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Bestuur
Het bestuur van de Stichting heeft tot taak:
•
Bepalen van beleid,
•
Promoten van de doelstellingen bij politiek, bedrijfsleven, maatschappelijk
werkveld, onderwijs, etc.,
•
Beheer van ﬁnanciën,
•
Werven van fondsen,
•
Communiceren in- en extern,
•
Zorg voor personeel en organisatie,
•
Verantwoorden van het beleid aan Leergeld Nederland, gemeente Emmen,
sponsoren en donateurs.
Het bestuur is in 2019 als volgt samengesteld:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid Fondswerving
Bestuurslid

Mevrouw C. Groenhoﬀ
Mr. F.K. de Vries
De heer J. Hengstman
De heer A.W.M. Selten
Mevrouw M. Thalens - Kolker

Comité van Aanbeveling
De heer H.F. van Oosterhout – burgemeester van de gemeente Emmen
Mevrouw M. Leth – directeur/eigenaar Leth Company
De heer J.G.M. Schomaker – ondernemer
Coördinator
Mevrouw Petra Helmus
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Het jaar 2019
In 2019 is er in de media veel aandacht geweest voor de kinderen en jongeren
die in Nederland opgroeien in armoede. Dit zijn maar liefst 315.000* kinderen en
jongeren van 0 tot 21 jaar die opgroeien in arme gezinnen en zich zorgen maken
of er wel geld is voor eten of schoolspullen. Daarnaast is er een reëel risico op
sociale uitsluiting, omdat ze om ﬁnanciële redenen niet of onvoldoende kunnen
deelnemen aan activiteiten binnen en buiten school. En dan hebben we het nog
niet eens over de negatieve gevolgen, o.a. voor hun gezondheid, op de langere
termijn.
Leergeld Emmen heeft hier uiteraard mee te maken. In samenwerking tussen de
Kindfondsen en de gemeente Emmen wordt actie ondernomen om gezamenlijk
de ondersteuning van deze doelgroep kinderen en jongeren vorm en inhoud te
geven.
In dit jaarverslag wil het bestuur van Leergeld Emmen in het kort ook twee zaken
die landelijk aangepakt worden onder de aandacht brengen.
*Bron SCP - Armoede in kaart 2019

•
Samen voor alle kinderen - Sam&.
Sam& is een samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds
Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Deze
organisaties bieden samen één portaal waar ouders en intermediairs een
aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen die de organisaties bieden. Niet
alle lokale Leergelden maken al gebruik van deze mogelijkheid. Op dit moment
komen de aanvragen rechtstreeks bij Leergeld Emmen binnen en worden daarna
in behandeling genomen. Aanvragen via de Sam& portal die betrekking hebben
op kinderen en jongeren in de gemeente Emmen worden wel doorgestuurd naar
Leergeld Emmen en worden op de gebruikelijke manier verwerkt.
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•
Omgaan met armoede op scholen, een Handreiking voor PO en VO
Leergeld Nederland heeft meegewerkt aan het opstellen van ‘Omgaan met
armoede op scholen, een Handreiking voor PO en VO’. Deze handreiking is
geschreven in opdracht van de Ministeries van SZW en OCW. Het is een werkboek
waarmee scholen aan de slag kunnen om armoede bij kinderen te signaleren
en bespreekbaar te maken. Maar ook om ouders en kinderen te ondersteunen.
Leergeld Emmen zal zich inzetten om deze handreiking bij de directies van de
scholen onder de aandacht te brengen.
Namens het bestuur van Stichting Leergeld Emmen,
Tina Groenhoﬀ,
Voorzitter

