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1. Voorwoord Voorzitter

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Leergeld Haarlem Zandvoort. Weer 
een jaar waarin we in Nederland te maken hebben gehad met de Covid 
pandemie en wij, net als veel andere organisaties, hier directe gevolgen 
van ondervonden. Onze intermediairs konden hun werk alleen nog 
telefonisch doen wat als een verschraling werd ervaren. Bij huisbezoek , 
een van de pijlers van Leergeld, is er meer contact met het gezin en wordt 
er ook meer geobserveerd.

Op het moment dat ik nu dit voorwoord schrijf lijkt het allemaal weer 
naar meer normaal toe te gaan, de lockdown is over en zo langzamerhand 
worden alle restricties afgeschaald. Ondanks de moeilijke situatie zijn wij 
er het afgelopen jaar wel in geslaagd om een goed resultaat neer te zetten. 
De cijfers vindt u verderop in dit jaarverslag. Tevens is er in dit jaar veel en 
hard gewerkt aan het inpassen van een nieuw administratief programma 
voor de aanvragen.

Op 1 augustus 2021 ging de Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage in, 
waarover wij alle PO en VO scholen hebben bericht. Kern van deze wijziging: alle kinderen moeten 
mee kunnen doen met activiteiten die school organiseert. Bij Leergeld Haarlem Zandvoort is voor 
binnen- en buitenschoolse activiteiten die in de schoolgids vermeld staan niet meer mogelijk om een 
aanvraag in te dienen. We hebben gemerkt dat deze wijziging nog niet in zijn geheel bij alle scholen 
bekend is en we willen ons inzetten om hier samen met betrokken partijen (onderwijs, gemeente, 
Leergeld NL) meer bekendheid aan te geven en een goede samenwerking in te vinden.

Met dank aan een ieder die ons ook dit jaar weer heeft ondersteund met subsidie of vanuit een fonds 
heeft bijgedragen waarmee wij de doelgroep: kinderen die opgroeien in armoede op school kunnen 
laten meedoen. Daarnaast ook dank aan al onze vrijwilligers en coördinator. Mede door hun harde 
werk kunnen we ouders en kinderen na aanvraag snel helpen.

Marijke Lodeweegs 

Bestuursvoorzitter



2. Inleiding

In Nederland leeft één op de twaalf kinderen in armoede1. Deze kinderen kunnen om financiële 
redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. 
Kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen hebben het vaak al niet makkelijk in hun 
gezinssituatie. Als zij op school of op het gebied van sport en cultuur dan ook nog eens niet mee 
kunnen doen, wordt het voor hen nog moeilijker om aan te blijven haken bij hun leeftijdsgenootjes. 
Sociale uitsluiting ligt dan op de loer. Dat is schrijnend en kan een kind voorgoed tekenen. Leergeld 
wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van deze kinderen, die 
zonder extra steun aan de zijlijn terecht dreigen te komen.

Opgroeien in armoede beperkt 
de toekomstmogelijkheden van 
een kind. Want dan is er geen 
of weinig geld voor deelname 
aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten. Hoewel er in 
Nederland verschillende 
voorzieningen zijn om deze 
kinderen te helpen, bereiken die 
nog niet de helft van de 315.000 
kinderen die in Nederland in 
armoede opgroeien (Armoede 
in kaart, SCP, 2018)2 . We weten 
dat deze kinderen grotere 
risico’s lopen dan een gemiddeld 
kind op:                       

 » Lagere schoolprestaties en voortijdig schoolverlaten,  

 » Meer gezinsproblemen met stress en onveiligheid,

 » Gedrags- en concentratieproblemen,

 » Meer armoede in volwassenheid en bij eigen kinderen

 » In relatie met ongezond gedrag een gemiddeld 6 jaar lagere levensverwachting.

Stichting Leergeld Nederland kent 111 lokale – autonoom werkende- stichtingen, die samen actief 
zijn in 74% van alle Nederlandse gemeenten. Leergeld Haarlem Zandvoort startte officieel op 18 juni 
2018 en was toen nummer 101. 

