Jaarverslag
2015
De resultaten
2015

2014

Stijging

•

Resultaten op basis van het moment van registratie van toekenningen, niet op
basis van het moment van de feitelijke betalingen.

•

Opsomming is conform de afspraken met de Vereniging van Stichtingen
Leergeld.

•

Bij sport betreffen het óf aanvragen uit andere gemeenten dan Capelle aan den
IJssel, óf aanvullingen op de toekenningen van het Provinciale Sportfonds.

Goed om te weten:
•

Niet 345 aanvragen maar feitelijk ongeveer 700 aanvragen
Het aantal in de tabel vermelde aanvragen van 345 in 2015, is ongeveer de helft
van het totale aantal feitelijke aanvragen. Bij een eerste screening valt namelijk
de helft van het aantal binnengekomen aanvragen af. Van die aanvragen is
relatief snel duidelijk dat een huisbezoek voor 100% zeker niet zal leiden tot een
ander oordeel. Van deze eerste screening worden om tijd te besparen, geen
cliëntgegevens geregistreerd. Het betekent echter wel dat er in 2015 dus aan
700 (!) aanvragen en een kortere of langere tijd aandacht is besteed. Overigens
vergen ook de direct afgewezen aanvragen tijd en energie.
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•

Gemiddeld € 100,-- per toekenning
Hoewel het maximum bedrag dat Stichting Leergeld per aanvraag toekent €
250,-- is, is het gemiddelde bedrag iets meer dan € 100,- per aanvraag. Dat
willen we graag zo houden: Niet meer uitgeven dan echt nodig is om te
voorkomen dat kinderen maatschappelijk uitgesloten worden.

•

Een strakkere toepassing van de procedures: Het percentage toekenningen is gedaald.
Verwacht zou kunnen worden dat dankzij de genoemde eerste screening, het
percentage toekenningen niet zou dalen of zelfs hoger zou worden. Dit is niet
het geval. Mogelijk kan dit het gevolg zijn van het stelselmatiger toepassen
van de procedures. Golden de vaste termijnen voor het inleveren van
aanvullende

informatie

altijd

al,

vanaf

2015

wordt

daar

meer

aan

vastgehouden. Zie ook verder.
•

Het kindgebonden budget en de MBO-problematiek van zestien- en
zeventienjarigen
•

Het aantal toegekende aanvragen (212) bedraagt 61% van het aantal
aanvragen en betreft 76% van het totaal aangevraagde bedrag. Het verschil in
percentages is mogelijk veroorzaakt door enkele toekenningen die aanzienlijk
hoger zijn dan het gemiddelde, veroorzaakt door de MBO-problematiek.

•

Leerlingen van het MBO van 16 en 17 jaar hebben geen OV-kaart (pas v.a.
2017 is de bedoeling). Zij moeten vaak wel hoge vervoerskosten maken. Tot 1
januari 2015 ontvingen de ouders van leerlingen die in aanmerking komen
voor een tegemoetkoming in de studiekosten, het bedrag in twee termijnen;
dus duidelijk herkenbaar. Per 1 januari 2015 is deze regeling komen te
vervallen en is een –lager- bedrag voor studiekosten opgenomen in het
maandelijkse kindgebonden budget. Met name ouders met kinderen (16- en
17-jarigen) die pas begin september in het MBO beginnen, worden dan ineens
geconfronteerd met hoge kosten van boeken en openbaar vervoer. De extra
bijdragen hebben zij echter al v.a. januari maandelijks ontvangen en zonder
dat zij konden vermoeden dat deze bestemd waren om de kosten v.a.
september te bestrijden. Leergeld heeft een aantal keren de nood gelenigd met
de toekenning van een maximale bijdrage (€ 250,--).

•

De nieuwe regeling heeft ook overigens invloed op de werkzaamheden van
Leergeld. Vanaf 1 januari 2016 zal deze verhoging van het Kindgebonden
Budget eerst gebruikt moeten worden alvorens voor een bijdrage in de kosten
van boeken en vervoer in aanmerking te kunnen komen.

-2-

•

Fietsen en computers
•

Het totale bedrag waarvoor fietsen zijn verstrekt, bedraagt € 7975,-- (2014:
€ 3810,--; in 2013 € 2730,--). Het betreft 99 fietsen

•

Het totale bedrag waarvoor computers zijn verstrekt is € 7.270,-- (2014: €
4385,-- en in 2013: € 4048,--). Het betreft 53 computers.