De doelstelling van Leergeld Emmen e.o.
De doelstelling van Leergeld Emmen is in overeenstemming met de doelstelling
van Leergeld Nederland:
‘Voorkomen dat schoolgaande kinderen uit minima gezinnen vanwege armoede
niet kunnen deelnemen aan een sociaal/maatschappelijk leven op en rond de
school’.
Anders geformuleerd:
Leergeld Emmen wil voorkomen dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar sociaal
buitengesloten worden.
Dit vertaalt zich in het verlenen van hulp aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18
jaar, die
• wonen in de gemeente Emmen;
• tekortkomen bij hun persoonlijke ontplooiing op school en bij culturele- en
sportactiviteiten;
• opgroeien in een gezin met een minimum inkomen, dat een beroep heeft
gedaan op alle overheids- en gemeentelijke voorzieningen;
• opgroeien in een gezin dat te maken heeft met werkloosheid of hoge schulden
en valt onder schulddienstverlening of bewindvoering;
• opgroeien in een gezin waar wel inkomen uit arbeid is maar waar dit inkomen
lager is dan het minimum inkomen.
Leergeld Emmen steunt de gezinnen en de kinderen door hulp ‘in natura’
te verstrekken. De gezinnen ontvangen geen geld, de vergoedingen gaan
rechtstreeks naar de leverancier van de activiteit of dienst.
Om het mogelijk te maken dat de kinderen aan zoveel mogelijk activiteiten mee
kunnen doen is Leergeld Emmen intermediair voor het Jeugdfonds Sport en
Cultuur, Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. De 4 organisaties werken
samen met de gemeente Emmen aan het project ‘Alle kinderen doen mee’.
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Ontwikkeling in het aantal aanvragen
Het aantal aanvragen dat bij Leergeld Emmen ontvangen wordt is ten opzichte
van 2018 toegenomen. We zien wel dat hierbij de toename van nieuwe gezinnen
iets lager ligt. In 2019 is er t.o.v. 2018 een stijging van 16% van het aantal gezinnen
dat gebruik heeft gemaakt van Leergeld Emmen. De toename van het aantal
kinderen bedraagt in 2019 9% afgezet tegen de cijfers van 2018. Toename van
het gebruik van de Kindfondsen is vooral voor rekening van gezinnen die reeds
ingeschreven staan bij Leergeld Emmen. De intensivering van de samenwerking
tussen de Kindfondsen en de participatieregeling van de gemeente Emmen
laten wat het aantal aanvragen betreft nog steeds goede resultaten zien.
De advertentiecampagne die de gemeente in 2019 twee keer in de huis-aanhuisbladen heeft geplaatst zorgt voor naamsbekenheid en heeft een positief
eﬀect. Hierdoor ontstaat meer bekendheid voor het werk van alle Kindfondsen
en Leergeld Emmen als intermediair voor deze fondsen.

MBO - 16 en 17-jarige leerplichtige mbo-leerlingen
Voor het derde jaar op rij is door Leergeld Emmen een inkomensverklaring aan
de ouders/ verzorgers van 16- en 17 jarige leerplichtige mbo-leerlingen afgegeven.
Hierdoor zijn voor het schooljaar 2018/2019 voor 107 leerlingen uit de gemeenten
Emmen, Borger/Odoorn en Coevorden in de gelegenheid gesteld zonder ﬁnanciële
problemen een mbo-opleiding te volgen aan één van de 5 MBO Colleges in de
provincie Drenthe en de plaatsen Groningen, Hardenberg en Zwolle. Voor het
schooljaar 2019/2020 is voor 109 leerlingen een inkomensverklaring afgegeven.
Leergeld Emmen blijft deze verklaringen verstrekken zolang de Overheid de
bekostiging van het mbo-onderwijs voor de doelgroep 16 en 17-jarige mboleerlingen niet structureel heeft gewijzigd.

Pilot Huiswerkbegeleiding Esdal College en Gemeente Emmen
In 2019 is de gemeente Emmen in samenwerking met de locaties Boermarkeweg
en Oosterstraat van het Esdal College gestart met een pilot huiswerkbegeleiding
voor kinderen uit minimagezinnen. Leergeld Emmen heeft aan de ouders/
verzorgers van de leerlingen die aan de huiswerkbegeleiding deel willen nemen
een inkomensverklaring afgegeven. Hiermee konden 10 leerlingen ingeschreven
worden voor deelname aan de huiswerkbegeleiding.

Toekenningsbeleid
In 2019 heeft de beoordelingscommissie voor 1084 kinderen de 1681 aanvragen
goedgekeurd die in het overzicht ‘Leergeld in cijfers’ worden weergegeven.
Afgewezen zijn 56 aanvragen die niet binnen de criteria van Leergeld Emmen
vallen. Dit betreft o.a. de vrijwillige ouderbijdrage in het onderwijs, I-Pads en
ﬁetsen voor kinderen onder de zes jaar. De beoordelingscommissie bestaat uit
twee bestuursleden en de coördinator. De beoordeling vindt plaats conform de
door het bestuur vastgestelde criteria.

Leergeld Emmen in cijfers
Gegevens over de gezinnen
Aantal gezinnen,
waarvan nieuw
Aantal kinderen,
waarvan nieuw
Gegevens over de aanvragen
Behandelde aanvragen
Afgewezen aanvragen LgE + Jeugdfonds
Gehonoreerde aanvragen:
• Schoolreisje PO
• Werkweek/excursie VO
• Overige Schoolkosten
• Computers/laptops
• Fietsen kinderen 4 t/m 17 jaar
• (Zomer)kamp
• Jeugdfonds Sportaanvragen
• Jeugdfonds Cultuuraanvragen
• Nationaal Fonds Kinderhulp
• Sinterklaascadeautjes (0 t/m 8 jr.)
Verjaardagsdoos Jarige Job
(kinderen 4 t/m 12 jr.)