1 https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/armoede-bij-kinderen-en-volwassenen/
2 https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2017/opgroeien-zonder-armoede-infographic.pdf



3. Wat doet Leergeld Haarlem Zandvoort?

In Haarlem en Zandvoort groeien zo’n 4.300 kinderen op of rond de armoedegrens. Daarom werd 
het in 2018 hoog tijd voor een Leergeld stichting in deze regio! In juni 2018 startte Leergeld Haarlem 
Zandvoort onder gezamenlijk bestuur met het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Vanaf dat moment 
weten ouders en hulpverleners in Haarlem Leergeld goed te vinden. De nood blijkt hoog.  

Leergeld Haarlem Zandvoort wil kinderen ondersteunen die opgroeien onder moeilijke financiële 
omstandigheden. Ouders kunnen zelf een aanvraag indienen via de website. Vervolgens krijgen zij 
een telefonische intake of een huisbezoek van één van onze getrainde vrijwilligers. Het voordeel 
hiervan is dat ouders – die vaak al veel aan hun hoofd hebben- niet naar een loket toe moeten. Hun 
persoonlijke situatie kan gewoon thuis aan de keukentafel of aan de telefoon besproken worden. De 
intermediair luistert, vraagt, neemt een checklist voorzieningen door, verwijst en rapporteert aan 
de coördinator die uiteindelijk een beslissing neemt over toekenning van de gevraagde hulp. Onze 
intermediairs worden begeleid door de coördinator, zodat ze goed geïnformeerd op pad gaan. Zowel 
qua kennis van de sociale kaart als op het gebied van gespreksvaardigheden. 



Binnen korte tijd na het huisbezoek ontvangt het gezin een brief met de beslissing van Leergeld. We 
maken nooit geld over naar gezinnen; we helpen in natura. Het gezin krijgt bijvoorbeeld een laptop 
of een fiets toegekend of een bijdrage voor een schoolreisje of tweetalig onderwijs. Die bijdrage 
maken we dan direct over naar school. Voor de levering van de fietsen werken we samen met lokale 
Haarlemse fietsenzaken zoals: 

Green Bikes, Bijna Gratis Markt / Rijwieltrust en het ANWB Fietsenplan, waardoor we ook goede 
tweedehands fietsen kunnen aanbieden aan onze gezinnen en op die manier ook aandacht hebben 
voor duurzame oplossingen.

De laptops worden geleverd door Copiatek, een specialist in refurbished laptops van goede 
kwaliteit. Dit is prijstechnisch en qua duurzaamheid een goede oplossing. Voor chromebooks werken 
we samen met The Rent Company. Eind 2021 hebben we ook een samenwerking opgezet met 
Campus Shop voor laptops die tegen een stootje moeten kunnen (dagelijks vervoer in plaats van 
thuisgebruik) en een lange accuduur. Met het Spaarne College hebben we een samenwerking voor 
de levering van de benodigde Ipads. Eind 2021 zijn we ook een samenwerking met Squla aangegaan, 
waardoor het ook voor ouders met weinig geld mogelijk is om toegang te krijgen tot een gratis Squla 
voor hun kind zodat ze ongelimiteerd kunnen oefenen met vakken als rekenen en taal. 

Voor school gerelateerde aanvragen die we wél noodzakelijk achten, maar die niet binnen onze 
toewijzingscriteria of ons budget vallen, dienen we een aanvraag in bij het Nationaal Fonds 
Kinderhulp. Ook zijn we intermediair voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur en dienen we daar 
aanvragen in op het gebied van sport en cultuur. Ook melden we maandelijks alle jarigen aan 
bij Stichting jarige Job, zodat iedereen (die dat wil) een leuke verjaardag kan vieren. Leergeld is 
samen met Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdfonds Sport en Cultuur en Jarige Job verenigd in het 
samenwerkingsplatform Samen voor Alle Kinderen. We hebben dit samenwerkingsverband in 2019 
opgericht om de dienstverlening en vindbaarheid naar ouders en hulpverleners te vergemakkelijken3. 
Zie www.samenvoorallekinderen.nl 

3 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/16/sam-start-landelijke-campagne-over-kinderarmoede

http://www.samenvoorallekinderen.nl


4. 2021: wederom een bijzonder jaar  

We waren het al gewend, maar ook in 2021 dicteerde Corona hoe en waar we werkten. Lockdowns 
en thuiswerken wisselden zich af met periodes van samenwerken op kantoor, live vergaderen en af 
toe weer een huisbezoek. 

