook dit jaar hebben we een onverwacht (hoge) stijging van het 
aantal aanvragen en door de status van intermediair voor het Jeugd Sport Fonds (JSF) is de 
bedrijvigheid fors toegenomen. Gelukkig vonden we voldoende gekwalificeerde vrijwilligers die 
onze organisatie kwamen versterken. In 2013 heeft de provincie Limburg de Maatschappelijk 
Organisaties aangezet tot meer samenwerking. Dit heeft geleid dat de Stichting Leergeld 
Maastricht en Heuvelland open en constructieve gesprekken heeft gevoerd met de Voedselbank 
Limburg-Zuid en Humanitas. Deze gesprekken hebben ertoe geleid tot het ondertekenen van de 
samenwerkingsovereenkomst met de Voedselbank Limburg-Zuid en met Humanitas. Vanaf 1 
januari is de pilot Samenwerking met de Voedselbank gestart en door het positieve effect 
hebben twee andere Limburgse Stichtingen Leergeld, nl. Parkstad en de Westelijke Mijnstreek 
zich aangesloten binnen dit samenwerkingsverband met ingang van 2015. 
Die samenwerking kreeg voor de Leergeld Maastricht en Heuvelland een positief gevolg met de 
andere stichtingen zoals Humanitas, de Fietsenbank, Vincentius Vereniging Maastricht, de 
Speelgoedbank, Budgetkring en SchuldHulpMAATJE. 
 
2.5 Personeel en huisvesting 
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 ook in 2014 gebruik maken van de 
kantoorruimte in het Wijkservicepunt in Nazareth. We zijn ook dit jaar zeer te spreken over de 
samenwerking met de gemeentelijke instellingen op sociaal-maatschappelijk vlak die eveneens 
gebruik maken van deze locatie.  
Hier is wel een knelpunt ontstaan. Doordat de functie van het wijkservicepunt in de tweede helft 
van 2014 veranderde in een ontmoetingscentrum, zijn we naarstig opzoek gegaan naar een 
andere ruimte. Dit in het kader van de privacy voor de mensen die een beroep doen op onze 
stichting. Tot op heden heeft dat nog niet geleid tot een betere locatie. 
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2.6 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.  Vaker konden we ook afgelopen jaar een beroep doen op de collega’s Met 
name in het najaar van 2013. Hierbij werd de hulp ingeroepen van de Stichting Leergeld 
Parkstad, die al ruime ervaring hebben met dit administratiesysteem. Het overleg tussen de 
coördinatoren van beide stichtingen verliep in een prettige sfeer.  
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 slechts ten dele digitaal. Dit geldt voor alle correspondentie, 
aanvraagformulieren, informatiemateriaal en documenten. 
 
2.7 Vrijwilligers 
Zoals bekend bestaat onze stichting uit louter uitvrijwilligers en is er geen persoon in dienst van 
de stichting. De bestuursleden  krijgen 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 een maximum 
van € 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). 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. 
 
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 2015 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. 
 
2.8 Onze koers 
Het jaar 2014 was de start van ons meerjarig beleid; dat wordt gekenmerkt door 3 
maatschappelijke thema’s: 
 
1. Maatschappelijke participatie en voorkomen van het sociale isolement 
2. Sociale veiligheid en wegnemen van sociaal-economische achterstanden door bevordering 
van integrale participatie 
3. Bijdragen in het efficiënter maken van de huidige infrastructuur bij armoedebestrijding 

Toelichting: 
Ad 1.  De jongeren tussen de 4 en 18 jaar financieel en/of adviserend/doorverwijzend 
ondersteunen zodat ze meer/beter  in hun leefwereld kunnen participeren. Om dat te bereiken 
werken  we samen met andere MO ‘s ( maatschappelijke organisaties.) 
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Ad 2. Onze stichting stelt zich ten doel het voorkomen van sociaal isolement en sociale 
uitsluiting van de jongeren. 
 
Ad 3. Door samen te werken met meerdere MO-organisaties kunnen hulplijnen korter, sneller en 
gerichter worden waardoor de aanvragen effectiever worden behandeld.  
Dat samenwerking met andere MO’s goede vruchten kan afwerpen blijkt  met name uit de relatie 
met de Voedselbank Limburg-Zuid.  