31 dec. 2018

31 dec. 2019

603
206
84
301

619
141
1084
251

1603
21
1582
171
47
32
81
247
2
580
85
4
333

1737
56
1681
180
41
74
81
209
2
563
124
8
399

446

593
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Toegekende bedragen in 2018 en 2019
2018

2019

Aanvragen in €
Boekwaarde natura
Totaal Leergeld Emmen

€ 61.353
€ 5.380
€ 66.733

€ 68.461
€ 12.780
€ 81.241

Jeugdfonds - sport
Jeugdfonds - cultuur
NFK*
Jarige JOB

€ 174.683
€ 29.186
€ 15.610

€ 154.820
€ 30.323
€ 1.567
€ 20.755

Totaal door en via
LgE toegekend

€ 286.212

€ 288.706

* NFK - Nationaal Fonds Kinderhulp

Fondswerving 2019
De totale opbrengst van donaties en sponsorgelden in 2019
bedraagt € 41.047,00 waarvan € 28.267 is bijgeschreven op
de bankrekening en € 12.78o in natura. Hierbij een overzicht
van de resultaten van donaties, giften en fondswerving.

Fondswerving Leergeld Emmen over de laatste 3 jaar
Totaal 2017
Totaal 2018
Totaal 2019

Financieel
€ 32.166,00
€ 30.786,00
€ 28.267,00

In Natura
€ 5.220,00
€ 5.790,00
€ 12.780,00

Donaties en giften
De donaties en giften zijn afkomstig uit diverse geledingen in de samenleving.
In 2019 bedraagt de opbrengst aan inkomsten uit acties, donaties en giften in
contanten en natura € 41.047.00
Dit betreft:
Acties/ bijdragen van onderwijsinstellingen
Bedrijfsleven en MKB
Kerkelijke instanties
Privépersonen
Serviceclubs (inclusief het Pop Up - diner en Sinterklaasactie)
Stichtingen en Verenigingen

1%
45%
13%
12%
20%
9%

Bovenstaand overzicht geeft weer dat er binnen de samenleving van Emmen
nog altijd grote betrokkenheid is bij het werk van Leergeld Emmen. Leergeld
Emmen krijgt in 2019 weer ﬁnanciële steun van privé personen, bedrijven en MKB,
kerkelijke instanties, scholen en de serviceclubs. De betrokkenheid bij het werk
en de kinderen van Leergeld wordt door al deze steun extra onderstreept. Het
bestuur en alle medewerkers zijn blij met deze steun en support.
Net als voorgaande jaren wordt in het jaarverslag 2019 over een een aantal giften
iets meer gemeld.
• Leergeld Emmen ontving van meerdere diaconieën in 2019 een
collecteopbrengst. Daarnaast werd er eind 2019 een zeer royale donatie
van € 4.000,- van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Emmen op de
Leergeld rekening bijgeschreven, heel veel dank hiervoor.
• In het voorjaar van 2019 hebben studenten van de Stenden Hogeschool een
‘Drive In Bioscoop’ georganiseerd. De opbrengst van dit evenement is aan
Leergeld geschonken.
• De koks van POP UP Restaurant INTENS hebben 11 mei 2019 voor de
goede doelen Leergeld Emmen en Kopland gekookt. Een heerlijk
diner werd geserveerd in de hangar van ‘Heli Holland’ Emmer
Compascuum. De door de leden van Rotary ’t Loo georganiseerde
actie heeft voor beide organisaties een cheque van € 1.600 opgeleverd.
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• Logistiek dienstverlener Oldenburger–Fritom heeft als deelnemer aan
de Stichting Naoberschap United voor het voetbalseizoen 2019/2020 aan
Leergeld Emmen weer vier seizoenskaarten voor de thuiswedstrijden van FC
Emmen beschikbaar gesteld. Dat betekent dat er steeds drie kinderen onder
begeleiding van een volwassene een wedstrijd mogen bijwonen. Daarnaast
ontving Leergeld Emmen in december een mooie cheque van € 2.500,00.
• Leergeld Emmen heeft eind december 2019 uit het Stimuleringsfonds van
Rabobank Emmen-Coevorden een donatie van € 6.000 ontvangen. Dit bedrag
wordt in 2020 ingezet voor de reguliere activiteiten die door Leergeld vergoed
worden.
• In december 2019 is het kantoor van Alfa Accountants en Advies oﬃcieel
geopend. Ter gelegenheid hiervan heeft Leergeld een mooie gift ontvangen.
• Ook in 2019 heeft Leergeld Emmen royale donaties ontvangen van trouwe
donateurs, de heer en mevrouw Rappard van 4C Creative Cad Cam Consultans.
En van de heer Anne Dozeman de ‘eindejaarsfooi’ als dagblad bezorger.
Dit jaar aangevuld met de opbrengst van een statiegeldactie.
Naast de ﬁnanciële steun zijn er ook diverse donaties in natura geweest, dit
betreft:
• De vier seizoenkaarten voor de thuiswedstrijden van FC Emmen verstrekt
door Logistiek dienstverlener Oldenburger–Fritom,
• Tien Laptops verstrekt door ‘de Emmense Uitdaging’,
• Voor tien Leergeld gezinnen een gezinsabonnement voor een jaar toegang
tot Wildlands Adventure Zoo Emmen, aangeboden door de Tafelronde 125
Zuid Oost Drenthe.
• 300 kaartjes voor het Sinterklaasfeest in het Atlas theater. Aangeboden door
de Stichting Sinterklaas Emmen,
• En natuurlijk ook dit jaar weer de sinterklaascadeautjes voor de kinderen van
vier tot en met acht jaar. De Serviceclubs hebben ook in 2019 meegewerkt om
er voor te zorgen dat de jongste Leergeldkinderen een cadeautje van de Sint
hebben ontvangen.

