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Voorwoord 
 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland. Dit 
verslag geeft op de eerste plaats een beeld van de activiteiten die deze Stichting in 2012 
heeft ondernomen. We beschrijven verder de bestuurlijke, personele en organisatorische 
ontwikkelingen in dat jaar. 
 
Terugblikkend durven we te stellen dat de overwegingen uit het jaar 2011 hun vruchten 
beginnen af te werpen. Waren we zonder meer tevreden over hetgeen bereikt is in dat jaar, 
de redelijk  optimistische kijk en het vertrouwen hebben hun uitwerking niet gemist.  In 2012 
hebben we verder gebouwd aan het realiseren van een volwaardig opererende Stichting 
Leergeld Maastricht en Heuvelland 
 
Tenslotte kijken we  vooruit  en overzien de stappen die op de langere termijn genomen 
(moeten) worden. We gaan in op de mogelijkheden die er voor de Stichting Leergeld 
Maastricht en Heuvelland in de toekomst liggen.   
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Het Bestuur van de Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland 
 
Namens deze, 
 
       
 
 
Jo Kesselaer     Jacob Muys, 
Voorzitter     secretaris 
 
 
 
Maastricht, 1 maart 2013 
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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 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 waarin Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland werkzaam is, vallen 
een drietal ontwikkelingen op: 

1. een te verwachten extra toename in de hulpvraag, 
2. een te verwachten sterke afname in overheidssteun en 
3. een toename van hulpinitiatieven binnen de armoedeproblematiek. 
 

Ook op het interne vlak zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen te onderscheiden: 
1. Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland is goed op weg naar een grotere 

dekkingsgraad binnen haar omgeving; 
2. Zij geniet nog slechts een beperkte regionale naamsbekendheid; 
3. Op dit moment maakt zij een organisatorisch professionaliseringstraject door. 

 
Op basis van haar lange termijn ambitie en de geschetste externe en interne ontwikkelingen, 
heeft Leergeld Maastricht en Heuvelland voor de komende vier jaar (2013 – 2016) een 
strategie geformuleerd die haar dichter bij haar lange termijn ambitie moet brengen dat alle 
kinderen kunnen meedoen. 
Strategische hoofddoelstelling is dat Leergeld Maastricht en Heuvelland in de komende vier  
jaar jaarlijks een toename kent van 30% van het aantal toekenningen, zodat in 2016 
uiteindelijk minstens 375 kinderen en jongeren weer meedoen. 
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Wij willen deze hoofddoelstelling 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. 

 
Naast deze drie strategische doelen, die direct gericht zijn op de doelgroep, zijn een viertal 
instrumentele doelen te onderscheiden welke voorwaardelijk zijn voor het behalen van de 
strategische doelen en daarmee de interne prioriteiten van Leergeld voor de komende jaren 
aangeven:  

A. Groei en diversificatie van de inkomsten; 

B. Bevordering van de regionale naamsbekendheid; 

C. Verdere professionalisering van de organisatie; 

D. Intensivering van de samenwerking binnen de provincie Limburg.  

 
Wij verwijzen ook naar het meerjarenbeleidsplan 2013-2015 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 2012 uit de volgende personen: 

 J. Kesselaer  voorzitter 

 J. Muys  secretaris 

 G. Lardenoije  penningmeester 

 J. Woldring  lid 

 T. Carati  lid 
 
Het secretariaat is gevestigd aan de Koning Clovisstraat 20 te Maastricht. 
 
In dit stichtingsjaar vond er wisseling van bestuurlijke functie plaats. Zo trad per 1 oktober 
Ton Carati terug als bestuurslid om zich volledig toe te leggen op de coördinerende functie 
en taken binnen de beoordelingscommissie. Zeker het aansturen van de vrijwilligers en de 
toename van het aantal aanvragen leidde tot meer werkzaamheden. 
Haar taak binnen het bestuur werd ingenomen door de heer Lei Prompers die per genoemde 
datum tot het bestuur toetrad. 
 