In 2014 resulteerde dat in een pilot  en daaraan verbonden samenwerkingsovereenkomst  
tussen onze stichting en de Voedselbank Limburg-Zuid. Deze pilot is eind 2014 geëvalueerd en 
met een positief resultaat afgesloten. De pilot is ook door de leden van Stichting Leergeld 
Limburg in 2014 met interesse gevolgd en de positieve evaluatie leidde ertoe dat de Stichting 
Leergeld Westelijke Mijnstreek,  Stichting Leergeld Parkstad en onze stichting vanaf 2015 
gezamenlijk een samenwerking met de Voedselbank Limburg-Zuid starten. 
 
Ook is eind 2014 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Humanitas afdeling 
Maastricht en Heuvelland. In 2015 zal de samenwerking geoperationaliseerd worden. 
 
De doelgroep: in 2014 is het aantal jongeren in armoede door de gemeente Maastricht geschat 
op 2600;  de kengetallen van de andere 043-gemeenten zijn helaas niet bekend. Als stichting 
schatten we in dat het in ons totale werkgebied zo’n 3600 jongeren tussen de 4 en 18 jaar zal 
betreffen. Voor 2015 verwachten we 700 kinderen te kunnen helpen. Dit heeft gevolgen voor het 
aantal vrijwilligers ( uitbreiding); onze huisvesting ( nu te klein); de kantoor-inventaris 
(uitbreiding; ook door digitalisering); de financiën. 
 
Integratie is ook het doel dat we voor ogen houden bij de correspondentie en het overleg met de 
gemeentelijke overheden dat is gevoerd. In 2015 zal dat z’n beslag krijgen in een structurele 
samenwerking met de Heuvelland gemeenten en Maastricht ( lees de zogenaamde  043-
gemeenten) starten waarbij Leergeld een rol krijgt bij ondersteuning van onze doelgroep op het 
gebied van onderwijs, sport (JSF) en cultuur (JCF).  
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3. Resultaten hulpverlening

 

De toenemende werkzaamheden op bestuurlijk en uitvoerend terrein hadden voornamelijk hun 
oorzaak in de toename van het aantal kinderen die geholpen werden. De aanvraag - en 
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.  

3.1Taakstelling 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. 
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. 

 
3.2 Aanvragen  

Dit jaar bedroeg het aantal aanvragen1195. Dit betekent een toename met ruim 15% 
verdubbeling van het aantal aanvragen. Het aantal kinderen waarvoor een of meerdere 
aanvragen is ingediend bedroeg 551. Vandaar het verschil tussen aanvragen (zeg maar 
producten) en het aantal kinderen. In totaal werden 1062 toekenningen verstrekt. Onze 
prognose – zijnde 500 kinderen helpen – hebben we gehaald. 
In het overzicht op de volgende pagina is duidelijk te lezen hoe elke aanvraag is 
afgehandeld: 
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Maastricht 1020 918 38 64 463 423 162 98 309 133 21 

  
 

 
  

    
 

  

Eijsden-Margraten 20 18 1 1 12 12 3 3 3 9 0 

  
 

 
  

    
 

  

Gulpen 13 10 0 3 10 8 1 3 4 5 1 

  
 

 
  

    
 

  

Valkenburg 28 21 3 4 16 13 9 3 5 10 1 

  
 

 
  

    
 

  

Meerssen 32 25 1 6 16 12 4 3 13 4 0 

  
 

 
  

    
 

  

Vaals 82 70 2 10 34 32 7 10 25 11 1 

  
 

 
  

    
 

  

Totaal  Heuvelland 175 144 7 24 88 77 24 22 50 39 3 

Totaal 1195 1062 45 88 551 500 186 120 359 172 24 

 
Enkele opmerkelijke zaken:  

 60% leeft in ‘n 1 ouder gezin; 40% leeft in het 2 ouder gezin 
 80% van de jongeren bezoekt de basisschool; 20% het Voortgezet Onderwijs  
 Bij de basisschol jongeren betreft het met name ’n bijdrage in de ouderbijdrage en 

overblijfkosten 
 Bij de jongeren in het VO betreft het met name een bijdrage in de schoolreis- en 

excursiekosten, ‘n 2e hands laptop en in zo’n 27 gevallen een 2e hands fiets 
 15 % van het aantal kinderen dat 1 of meer toekenningen heeft ontvangen betreft 

vluchtelingen 
 
Deze onderstaande 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 . 
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4. Fondsenwerving 