Verantwoording
Leergeld Emmen legt aan de gemeent Emmen verantwoording af over de inzet en
besteding van de subsidiebedragen.
• De gemeente Emmen heeft voor 2019 budgetten beschikbaar gesteld voor de
bedrijfsvoering van Leergeld Emmen. Dit betreft ﬁnanciële middelen voor de
kantoorkosten, de salariskosten van een coördinator voor 24 klokuren en een
admistratiefmedewerker voor 12 klokuren.

• Uit ‘het Kindpakket’ wordt een admistratiefmedewerker (12 klokuren)
bekostigd. Deze medewerker richt zich voornamelijk op het verwerken
van de aanmeldingen voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Tevens wordt
er verantwoording afgelegd over extra ﬁnanciele middelen die ingezet
worden als Doelengeld voor de kinderen. Alle verantwoording wordt jaarlijks
vastgelegd in een ﬁnancieel jaarverslag en een inhoudelijk jaarverslag.
• Beide verslagen worden gezonden naar de Vereniging van Stichtingen
Leergeld Nederland in ’s-Hertogenbosch.
Die verzamelt alle gegevens van de 108 aangesloten stichtingen en verstrekt
deze aan de landelijke overheid en andere belanghebbende organisaties.
Leergeld Nederland plaatst beide verslagen op de website onder:
http://www.leergeld.nl/locaties/emmen/jaarverslagen
Hiermee wordt tevens voldaan aan de ANBI verplichting de verslagen
openbaar te maken.
Het inhoudelijk jaarverslag wordt gezonden naar:
• Alle privépersonen, bedrijven, instanties, serviceclubs en kerkelijke
organisaties die Leergeld Emmen in de loop der jaren ﬁnancieel of in natura
gesteund hebben.
• Dit geldt tevens voor organisaties en personen waar Leergeld mee samen
werkt en voor een ieder die zich bij Leergeld Emmen betrokken voelt. Door de
armoedeproblematiek groeit deze betrokkenheid in de Emmense samenleving.
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Naast de verantwoording over alle activiteiten en de ﬁnanciën is het ook van
belang dat de lokale cijfers van Leergeld Emmen een bijdrage kunnen leveren
in de beleidsontwikkeling gericht op armoedebestrijding onder de jeugd in
Emmen. Op gemeentelijk niveau levert Leergeld Emmen hiervoor een bijdrage
binnen het Armoedepact en bij de besprekingen in het kader van het Beleid
Schuldhulpverlening – Armoede- Minima (SAM Beleid). Op landelijk niveau wordt,
indien gevraagd of gewenst, op basis van signalen informatie verstrekt aan Leergeld
Nederland. De verkregen informatie wordt ingezet voor beleidsontwikkeling en
overleg op landelijk niveau. Voor 2019 lag de vraag bij de lokale stichtingen de
signaleringsfunctie bij het intakegesprek uit te breiden en/of te verdiepen. Door
personeelswisseling is deze actie nog niet opgepakt. Dit wordt doorgezet naar
2020.