Per 31 december 2012 was de samenstelling als volgt: 

 J. Kesselaer  voorzitter (externe contacten, personeel, jaarverslag) 

 J. Muijs  secretaris (ict, externe contacten, jaarverslag)  

 G. Lardenoije  penningmeester (financiën, financieel jaarverslag, lid 
beoordelingscommissie) 

 J. Woldring  lid (PR, sponsoring en marketing) 

 L. Prompers  lid (sponsorwerving en PR, lid beoordelingscommissie) 
 
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: 
T. Carati: voorzitter beoordelingscommissie, coördineert de aanvragen 
J. Woldring: sponsorwerving, PR en communicatie 
G. Lardenoije: contactpersoon voor Lisy, lid beoordelingscommissie 
J. Muijs: lid beoordelingscommissiecommissie 
J. Kesselaer: lid beoordelingscommissiecommissie 
L. Prompers: sponsorwerving, PR, lid beoordelingscommissie 
 
2.3 Vergaderingen 
Het bestuur kwam 12 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 
(7 maal) en de vergadering van het algemeen bestuur (5 bijeenkomsten). 
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Het realiseren van de toekenningen bij het grote aantal aanvragen maakte extra overleg 
binnen de beoordelingscommissie noodzakelijk. Overleg met een aantal externe instanties 
en sponsoren behoorde tot de werkzaamheden van meerdere bestuursleden. 
De beoordelingscommissie kwam 23 ochtenden bijeen; elke bijeenkomst duurde gemiddeld 
2 uur.  
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3. De Stichting in beweging 
2012 kan gekwalificeerd worden als een tweede ontwikkelingsjaar. Zowel op bestuurlijk als op 
organisatorisch gebied werden de werkzaamheden, waarmee we in het jaar 2011 zijn begonnen, 
voortgezet. In het hoofdstuk Missie kwam al naar voren dat de lange termijn ambitie van de Stichting 
Leergeld Maastricht en Heuvelland ertoe leidt dat steeds meer kinderen participeren in de school en 
maatschappij. De groei van het aantal aanvragen brengt ook meer bedrijvigheid met zich mee. Het 
bestuur heeft in 2012 gezocht naar versterking van het personeel en deze ook gevonden. Zo kon de 
toename van de werkzaamheden worden opgevangen. 
In juni 2012 tekenden we de samenwerkingsovereenkomst met het Jeugd Sport Fonds. Dat betekent 
dat wij als intermediair per 1 juni bevoegd zijn JSF-aanvragen zelfstandig te behandelen. We werken 
vanaf genoemde datum structureel met JSF Limburg samen. 
 

3.1 Personeel en huisvesting 
Moesten de bestuursleden bij de start in 2011 zelf uitvoerende werkzaamheden verrichten 
op het gebied van huisbezoeken en coördinerend en administratief werk, in 2012 heeft het 
bestuur deze werkzaamheden overgedragen aan de coördinator en twee intermediairs. 
Daarnaast werden deze intermediairs en de coördinator ondersteund door een 
administratief medewerker. 
De afhandeling van de aanvragen verliep soepel en de hoeveelheid werk werd op een 
adequate manier opgepakt. Op bepaalde momenten moest in een aantal gevallen nog 
worden bijgesprongen door bestuursleden. Dit waren alleen opstartproblemen en door een 
goede inzet van het nieuwe personeel kon de groei van de Stichting in juiste banen geleid 
worden. 
 
In de loop van het tweede halfjaar werd actief gezocht naar een werkruimte voor de 
coördinator en de medewerkers. Deze werd door bemiddeling van woningcorporatie 
Woonpunt Maastricht en Mergelland gevonden in het Wijkservicepunt te Nazareth. Hier 
kunnen we over een kantoorruimte beschikken op maandag en vrijdag. Naast het gebruik 
van de fysieke werkruimte zijn we zeer tevreden over de samenwerking met de 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 
Leergeld Nederland is 2 jaar geleden gestart met invoering van het zogenaamde digitale Lisy 
administratiepakket. We hebben als Stichting ruim ’n jaar geleden een begin gemaakt met 
oriëntatie en scholing.  
Zowel de financiële administratie als de administratie van de hulpverlening zijn in 2012 door 
respectievelijk de penningmeester en de coördinator volledig doorgevoerd. Ook is een 
protocol van beveiliging en gebruik (autorisatie) van Lisy opgesteld en door het bestuur 
vastgesteld.  Aangezien Lisy naar onze ervaringen nog niet helemaal definitief en compleet 
werkt, hebben wij via Excel een schaduwadministratie gehanteerd. De verwachting is dat 
onze administratie volledig via Lisy wordt gevoerd.  
 