•

De beide stijgingen zijn het gevolg van de beschikbaarstelling van het budget
voor digitale hulpmiddelen en fietsen door de gemeente Capelle aan den IJssel.
Het betreft 92 fietsen en 43 computers.

•

De regelingen die te maken hebben met de toekenning van fietsen zijn
aangescherpt. Niet alleen geldt het z.g. afstandscriterium (minimaal 10
minuten lopen naar school of sportclub), maar ook wordt voortaan bekeken of
het realistisch geacht kan worden, dat een kind dagelijks twee maal een
afstand van bijvoorbeeld 10 km in een stedelijke omgeving zal afleggen.
Geconstateerd is, dat dit vaak wel de bedoeling is bij de aanvraag, maar dat
later blijkt dat men toch met openbaar vervoer gaat. Besloten is dergelijke
aanvragen niet meer toe te kennen.

•

Zwemmen
Op initiatief van Stichting Leergeld Capelle aan den IJssel heeft het
Jeugdsportfonds besloten de mogelijkheid te openen het maximale bedrag van
twee jaren in één jaar ter beschikking te stellen als dit mogelijk maakt dat
kinderen vanaf 5 jaar zonder wachttijd de twee (minimaal gewenste)
zwemcursussen achter elkaar kunnen volgen.

Bestuur, organisatie
•

Algemeen
•

Er waren aan het eind van het jaar 9 intermediairs, een coördinator, één
administratief medewerkster en drie bestuursleden. Alle medewerkers en
bestuursleden zijn vrijwilliger. De secretaris heeft eind 2015 aangegeven dat hij
per 1 januari 2017 afscheid neemt van de stichting.

•

De coördinator heeft de bevoegdheid zelfstandig besluiten te nemen over
aanvragen tot een bedrag van maximaal € 250,--, indien de aanvraag voldoet
aan de criteria van Leergeld. In voorkomende gevallen legt de coördinator
aanvragen aan het gehele bestuur voor.

•

De ontwikkeling van de groep van intermediairs
In het verslagjaar is de organisatie in kwaliteit sterk gegroeid
•

Leergeld beschikt over een positief kritisch ingestelde groep intermediairs. Een
aantal van deze groep kent uit eigen ervaring de situatie waarin kinderen
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verkeren die voor een ondersteuning door Leergeld in aanmerking kunnen
komen.
•

Er wordt ook nadrukkelijk gestreefd naar een groep intermediairs die ook op
grond van ervaring kennis van zaken heeft, omdat dit de dienstverlening
verbetert, zowel op het punt van het inlevingsvermogen als op het punt van
het kunnen beoordelen van het realistisch gehalte van de aanvraag.

•

In de groep van intermediairs leeft sterk de behoefte kritisch te kijken naar de
aanvragen van ouders. De groep geeft aan
nog sterker te willen kijken naar wat echt
nodig is en wil minder tegemoet komen
aan het z.g. shop-gedrag van ouders. Er
zijn ouders die te gemakkelijk switchen
van aanvraag als blijkt dat een bepaalde
aanvraag niet gehonoreerd kan worden:
doe mij maar B als A niet kan. Leergeld wil
juist sterk de behoefte van het kind
voorop stellen.

•

De eerder vermelde aanscherping van de
procedures heeft er ook toe geleid dat de
scholen benaderd zijn om die te wijzen op

De nieuwe, modernere affiche
de eigen verantwoordelijkheid. Het slechts melden aan de ouders dat zij zich

tot Leergeld Capelle kunnen wenden als er betalingsproblemen zijn, wordt
algemeen als te gemakkelijk ervaren. Alle partijen, inclusief de school, dienen
hun eigen verantwoordelijkheid te dragen. Uiteindelijk hebben alle genoemde
maatregelen tot doel ervoor te zorgen dat kinderen steun krijgen die deze ook
echt nodig hebben en ervoor te zorgen dat Leergeld zoveel mogelijk kinderen
die dit echt nodig hebben, kan helpen.
•

Stichting Leergeld Capelle aan den IJssel e.o. is een bekende partner in de z.g.
Armoedecirkel, waarin onder leiding van de gemeente Capelle aan den IJssel
periodiek overleg plaatsvindt over (de uitvoering van) het armoedebeleid.