 

Gelet op onze doelstelling van getemporiseerde groei hebben we in 2014, net zoals in de daaraan 
voorafgaande periode, slechts beperkt ingezet op vergroting van onze naams- en inhoudsbekendheid bij het 
grote publiek. 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 voorlopig meer op organisaties en individuen die 
voor ons belangrijk (kunnen) zijn: gemeenten en gemeentelijke instellingen, 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 slechts 
mondjesmaat verbeterende financieel-economische klimaat blijkt veel in principe welwillende 
ondernemingen nog steeds tot terughoudendheid te dwingen. Dat is natuurlijk jammer, maar ook 
begrijpelijk. 

 
De in absolute termen voorshands nog geringe bekendheid van onze organisatie brengt 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. 
 
Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland timmert uiteraard ook qua promotie aan de weg. 
Immers, weliswaar hebben we in 2014 ongeveer 500 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.  
 
De volgende sponsoren droegen ons in 2014 een warm hart toe: de Stichting Elisabeth Strouven, 
de Soroptimisten Zuid-Limburg, de provincie Limburg, de gemeente Maastricht, Intratuin 
Maastricht en Lionsclub Wittem-Neubourg. (Hiernaast hebben we aanzienlijke donaties 
ontvangen van twee stichtingen die anoniem wensen te blijven, hetgeen wij uiteraard 
respecteren.) Al deze gulle gevers 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 2015 en 
2016 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. Gelukkig weten we ons bij onze 
fondsenwerving krachtig ondersteund door onze Vrienden! 

Het genereren van free publicity, bijvoorbeeld door samen met andere organisaties 
fondswervingsacties te bedenken, is een voor de hand liggende aanpak, te meer omdat hiervoor 
door onszelf geen of slechts geringe kosten hoeven te worden gemaakt. Ook is het zo dat er met 
steeds meer serviceclubs in onze inmiddels goede en vooral warme contacten bestaan, zodat de 
verwachting gerechtvaardigd is dat wij de komende periode nog meer mooie clubdonaties 
tegemoet mogen zien.  

 

Onze opgave voor de komende tijd is inzichtelijk gemaakt in het financieel overzicht in de 
volgende paragraaf. 
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5. Financiële verantwoording

 

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 blijkt dat de Stichting Leergeld Maastricht & 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. Tevens is er een positieve ontwikkeling gaande bij de gemeenten. In het kader van 
de aanpak met betrekking tot het armoedebeleid, is de toezegging gedaan door de gemeenten 
om Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland financieel te ondersteunen. Hetgeen ook in 2014 
door de gemeente Maastricht is geschied. 
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. Voor 2015 verwachten we 700 kinderen te kunnen helpen. 
In een overzicht zijn hieronder de financiële middelen van de Stichting Leergeld Maastricht & 
Heuvelland over het boekjaar 2014 en de komende jaren kort weergegeven. 
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Financieel jaarverslag 2014                                       Opgemaakt op 24 april 2015 

 
5.1 Balans per 31 december 2014 
(na verwerking van het voorstel resultaatbestemming)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31-12-2014 31-12-2013

€ € € €

Activa

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris PM PM

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa (1) 34.163 28.270

Liquide middelen (2) 89.249 19.712

123.412 47.982

123.412 47.982

Passiva

RESERVES

Stichtingskapitaal (3) - -

Continuïteitsreserve (4) 98.947 35.000

Bestemmingsreserve (5) 0 7.982

98.947 42.982

Kortlopende schulden

Crediteuren 2.526 -

Overige schulden en overlopende passiva (6) 21.939 5.000

24.465 5.000

123.412 47.982
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5.2 Staat van baten en lasten over 2014 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisatie Begroting Realisatie 

2014 2014 2013

€ € €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving (7) 69.957 16.300 41.135

Subsidies van overheden (8) 74.367 42.500 35.516

Overige baten (9) 109 700 1.400

Totaal baten 144.432 59.500 78.051

Lasten

Directe projectkosten meedoen (10)