We begonnen het jaar met een grote klus; het overstappen naar een nieuw registratie systeem. 
Samen met alle ruim 100 Leergeld stichtingen stapten we op 1 januari over naar Lisy 2.0. Alle data 
werd gemigreerd en alle coördinatoren en vrijwilligers moesten worden ingewerkt in een nieuw 
systeem. Dit is een behoorlijk ingrijpend en tijdrovend proces geweest, wat het eerste kwartaal van 
het jaar veel aandacht heeft gevraagd. Het werken op afstand was hierbij een extra handicap.

Desalniettemin waren we in staat om een grote stroom aanvragen te behandelen en telden we aan 
het eind van het jaar 850 behandelde aanvragen. Een stijging van bijna 50% ten opzichte van het jaar 
ervoor. Het aantal bereikte kinderen is in 2021 gestegen met ruim 55% naar 581 kinderen.  

Net voor de start van de zomervakantie hebben we 300 Kinderhulp zomerpretpakketten uitgedeeld 
aan basisschool kinderen en middelbare scholieren. De rugzakken waren goed gevuld met o.a. NS 
kaartjes, toegangskaartjes voor een pretpark, een fashioncheque, bioscoopkaartjes, spelletjes, 
bakspullen, luchtbed, lunchtrommel en waterfles. Kinderen en ouders gingen blij de deur uit en we 
kregen veel dankmailtjes achteraf. 

Op 1 augustus ging de nieuwe wet Vrijwillige Ouderbijdrage in. Deze wet houdt in dat alle kinderen 
moeten kunnen meedoen aan binnen en buitenschoolse activiteiten die door school worden 
georganiseerd, ongeacht of de ouderbijdrage is betaald. Deze wijziging kwam voor veel scholen 
onverwacht en snel, waardoor velen moeite hadden om bij te sturen. Voor en na de zomervakantie 
hebben wij een mailing naar de scholen en schoolbesturen van het PO en VO gestuurd om ze 
op de wet te attenderen en wat de gevolgen ervan zijn. Namelijk dat ouders geen beroep meer 
kunnen doen op Leergeld voor de kosten van een schoolreisje of een buitenlandse reis en tweetalig 
onderwijs. Bij deze aanvragen verwijzen we vanaf dan direct door naar school. Veel scholen reageren 
bezorgd, omdat ze niet gecompenseerd worden vanuit het Rijk. We willen het komend schooljaar in 
kaart brengen wat de gevolgen zijn van de nieuwe wet; betekent dit hogere kosten voor school, zien 
we verschraling van het aanbod op scholen, worden er alsnog kinderen uitgesloten van deelname? 
We zullen dit na een jaar evalueren, zodat we kunnen zien wat de nieuwe wet doet. 



In samenwerking met betrokken buurtgenoot 
Pim van Doorn en een andere anonieme 
donateur hebben we in december de actie 
“Lichtpuntje van Leergeld” kunnen organiseren. 
Een lichtpuntje in de donkere maanden, voor 
gezinnen die zich konden aanmelden. We 
hebben 100 lichtpuntjes van € 50 kunnen 
weggeven en kwamen daarmee ook in het 
Haarlems weekblad en het Haarlems dagblad.

In samenwerking met de Rotary Haarlem 
en AH Vos hebben we in december de 
feestpakketten Actie georganiseerd. 200 
geselecteerde gezinnen kregen op kerstavond 
een fijn pakket thuisbezorgd voor wat extra 

glans in de vaak -voor minima gezinnen- moeilijke decembermaand.

De coronacrisis heeft de verschillen tussen arm en rijk groter gemaakt en de kansenongelijkheid 
laten groeien, maar deze problemen zijn niet nieuw en niet ontstaan door covid. Er is alleen een 
vergrootglas op deze ontwikkelingen gekomen. We merken dat er in de media meer aandacht en 
interesse is gekomen voor dit maatschappelijke probleem. Dat is fijn, maar niet genoeg natuurlijk. 
Het blijft belangrijk om verder te werken aan zowel lokale als nationale samenwerking binnen het 
sociaal domein en tot échte en structurele oplossingen te komen voor de problemen die er zijn. Een 
licht laten schijnen op de ongelijkheid die er is en het onderwerp te blijven agenderen. Daarom blijft 
ons doel: gelijke kansen voor alle kinderen!