De aanvraagcommissie werkt hoofdzakelijk digitaal. Dit geldt voor alle correspondentie, 
aanvraagformulieren, informatiemateriaal en documenten. 
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3.3 Vrijwilligers 
Onze stichting is een vrijwilligersorganisatie! Sinds dit jaar werken naast het bestuur 
(beleidsmatig/organisatorisch) ook vrijwilligers op operationeel niveau. Deze vrijwilligers zijn 
de spil in onze organisatie. We streven met name naar personen die nauw verwant/ bekend 
zijn met de doelgroep. 
Zij voeren  ieder onderscheiden werkzaamheden uit.  Eind 2012 waren er: 

 1 coördinator 
 1 administratief ondersteuner 
 1 intermediair ( medio 2012 is de samenwerking met 1 persoon beëindigd) 

 
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. Terugkijkend kunnen we alleen maar constateren dat er een 
grote mate van betrokkenheid en geestdrift is. Men ervaart veel blijken van dankbaarheid bij 
onze doelgroep 
Komende jaren zal het aantal vrijwilligers verder worden uitgebreid en zal voor ieder 
scholing op maat worden aangeboden zodat de professionalisering van onze organisatie nog 
meer vorm en inhoud krijgt. 
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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 twee bestuursleden waarborgt de interne kwaliteit.  

4.1 Taakstelling en werkwijze 
De werkwijze en regeling wordt jaarlijks ter vergadering vastgesteld door het algemene 
bestuur. De beoordelingscommissie bestaat  uit: de coördinator en twee gemandateerde 
bestuursleden. De beoordelingscommissie wordt administratief ondersteund. 
Er gelden twee vergoedingsperioden: de eerste loopt van januari t/m juli en de tweede van 
augustus t/m december. Twee vergoedingsperioden betreffen in totaal maximaal € 250,= . 
Er worden geen vergoedingen toegekend die doorlopen in de daarop volgende periode. 
 
De werkwijze kan puntsgewijs worden samengevat: 
1. De beoordelingscommissie komt elke twee weken o.l.v. de voorzitter van de commissie 

bijeen . 
2. 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. 

3. Aanvragen worden besproken zodra alle gegevens voor de commissie beschikbaar zijn. 
4. Alvorens een aanvraag in de commissie te behandelen wordt: 

- gecheckt of bij andere instanties (zoals Pentasz, scholen of gemeenten) op basis van 
een  regeling  Bijzondere Voorzieningen of een kortingsregeling een verzoek is 
ingediend; 

- een huisbezoek  bij het aanvragend gezin is gebracht en hiervan een verslag  is 
gemaakt.   

5. De voorzitter draagt zorg voor een kort verslag van de bespreking van elk 
dossier/aanvraag (zie formulier “beoordelingsrapport).  

6. 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 409. In totaal werden 333 toekenningen verstrekt. 
Onze stoute verwachtingen werden ruimschoots overtroffen. Wij hadden namelijk onze 
prognose voor 2012 gesteld op 275 toekenningen.  
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In onderstaand overzicht is duidelijk te lezen hoe elke aanvraag is afgehandeld: 
 

 aanvragen kindertal 1 ouder 2 ouder toekenning jsf bo vo roc doorverw. afgew. 

Maastricht 367 156 66 24 289 92 62 80 13 34 44 

            

Valkenburg 22 10 3 2 16 2 4 6  1 5 

            

Vaals 9 7 5 1 4 0  4 3 4 1 

            

Eijsden 4 2 2  2 0   2   

            

Meerssen 5 2 1  3 2 1  1  2 

            

Mechelen 8 2 1  5 0  2   3 

            

Gulpen 4 1 1  4 0  1    

            

Berg & 
Terblijt 

8 2 1  6 4  2   2 

            

Bemelen 2 1  1 2 0  1    

            

Gronsveld 2 1 1  2 0  1    

            

Totaal 431 184 81 28 333 100 67 97 19 39 57 

Afkortingen: 
 Kindertal = aantal kinderen 

 1 ouder  = een ouder gezin 

 2 ouder  = 2 ouder gezin 

 Jsf  = Jeugd Sport Fonds 

 Bo  = basisonderwijs 

 Vo  = voortgezet onderwijs 

 Roc  = regionaal opleidings centrum 

 doorverw. = doorverwezen 

 afgew.  = afgewezen 

 
NB  
- voor een kind kunnen meerdere aanvragen worden ingediend; daarom het verschil 
tussen aanvragen en aantal kinderen. 
- opvallend is het verschil tussen 1 ouder- en 2 oudergezinnen 
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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 . 