- Onderwijs 40.643 32.500 24.316

- Sport 27.299 24.000 21.006

- Cultuur 1.500 2.000 913

- Welzijn 5.537 12.500 9.881

Vrijwilligerskosten (11) 7.983 8.000 4.341

Huisvestingskosten (12) - - -

Overige kosten beheer en administratie (13) 5.232 5.000 5.767

Afschrijvingen - - -

Rentelasten en kosten bankier 272 231

Totaal lasten 88.466 84.000 66.455

Resultaat 55.965 -24.500 11.596

Voorstel resultaatbestemming

- Continuïteitsreserve 63.947 20.000

- Bestemmingsreserve -7.982 -8.404

55.965 11.596
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5.3 Kasstroomoverzicht over 2014 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2013

€ €

Resultaat 55.965 11.596

Afschrijvingen - -

Mutaties werkkapitaal

- Mutatie vorderingen -5.893 -22.522

- Mutatie kortlopende schulden 19.465 -13.000

Kasstroom 69.537 -23.926

Investeringen materiële vaste activa - -

Kasstroom uit de investeringen -

Ontvangen leningen - -

Kasstroom uit de financieringen: -

Netto kasstroom 69.537 -23.926

Liquide middelen ultimo verslagjaar 89.249 19.712

Liquide middelen primo verslagjaar 19.712 43.638

Toename liquide middelen 69.537 -23.926
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5.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 

 
 

 

 

 

Activiteiten

……………………………………………………………………………………………….

Verbonden partijen

Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland kent als verbonden partij

- Stichting Vrienden van Stg Leergeld Maastricht & Heuvelland

Gedurende het verslagjaar hebben geen transacties plaatsgevonden tussen deze partijen anders dan

dat degenen die het dagelijks bestuur van Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland vormen

ook in het bestuur van Stichting Vrienden van Stg Leergeld Maastricht & Heuvelland zitting hebben.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en opgesteld in Euro.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 

voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde 

van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee

bij de waardering rekening gehouden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het boekjaar.

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd, verliezen worden verantwoord

zodra zij voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor het overzicht van kasstromen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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5.5 Toelichting op de balans per 31 december 2014

 
 

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Vorderingen en overlopende activa (1)

Gemeente Maastricht 25.000 -

Stichting Elisabeth Strouven - 13.000

Afrekening JSF 6.869 12.653

Afrekening Provincie Limburg 2.294

Stichting Vrienden van Stg Leergeld Maastricht & Heuvelland - 2.617

34.163 28.270

Liquide middelen (2)

Depositorekening bankier 10.308 10.199

Rekening-courant bankier 78.941 9.513

Kas - -

89.249 19.712

Stichtingskapitaal (3)

Bij oprichting dd 19 augustus 2004 gestort - -

2014 2013

€ €

Continuïteitsreserve (4)

Saldo per 1 januari 35.000 15.000

Dotatie verslagjaar 63.947 20.000

Saldo per 31 december 98.947 35.000

De continuïteitsreserve is gevormd voor de verplichtingen op korte termijn. Het maximum is bepaald op het aantal te verwachten

kinderen in het volgend kalenderjaar met de maximale vergoeding van € 175. Dit betekent dat ultimo verslagjaar het maximum

van deze reserve (650 kinderen * € 175 = ) € 113.750 bedraagt.

Bestemmingsreserve (5)

Saldo per 1 januari 7.982 16.386

Mutatie verslagjaar -7.982 -8.404

Saldo per 31 december 0 7.982

De bestemmingsreserve is vanaf dit verslagjaar bestemd voor te verwachten uitgaven aan automatisering, maar kan pas 

gevormd worden, nadat de continuïteitsreserve haar maximum heeft bereikt.