Leergeldcriteria

Het afleggen van een huisbezoek aan de aanvrager was ook in 2015 een belangrijk
onderdeel van de behandeling van een aanvraag. In het gesprek met het gezin van
het kind wordt nagegaan of aan de leergeldcriteria voldaan wordt. De belangrijkste
criteria voor de toekenning van een aanvraag zijn:
•

Het besteedbaar inkomen van het gezin mag maximaal 120% van het sociaal
minimum zijn;

•

een kind kan slechts voor één activiteit per jaar in de sportieve, culturele, of
sociale sfeer in aanmerking komen;
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•

de stichting geeft alleen een bijdrage nadat er gebruik gemaakt is van de
andere (overheids)voorzieningen, zoals het van toepassing zijnde deel van het
kindgebonden budget (v.a. 1 augustus 2016) en het Jeugdcultuurfonds/ het
Jeugdsportfonds. Stichting Leergeld Capelle treedt op als intermediair voor de
beide fondsen en heeft 35 aanvragen verzorgd waarvan er 30 gehonoreerd
zijn;

•

om zo veel mogelijk kinderen te kunnen helpen geldt ook de beperking dat als
eenzelfde aanvraag drie jaar achtereen gedaan wordt en de twee voorafgaande
jaren een toekenning heeft plaatsgevonden, een derde jaar nog slechts in
uitzonderingsgevallen een toekenning plaats vindt.

Schoolkosten

Ook in 2015 is dit een actueel onderwerp, zoals hiervoor bleek. De financiering van
tablets en laptops, die door scholen
verplicht

worden

aandachtspunt.

gesteld,

blijft

een

Uit publicaties van de

onderwijsinspectie blijkt dat scholen de
kosten

niet

zonder

meer

mogen

doorbelasten. Aan de scholen is bij de
start

van

het

schooljaar

een

brief

gestuurd met het verzoek ook op dit
punt de eigen verantwoordelijkheid niet
te ontlopen en te bezien of samenwerking met Leergeld zinvol is. Het resultaat is
vooralsnog beperkt, maar er zijn afspraken gemaakt met enkele scholen.

Financiën & sponsoren
•

Hoewel elke schenker, donateur en ook het bestuur en de intermediairs graag
willen

dat

elke

ontvangen

euro

voor

100%

gebruikt

wordt

voor

de

toekenningen, is dit praktisch onmogelijk. Alleen al briefpapier kost geld. Uit de
jaarrekening van de Stichting blijkt dat over 2014 15% van de middelen
besteed is aan beheer en administratie. Voor 2015 zijn de cijfers nog niet
bekend.
•

De gemeente Capelle verschafte ook dit jaar weer een substantiële bijdrage om
de aanschaf van duurzame goederen (computers en fietsen) aan kinderen te
kunnen financieren. Ook via het z.g. kindpakket ontvangt de stichting
middelen.

•

De Stichting maakte in 2015 gebruik van een landelijk fonds, waarbij in een
aantal gevallen voor schoolactiviteiten een bijdrage gevraagd kan worden. Ook
voor 2016 zal gebruik gemaakt worden van dit fonds.
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•

Het fonds van het Economisch Netwerk Capelle heeft de stichting in 2015 een
bedrag verstrekt. Mogelijk wordt er in 2016 een tweede bijdrage verstrekt.

•

IT4Kids heeft wederom met steun van de gemeente Capelle aan den IJssel een
bedrag

overgemaakt.

Dat

gebeurt uit de opbrengst van
de

verkoop

van

oude

computers van de gemeente.

Voorzitter Wim de Bruin neemt
de chèque in ontvangst

•

Tenslotte mogen we niet onvermeld laten
dat er elk jaar – en dus ook in 2015particulieren zijn die weliswaar een kleine
bijdrage

geven,

maar

die

dat

met

overgave en een goed hart doen. Die
gevers zijn we extra dankbaar.
•

De Stichting is geheel afhankelijk van giften. Daarom heeft de stichting ook een
z.g. ANBI-status, hetgeen betekent dat giften voor de gever volledig aftrekbaar
voor de belastingen zijn. Besloten is in 2016 een donateuractie op te starten.
Daarmee hopen we individuele personen te verleiden Stichting Leergeld Capelle
aan den IJssel structureel te steunen en daarbij mede gebruik te maken van
recent voor gevers gunstiger geworden belastingregels. Mede op die manier
hopen we op te kunnen blijven komen voor kinderen, die zelf niets kunnen doen
aan deverleiden Stichting Leergeld Capelle aan den IJssel structureel te steunen
en daarbij mede gebruik te maken van recent voor gevers gunstiger geworden
belastingregels. Mede op die manier hopen we op te kunnen blijven komen voor
kinderen, die zelf niets kunnen doen aan de situatie waarin hun ouders zijn
komen te verkeren. Want nu meedoen is later meetellen, zoals het motto van
Leergeld van oudsher is.
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