 

 

Toelichting: 
In vergelijking met de aanvragen in het jaar 2011 blijkt dat het aantal aanvragen uit het 
Heuvelland in 2012 fors toegenomen. Overleg met gemeenten, zorginstellingen en 
informatie naar schoolbesturen en schooldirecties zal hierbij zeker een rol hebben 
gespeeld.  

In beide grafieken valt het grote verschil op tussen de een- en de twee-ouder gezinnen. 
Dit komt overeen met de armoedenota die het SCP in december 2012 heeft 
gepresenteerd.  
Het aantal aanvragen voor JSF is relatief gezien laag. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat 
we als stichting pas vanaf juni 2012 de intermediair status hebben. Pas vanaf dat 
moment  is er geleidelijk aan naamsbekendheid ontstaan. 
Een ander opvallend kenmerk is het aantal toekenningen voor jongeren die het 
voortgezet onderwijs volgen. Dit betreft zowel aanvragen uit het H/VWO als het VMBO. 
Beide schooltypen zijn min of meer evenredig in aantal.  
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Een van de hoofdtaken van Leergeld is om ouders/verzorgers ook te wijzen en 
ondersteunen bij het raadplegen van voorliggende voorzieningen. Deze 
doorverwijzingen vonden in hoofdzaak plaats naar gemeentelijke sociale diensten/ 
Pentasz, naar de VO scholen ivm de vigerende zogenaamde “kwijtscheldingsregeling” en 
doorverwijzing naar de collega stichting in Parkstad. Bij deze laatste betreft het dan 
vooral leerlingen die het ARCUS college bezoeken.  
Het aantal van 57 afwijzingen lijkt opvallend hoog. Als men de cijfers  nader bekijkt blijkt 
dat bv ruim 25 aanvragers, ondanks meerdere pogingen onzerzijds, geen reactie meer 
geven. Zo’n 15 aanvragers hebben het maximale budget voor 2012 al bereikt en 
eveneens 15 aanvragen vallen buiten de doelgroep van 4 tot 18 jaar. 
 
Binnen het totaal van 333 toekenningen vallen enkele zaken op: 

 in het basisonderwijs worden veel verzoeken voor overblijfkosten en 
ouderbijdragen aan ons gericht 

 in het voortgezet onderwijs springen de ouderbijdrage (30), reiskosten en 
schoolbenodigdheden (35 verzoeken)in het oog. Ook opvallend zijn verzoeken 
voor een fiets en het bekostigen van een studiereis (17 gevallen).  

 Bij het ROC gaat het  in nagenoeg alle gevallen om bekostiging van de opleiding 
en reiskosten. 
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5. Fondsenwerving 
Gelet op onze doelstelling van getemporiseerde groei hebben we tot dusverre slechts beperkt ingezet 
op vergroting van  onze naams- en inhoudsbekendheid bij het grote publiek. We richten ons des te 
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. Toch willen we ook hier 
blijven zaaien om uiteindelijk oogsten mogelijk te maken. 
 
De voorshands nog geringe bekendheid van onze organisatie brengt met zich mee dat wij ons zelf 
voor dialoog met potentiële begunstigers moeten melden. Gelukkig blijkt onze boodschap in 
toenemende mate aan te slaan. De wetenschap dat andere, in zekere zin concurrerende, organisaties 
zich ook steeds sterker zullen manifesteren dwingt echter ook in dit opzicht tot alert beleid. 
 
Binnen het bestuur hebben in 2012 een tweetal brainstormsessies plaatsgevonden. Deze leverden 
een interessant en wellicht haalbaar overzicht van potentiële sponsoren op waar we de komende 
jaren uit kunnen putten. 
 
Enkele sponsoren zijn door ons met succes benaderd en zij maakten het ons mogelijk veel kinderen 
alsnog te laten meedoen. De volgende sponsoren droegen ons in 2012 een warm hart toe: 
De Stichting Elisabeth Strouven, de Kiwani’s Heerlen-Maastricht,  Rabobank Heuvelland, Stichting 
Hulpfonds Preuvenemint, het Sterrenfonds, Stichting DéTé, Woonpunt, UTS Bernardt en 
Leeuwenborg Opleidingen. 
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6. Financiën 
Ook in 2012 kan Leergeld Maastricht en Heuvelland bogen op een financieel gezonde stichting 
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 een financieel gezonde stichting is en kan beschikken over behoorlijke 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 2012 kort weergegeven. 
 