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Overige schulden en overlopende passiva (6)

Vooruitontvangen inkomsten 21.939 5.000

21.939 5.000
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5.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014 
 

 
 

 

 

Begroting

2014 2014 2013

€ € €

Baten uit eigen fondsenwerving (7)

Stichting Van Oeffelen 30.000 - -

Stichting Elisabeth Strouven 20.000 - 13.000

Gommersfonds (geoormerkt) (A) 158 - -

NN Stichting (geoormerkt) (B) 5.511 - -

Dété 5.000 5.000 5.000

Intratuin Maastricht 4.500 3.000

LGN 5.550

Afford Afcent 500

Soroptimist International Club Zuid-Limburg (geoormerkt) (C) 2.433 - -

Daelmans Vastgoed 2.000 2.000 -

ZijActief Slenaken 149 - -

Rabobank - - 8.000

Vereniging Ondernemerscentrum - - 7.000

Leeuwenborgh - - 4.000

Kiwanis - - 900

Woonpunt - - 500

Diversen 206 250 2.735

69.957 16.300 41.135

Subsidies van overheden (8)

Geoormerkte bijdrage JSF (D) 32.073 20.000 18.757

Gemeenten 25.000 - -

Provincie 17.294 22.500 16.759

74.367 42.500 35.516

Overige baten (9)

Overige baten - 600 1.201

Rente spaarrekening 109 100 199

109 700 1.400

LASTEN 2014 2013

€ €

Directe projectkosten meedoen (10)

- Onderwijs 40.643 24.316

- Sport 27.299 21.006

- Cultuur 1.500 913

- Welzijn 5.537 9.881

74.978 56.116

In 2014 zijn 500 kinderen ondersteund (2013:  347)
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In het verslag jaar zijn voor de geoormerkte bijdragen de volgende kosten gemaakt:

(A) Gommersfonds

Ontvangen is een bedrag van € 15.131 op 4 november 2014, waarvan in het verslagjaar € 158 aan geoormerkte 

uitgaven is verantwoord. Op de balans per 31 december 2014 staat derhalve € 14.973 als vooruitontvangen inkomsten.

(B) NN Stichting € €

- Onderwijs

Schoolbijdragen 1.173

Schoolreizen 654

Schoolkamp 886

Overige schoolkosten 815

Overblijfkosten 230

3.757

- Sport

Sportkleding en attributen 761

- Cultuur

Contributie/lesgeld 339

- Welzijn

Contributie/lesgeld 194

Evenement 179

Fietsen 240

Overige welzijnskosten 42

655

5.511

(C) Soroptimist International Club Zuid-Limburg

Ontvangen is een bedrag van € 4.399, waarvan in het verslagjaar € 2.433 aan geoormerkte uitgaven

is verantwoord. Op de balans per 31 december 2014 staat derhalve € 1.966 als vooruitontvangen inkomsten.

€

- Welzijn

PC-project 2.433

(D) Jeugdsportfonds € €

- Sport

Contributie/lesgeld 22.740

(School)zwemmen 8.831

Sportkleding 3.781

Overige sportkosten 18

35.369

Vrijwilligerskosten (11)

Beloning bestuur

Het bestuur heeft haar werkzaamheden vrijwillig verricht in 2014 en ontvangt hiervoor geen vergoeding (2013: nihil).
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5.7 Begroting 2015 
 

 
 

 
 
  

Huisvestingskosten (12)

Het kantoor, gevestigd aan de Kasteel Schaloenstraat 54 te Maastricht, wordt gratis ter beschikking gesteld door 

Stichting Woonpunt.

2014 2013

€ €

Overige kosten beheer en administratie (13)

Bestuurskosten 1.006 1.025

Contributie Leergeld Nederland 1.150 350

Telefoonkosten 911 835

Drukwerk en kopieerkosten 903 1.180

Porti en verzendkosten 739 363

Kantoorartikelen 316 403

Automatisering 117 1.366

Verzekeringen 91 75

Advieskosten - 17

Overige organisatiekosten - 153

5.232 5.767

Begroting Realisatie

2015 2014

€ €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 37.939 69.957

Subsidies van overheden 87.000 74.367

Overige baten - 109

Totaal baten 124.939 144.432

Lasten

Directe projectkosten meedoen

- Onderwijs 39.000 40.643

- Sport 28.000 27.299

- Cultuur 3.000 1.500

- Welzijn 16.400 5.537

Vrijwilligerskosten 8.000 7.983

Huisvestingskosten 9.000 -

Overige kosten beheer en administratie 8.500 5.232

Afschrijvingen - -

Rentelasten en kosten bankier 600 272

Totaal lasten 112.500 88.466

Resultaat 12.439 55.965
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6. 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 1062 toekenningen kunnen realiseren en daardoor konden 500  jongeren 
MEEDOEN ! 
 

Bedankt. 
 