Barbara Bakker, coördinator  



5. Bestuur en coördinatie 

Stichting Leergeld Haarlem Zandvoort en het Jeugdfonds Sport en Cultuur vallen onder één 
gezamenlijk bestuur. De onbezoldigde bestuursleden van Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport 
en Cultuur brengen ieder hun eigen expertise in.  

Barbara Bakker heeft de dagelijkse leiding over Stichting Leergeld Haarlem Zandvoort. Het dagelijks 
bestuur bestaat uit Marijke Lodeweegs, Arie Noomen en Marjolein Lommerse.

Barbara 
Bakker                         

Coördinator  
Leergeld             

Marijke 
Lodeweegs                     

Voorzitter       

Arie 
Noomen       

Penningmeester                    

Marjolein 
Lommerse 

Secretaris            

Grace 
Dias        

Coördinator JFSC        

Els-Anouk 
Kuipers                        

Fondsenwerving              

Jetske
Kers       

Juridische zaken          



6. Samenwerking en partners in 2021

Ons werk is mede mogelijk door de hulp en het vertrouwen van samenwerkingspartners, donateurs 
en sponsoren. In 2021 hebben wij subsidie ontvangen van de Gemeente Haarlem en de Gemeente 
Zandvoort. Daarnaast hebben wij financiële steun ontvangen van:  

 » Stichting Boslainen 

 » MSD Nederland 

 » P.G. Martensstichting

 » Caritas Boaz

 » Gereformeerde Kerk Haarlem West

 » Anonieme giften 

 » Donatie Pim van Doorn t.b.v. Lichtpuntje van Leergeld

 » Donatie huisarts Ciska Kok inzameling pensionering

 » Donatie Zero Competition  

 » Diverse particuliere donateurs

Wij danken ook: 

Stichting Leergeld Nederland, SAM&, Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Jarige Job, 
Sociale Wijkteams Haarlem en Zandvoort, Het Fonds Urgente Noden, Jeugd- en Gezinszorg, 
Welzijnsorganisaties, Vluchtelingenwerk, Bewindvoerders, Schuldhulpverleners en de leveranciers 
waarmee wij allen prettig samenwerken. 



7. Resultaten en cijfers 2021

In 2021 hebben we:  

 » 581 unieke kinderen geregistreerd

 » 850 aanvragen behandeld (Haarlem: 779 en Zandvoort: 81)

 » 377 unieke gezinnen hebben 850 aanvragen gedaan 

 » 751 aanvragen toegekend (688 Haarlem en 63 Zandvoort)

 » 99 aanvragen afgewezen

 » 234 laptops toegekend (214 Haarlem en 20 Zandvoort)

 » 340 fietsen toegekend (314 Haarlem en 26 Zandvoort)

 » 572 kinderen aangemeld bij Stichting Jarige Job 

 » 91 overige aanvragen ingediend + 100 Lichtpuntjes verstrekt 

 » 50 aanvragen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur ingediend 

In totaal hebben we in 2021 met 751 toegewezen aanvragen 581 kinderen bereikt.

Een overzicht van de ontwikkeling van de cijfers van 2018 -2021:



8. Vrijwilligers

Leergeld is een echte vrijwilligersorganisatie. Wij bestaan dankzij de inzet van betrokken 
vrijwilligers. Onze intermediairs leggen huisbezoeken af, voeren telefonische intakes en hebben 
persoonlijk contact met iedere aanvrager. Onze administratieve krachten Mascha de Haas, Trudy 
Spijkstra en Annabel Wesselingh verwerken alle aanvragen, beantwoorden mail en telefoon, zijn 
vraagbaak voor aanvragers en hulpverleners en versturen alle toekenningsbrieven en afwijzingen. 
Inge Zwaaij verzorgt de financiële administratie: zij doet de betalingen aan de leveranciers, checkt 
alle facturen, houdt de laptop voorraad bij, kijkt mee met alle financiële handelingen en is de extra 
check tussen coördinator en penningmeester. Debby van Viersen is onze communicatie, PR en Social 
Media vrijwilliger. Stuk voor stuk onmisbare schakels in het gezamenlijke proces. 