Jaarrekening 2012 

 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 

      2012    2011 

     ------------------------------  ----------------------------------- 

     €  €  €  € 

BATEN: 

Provincie Limburg     11.669    27.500  

Leeuwenborgh  Opleidingen                           500    - 

Elisabeth Strouven Stichting                                            12.000    - 

Preuvenement                                   1.000    - 

Kiwanis  Cannerberg  Lezingen                                 1.250    - 

Vrienden van St. Leergeld                                 1.225        216 

Rabobank                                   8.000    - 

DéTé                                                              5.000    - 

Donatie particulier                                  1.960    - 

Totaal: BATEN          42.604                  27.716 

 

LASTEN: 

Bestuurskosten    1.469       926 

Overige kosten beheer/administratie 3.376    2.629 

Financieringslasten      143         96 

  

MEEDOEN: 

Onderwijs               19.174    6.123                

Sport                  6.082        567 

Cultuur                                                             532                                                   137 

Welzijn     7.854                                                3.762 

Totaal:  MEEDOEN               33.641      10.623 

 

Totaal: LASTEN                38.629                  14.274 

RESULTAAT      +3.975                + 13.442 
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BALANS: 

Saldo 2010    14.354 

Saldo 2011    13.442 

Saldo 2012      3.975 

TOTAAL    31.771`    

 

Crediteuren: 

TOTAAL                              1865 + 

 

Debiteuren: JSF   5.750 

     33.636 

 

Saldi per 31-12-2012: 

Bank  (betaalrekening)     33.638 

Bank  (spaarrekening / reservefonds)   10.199  

 

 

De jaarrekening is op de algemene bestuursvergadering dd. 30 januari 2013 goedgekeurd. 
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7. Slotwoord 
De ontwikkeling die de afgelopen twee jaar is ingezet geeft een beeld voor de toekomst. De Stichting 
Leergeld Maastricht en Heuvelland wil een instelling zijn die ook in de komende jaren en op de 
langere termijn 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 2013-2015 maakt inzichtelijk waarop wij vanaf 2013 
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 2012 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 333 toekenningen kunnen realiseren en daardoor konden heel wat 
jongeren MEEDOEN ! 
 

Bedankt. 
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Onze sponsoren 
 

                     

 

 

                           

 

                              

 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=OuubWvxVuGHkhM&tbnid=raGR9FuIV_oxJM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.mvonederland.nl/partner/uts-bernardt-bv&ei=1FwvUdzRB43Y0QXvj4DQDA&psig=AFQjCNG3RHZKTgppALEyt-sOjHsOUgJlgA&ust=1362144852155260
http://www.jeugdsportfonds.nl/index.jsp


 
 

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

Pagina 18 

Bijlage 
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Meerjarig beleidsplan 
Dit beleidsdocument is een vervolg op het meerjarig beleidsplan van onze stichting dat 4 april 2012 
werd vastgesteld.  Door diverse ontwikkelingen werd een bijstelling van ons beleidsplan noodzakelijk. 
Heel belangrijk is de aanpassing van onze naam in Stichting Leergeld Maastricht en  Heuvelland. We 
geven hierdoor aan dat we ook de andere 043-gemeenten ons werkgebied vormen. 
Onze resultaten en ervaringen van 2012 vragen ook om een bijstelling. 
Als derde belangrijke ontwikkeling is de huidige en nabije sociaal-economische situatie die meer 
mensen in de armoedezone doet belanden. 
 
Bezinning op deze ontwikkelingen vragen om een verantwoorde reflectie die tevens de haalbaarheid 
van de doelstellingen mogelijk moet blijven maken. Dat impliceert keuzes en nieuwe inspanningen. 
Onlosmakelijk verbonden blijven het aantal toe te kennen aanvragen in relatie tot de beschikbare  
middelen (subsidies en giften) 
 
In de bestuursvergadering van februari 2011 is daarom gesteld dat het financiële beleid leidend moet 
zijn. Ook werd vastgesteld dat we de norm van maximaal 80% uitgaven voor de aanvragen 
bestemmen. Zo blijven we richting het CBF keurmerk werken. Deze beleidskoers blijft door het 
bestuur als kompas gelden. 
 