Vereniging van Stichtingen Leergeld Nederland
Leergeld Nederland (LgN) krijgt te maken met een snel groeiende organisatie.
Inmiddels telt Leergeld Nederland 108 lokale Stichtingen. Deze 108 stichtingen
bedienen in 2019 samen ca. 125.000 kinderen in 74 % van de Nederlandse gemeenten.
Dit vraagt om aanpassing en verdere professionalisering van de organisatie. Goed
nieuws hierbij is dat Leergeld Nederland in 2019 oﬃcieel verwelkomd is als nieuwe
vaste beneﬁciënt van de Vriendenloterij. Dit betekent dat LgN de komende vijf
jaren jaarlijks een bedrag van € 200.000 tegemoet kan zien.
Daarmee zijn de organisatiekosten en dé continuïteit van het werk van Leergeld
Nederland voor vijf jaar gegarandeerd. Leergeld Nederland kan er samen met
de Sam&partners voor zorgen dat ook de kinderen die opgroeien in gezinnen
met een krappe portemonnee gewoon kunnen meedoen! Leergeld Nederland
heeft in 2019 met het Jeugdfonds Sport en Cultuur, Jarige Job en Nationaal Fonds
Kinderhulp een samenwerkingsovereenkomst Sam& gesloten. Dit alles om groter
bereik van de doelgroep te verkrijgen en dat alle kinderen mee kunnen doen.
Ondanks groei en veranderingen kunnen de lokale Stichtingen Leergeld nog altijd
met vragen en problemen bij het kantoor in ’s Hertogenbosch terecht. Hiervoor
veel dank en waardering namens bestuur en alle medewerkers van Leergeld
Emmen.
Ga voor meer informatie naar de website https://www.leergeld.nl/

Vooruitblik 2020
Actiepunten voor Leergeld Emmen in 2020:
• het continueren van de deelname aan het overleg van het Armoedepact van
de gemeente Emmen. Bijdragen aan het bevorderen van samenwerking en
afstemming tussen de organisaties die zich actief inzetten voor de doelgroep.
Meespreken in de totstandkoming van het armoedebeleid van de gemeente
Emmen voor de komende jaren;
• het continueren van deelname aan het gemeentelijk overleg over de invulling
van het Jeugdbeleid binnen het Sociaal Domein;
• samen met de overige Kindfondsen en de gemeente Emmen extra investeren
in een groter bereik van doelgroep.
Door de pensionering van de coördinator en het inwerken van een nieuwe
coördinator zijn een aantal actiepunten in 2019 niet of te beperkt aan bod
gekomen. Onderstaande actiepunten moeten in 2020 opgepakt worden:
• het aanboren van een nog ‘verborgen deel’ van de doelgroep. Leergeld Emmen
zal zich blijven inzetten op het bereiken van de gezinnen in de doelgroep;
• samen met de medewerkers en intermediairs in kaart brengen op welke wijze
we de signaleringsfunctie tijdens de huisbezoeken goed vorm en inhoud
kunnen geven;
• in aansluiting op ontwikkelingen in de omgeving het continu evalueren en
bijstellen/uitbreiden van de beoordelingscriteria;
• vernieuwen van de website en het gebruik van sociale media evalueren en
versterken;
• met de gemeente in gesprek blijven over de samenwerking tussen gemeente
en de Kindfondsen in Emmen.

Tot Slot
Mede namens medewerkers en intermediairs bedankt het bestuur van Leergeld
Emmen een ieder die het in 2019 mogelijk heeft gemaakt dat Leergeld Emmen
voor veel gezinnen en kinderen iets heeft kunnen betekenen. Dankzij ieders
inzet doen 1084 kinderen in 2019 in de gemeente mee met school-, culturele -,
maatschappelijke- of sportactiviteiten. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar
alle medewerkers en vrijwilligers van Leergeld Emmen, onze trouwe donateurs,
alle sponsoren, de serviceclubs, de overige Kindfondsen en de gemeente Emmen.

www.leergeldemmen.nl

Met dank aan:

Inner Wheel
Zuidoost Drenthe

Junior Kamer
’t Suydevelt

Club Emmen
’t Loo
Monarch

ROUND TABLE
55
125

Club Emmen
Het Dingspil ’t Suydevelt
The Broken Circle

Soroptimist Club Emmen

Voor realisatie van dit jaarverslag danken wij:

www.ingoleth.nl
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