Wat vinden de vrijwilligers zelf van hun werk en wat drijft hen ertoe om zich belangeloos in te 
zetten? 

Annabel Wesselingh, administratieve kracht en intermediair:

Sinds 2021 werkt Annabel als vrijwilliger bij Leergeld. Zij behandelt de aanvragen die binnenkomen 
en bezoekt en belt de gezinnen om de aanvraag te inventariseren en in behandeling te nemen. 

Annabel vertelt: “Tot de dag van vandaag ben ik blij dat ik de keuze heb gemaakt om mij meer in te 
zetten voor de maatschappij en de mensen om mij heen. Vrijwilligerswerk is voor mij een fijne manier 
om betekenisvol bij te dragen aan een doel dat me raakt. De gezinnen van Leergeld hebben allemaal 
hetzelfde doel, ervoor zorgen dat hun kinderen het goed voor elkaar hebben op school en daar 
omheen. Dat raakt mij enorm, ook omdat ik zelf twee kinderen heb en weet dat je als moeder altijd 
het beste wilt voor je kinderen.



Het werk is afwisselend en uitdagend. Soms is het niet meteen duidelijk wat een kind precies nodig 
heeft. Dan probeer ik die knoop eerst te ontwarren. Vaak is taal ook nog een barrière maar je komt er 
toch altijd wel uit met het gezin. De wil om iets voor elkaar te krijgen is aan beide kanten enorm. Het 
geeft me veel voldoening en het verrijkt mijn leven. Dat motiveert mij in dit werk.

Daarnaast is het leuk om met een team betrokken en bevlogen mensen samen te werken aan 
het doel om kinderarmoede tegen te gaan. Leergeld heeft mij benaderd via de website ‘Haarlem 
voor elkaar’, een site waar ik mijn diensten had aangeboden. Het was een schot in de roos. Ik 
ben ontzettend blij dat Leergeld op mijn pad is gekomen en enorm verrast hoe professioneel 
georganiseerd en ambitieus deze Stichting is.” 

Waar word je blij van?  

“Ik word blij als ik een gezin – naast de Leergeld voorzieningen zoals de aanschaf van een computer 
of fiets - kan doorverwijzen voor andere voorzieningen die zij zelf nog niet kennen en waar Leergeld 
een samenwerkingsverband mee heeft. Bijvoorbeeld als wij een kind kunnen aanmelden bij Stichting 
Jarige Job zodat het kind zich echt jarig kan voelen. Dat is dan letterlijk en figuurlijk een onverwacht 
cadeau voor de gezinnen. Maar ook bijvoorbeeld als wij horen dat een kind uit een gezin graag wil 
voetballen en hen kunnen wijzen op de mogelijkheden om ‘gratis’ lid te worden van een sportclub via 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat zijn de situaties waar je het voor doet”.

Wat is jouw wens?

“Mijn grote wens is dat er in de wereld een betere verdeling komt van middelen, zodat geen enkel 
kind in armoede hoeft op te groeien. Want armoede drukt zo’n grote stempel op kinderen. Stress, 
schaamte, alleen of zich anders voelen zijn maar een paar voorbeelden. Dat raakt me enorm.” 

Heb je nog tips voor andere (toekomstige) vrijwilligers?

“Voor mensen die nog geen vrijwilligers werk doen, zeg ik: doen! Ook al heb je weinig tijd. Of dit nu 
bij Leergeld is of bij een andere organisatie. Door vrijwilligers kunnen we zo veel meer bereiken.  
Cliché maar waar. Het verrijkt je eigen leven en geeft een positieve bijdrage aan het leven van andere 
mensen”. 

Debby van Viersen, communicatie, PR en social media: 
“Na een tijd bij commerciële organisaties werkzaam te zijn geweest, besefte 
ik mij steeds meer dat ik verlangde naar een meer maatschappelijke kant. Ik 
wilde liever een bijdrage leveren aan mensen helpen een fijner leven te geven 
dan bedrijven financieel succesvoller te maken.