1. Ontwikkelingen 
1.1 Intern: 
 De naam aanpassing bleek heel wenselijk. In de Heuvelland-gemeenten werd de naam Stichting 

Leergeld Maastricht e.o. niet herkend als een stichting die zich ook nadrukkelijk op het 
Heuvelland richt. In 2012 is deze aanpassing doorgevoerd en vanaf die tijd wordt alle 
correspondentie met een nieuw logo en naam gevoerd. 

 Het aantal aanvragen is boven verwachting toegenomen (zie jaarverslag 2012). Dit noopt tot 
bijstelling van het aantal aanvragen en toekenningen met bijbehorende budgetten. Dus ook het 
fondsenwervingsbeleid vraagt bijstelling. 

 
1.2 Extern: 
 De politieke ontwikkelingen. De economische situatie vraagt bezuinigingsmaatregelen die leiden 

tot werkloosheid en beperking van allerlei uitkeringen waardoor mensen minder inkomen 
ontvangen en de vaste lasten stijgen. 

 Demografische ontwikkelingen. In de Heuvelland gemeenten zal de vergrijzing verder toenemen 
terwijl in Maastricht de bevolkingsaantallen gelijk blijven. Komende jaren zal de vergrijzing 
verder toenemen. Op dit moment kan het CBS nog geen concrete cijfers voor de komende jaren 
per gemeente geven. 

 Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.  In oktober 2011 sprak het Centraal  Cultureel 
Planbureau de verwachting uit dat naar verwachting vanaf 2012 een toename van 15% van het 
aantal kinderen in achterstandssituaties zal plaats vinden.  Op 6 december 2012 publiceerde het 
SCP de nota Armoedesignalement 2012. In 2012 waren 639.000 huishoudens onder de 
zogenaamde inkomensgrens; lees de grens waaronder men niet meer de “normale lasten” kan 
betalen. Voor 2013 verwacht het SCP dat het aantal huishoudens in deze categorie zal groeien 
tot 653.000.  De jaren er op volgend zal dit aantal stabiliseren.  Hierbij dient wel opgemerkt dat 
alle bezuinigingen van de overheid qua effecten nog niet zijn meegerekend, dus….  
In 2012 waren er 377.000 kinderen ( leeftijd 0 tot 18 jaar) van de hierboven genoemde 
huishoudens die dus ook tot de zogenaamde “niet-veel-maar-toereikende”- inkomensgrens 
behoorden.  
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2. Ons doelgebied in beeld . 
In onderstaand schema zijn de demografische en sociaal-economische gevolgen naar de 043-
gemeenten “vertaald”. 
 
Gebied Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland
Gemeente: leeftijd: 9.2% 9.4% leeftijd: 9.2% 9.4% leeftijd: 9.2% 9.4% inwoners

5-9 jaar 10-14 jaar 15-19 jaar
Vaals 386 36 36 486 45 46 542 50 51 9805
Gulpen/Wittem 630 58 59 783 72 74 831 76 78 14496
Margraten/Eijsden 1314 120 124 1658 153 156 1731 159 163 24940
Meerssen 970 89 91 1180 108 111 1119 103 105 19495
Valkenburg a/d Geul 762 70 72 874 80 82 891 82 84 17024
Maastricht 4876 449 458 5197 478 489 7478 688 703 119664

Totaal: 8938 822 10178 936 12592 1158 205424

Totaal 2013 840 958 1184 2982
NB   1.   Voor alle kengetallen gelt als peildatum eind 2011. Het zijn de meest recent beschikbare gegevens. 

        2.   Voor 2012 geldt 9.2%   voor 2013 geldt 9.4%

        3.   Uiteraard kan het concreet per gemeente variëren; er zijn nog geen actuele gegevens per gemeente beschikbaar

 
De in rood afgedrukte cijfers in de kolom 9,2%  betreffen 2012; de geel weergegeven kolom 9,4% 
geeft potentiële aantallen voor 2013 weer. Als men de 3 subgroepen voor 2013 bij elkaar telt komt 
men op een potentieel aantal van 2982 kinderen/jongeren. 
 
3. Aanvragen 
Afgelopen jaar, lees 2012, was het potentieel volgens bovenstaande berekening totaal 2916.  Aan de 
hand van onze eigen administratie werden er in 2012 … aanvragen gedaan. Dat is grosso modo het 
1/5e deel van de 2916 kinderen uit het schema hierboven. 
Enkele kanttekeningen bij het aantal aanvragen dat we kregen: 
 Het Heuvelland is nog weinig met onze stichting bekend 
 Als stichting hebben we na de herstart 2 jaar geleden,  een low profile naamsbekendheid 

nagestreefd. 
Ondanks alles hebben we in 2012 het aantal geplande toekenningen van 175 met ruim 125 
overschreden. We hebben het aantal geprognotiseerde toekenningen voor de  komende jaren als 
volgt voorzichtig bijgesteld.   
 
De meerjarige prognose voor onze Stichting ziet er als volgt uit: 
 

2012 2013 2014 

toekenningen 309 toekenningen 500 toekenningen 700 

 
NB: deze aantallen kunnen alleen gehaald worden als er voldoende financiële middelen zijn. 
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4. Financiën 
 

  JAARREKENING 2012 1)        BEGROTING  2013 1)      MEERJARENPLAN  2014 1) 
 

Baten         2012                  2013             2014 

subsidie    provincie     11.700    16.000      PM 

JSF-bijdrage         p.m.          5.000     7.000 

subsidie      DéTé       5.000               5.000        5.000 

saldo jaar -1      27.800            32.000  33.000 

giften        2.000               2.000    2.000 

sponsoring 
sponsoring  

definitief 
verwerven 

    24.000          13.000 
    20.000                                

      PM 
   53.000 

TOTAAL         70.500     93.000   100.000 

Lasten      

meedoen        33.600    50.000   70.000 

uitv.kosten          5.000      7.000         9.000 

Invest.pc  c.a.               0             1.000          1.000 

huisvest.  c.a.               0      1.000        1.000 

LNG     meegen.uitv.k.       1.000          1.000 

Totaal       38.600     60.000    82.000 

 
1)  vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 30-01-2013   
 
Opmerking: Op basis van de kengetallen 2012 blijkt dat een toekenning gemiddeld € 100,= bedroeg.  
Dit gemiddelde is daarom ook gehanteerd als basis voor de begrote bedragen in 2013 en 2014.  
 
5. Tenslotte 
We staan de komende jaren voor een uitdaging. Dat betekent dat we beleidsmatig en operationeel 
onze stichting verder professionaliseren; zowel financieel als organisatorisch. 
 
De komende jaren richten we ons op de volgende actiepunten: 
 Volledige invoering van het Leergeld Informatie Systeem (Lisy) 
 Het verder uitbouwen van de operationele organisatie ( o.m. vrouwelijk bestuurslid, enkele 

mediairs en een financieel vrijwilliger) 
 Het formuleren van PR- en marketingbeleid 
 Digitalisering 
 Regionale samenwerking 

 
Dit resulteert voor het jaarplan 2013 in:  
 De 2 nog niet ingevulde CBF voorwaarden, nl a. een beleid Fondsenwerving en b. het jaarverslag 

en de jaarrekening conform de Richtlijn 650 opstellen. 
 Het vaststellen van een rooster van aftreden voor bestuursleden per 1 januari 2013. 
 Scholing van coördinator en intermediairs 
 Organisatie:  a. uitbreiding van bestuur en vrijwilligers  en b. digitalisering 
 PR- en marketingbeleid:  

 sponsoracties organiseren  

 eigen website met relevante links 

 vergroting van naam- en inhoudsbekendheid bij MO organisaties, individuen, gemeenten en 
onderwijs. 

 Nulmeting naamsbekendheid 
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 Regionalisering optimaliseren. Als lid van de Stichting Leergeld Limburg een stevig inhoudelijk en 
waar mogelijk verdere uitbouw van samenwerking. Dit zowel op beleidsmatig als operationeel 
niveau. 
We streven dat op de volgende terreinen na: 
- PR en communicatie(gezamenlijk bv door een WG te formeren); 
- Marketing ( w.o. een nulmeting m.b.t. naamsbekendheid); 
- Fondsenwerving (bv een benefietconcert in het najaar en gebundelde subsidieaanvragen); 
- Afstemming van Regels bij Toekenning; 
- Gezamenlijke inkoop en scholing. 

 