Ik ging op zoek naar een nieuwe uitdaging maar wilde daarin wel mijn 
marketing en communicatie ervaring inzetten. Leergeld was de perfecte 
match want de doelgroep kinderen had mijn belangstelling. Waarschijnlijk 
ook omdat ik zelf een ouder ben en mij goed kan voorstellen dat je je kinderen 
alles wil geven wat zij nodig hebben om normaal te kunnen functioneren. 
Daarbij is Leergeld zo professioneel georganiseerd met leuke en gedreven 
mensen, daar krijg je alleen maar energie van.

Extra blij word ik als we een mooi bericht in de krant halen of als we live gaan met de nieuwe website. 
Zolang ik Leergeld meer bekendheid kan blijven geven onder ouders, kinderen en sponsoren ben ik 
een tevreden mens”.



9. Gezinnen aan het woord

Wie kan er beter onder woorden brengen wat onze hulp betekent dan de ouders zelf?

 » Ik wil u nogmaals bedanken voor alles. Uw hulp en die van Stichting Kinderhulp heeft mij 
zoveel minder stress en zorgen gegeven. Ik hoop oprecht dat ik ooit in een betere situatie 
kom en als ik dan iets kan doneren zal ik dat zeker doen aan deze 2 stichtingen. Ik ben jullie 
ontzettend dankbaar.

 » We hebben de fiets opgehaald, supergaaf dank je wel! Zoon is blij!

Reactie op het zomerpretpakket:  

 » Ik wil u nogmaals bedanken en met u delen de geweldige ervaring die we hadden met de 
voucher voor een gezinsuitje (het was in ons Zomerpret pakket). We zijn naar Madurodam 
gegaan, een geweldige plek die geschikt is voor elke leeftijd. Mijn kinderen hadden de dag van 
hun leven en dit is onbetaalbaar!

 » Iedere cent telt hier. En iedere cent minder betekent stress. Nooit eens je kind blij maken, niks 
spontaan even wat leuks doen of op vakantie. Maar met het Zomerpret pakket heb ik toch 
punten gescoord, kids zo blij! Ze hebben echt genoten. Ik ook. 

Enkele reacties op de actie “Lichtpuntje van Leergeld”: 

 » Ik heb tranen in mijn ogen hiervan. Lieve mensen heel erg bedankt hiervoor namens mij en 
mijn kinderen D en S. Wat fijn dit, echt heel erg bedankt. Liefs van ons, fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2022 gewenst.

 » Dit is zo fijn, nu kan ik iets moois voor de kinderen uitzoeken. Ze worden zo blij!! Dit jaar echt 
kerstgevoel!!

 » Ohhh echt wat geweldig lief.

 » Jullie helpen ons echt, ik kan niet goed uitleggen wat dit echt voor mij betekent -zoveel- maar reken 
maar op blije gezichten hier!

 » Neeee!! Ik moet nu janken. Dankjullieweeel zoveel dank!

 » Mijn kinderen zijn erg blij met de interesse en hulp die je hebt getoond. Bedankt voor alles. Moge alles 
wat je hartje begeert bij je zijn. Respect en liefde voor jullie.



10. Plannen 2022

Halverwege 2018 is Leergeld in Haarlem en Zandvoort van start gegaan en lag de focus op 
het opbouwen van de organisatie. Na een vliegende start was het in 2019 tijd voor een eerste 
evaluatie en het toepassen van verbeteringen in werkprocessen. We hebben ons gehanteerde 
toekenningsbeleid en gemaakte keuzes op verschillende momenten in het jaar geëvalueerd en 
aangepast waar nodig, ook in 2020 hebben we deze reflectie doorgezet. Het eerste kwartaal 
van 2021 hebben we last ondervonden van het invoeren van het nieuwe systeem, waardoor de 
verwerking van aanvragen niet zo vlot als gewenst verliep. 

Maar het heeft ons niet tegen 
gehouden, want onze ambitie 
om in 2021 nog meer unieke 
kinderen te bereiken is gelukt! 
We hebben meer gezinnen 
en meer kinderen bereikt, we 
hebben meer verstrekkingen 
gerealiseerd dan in 2020. Ook 
speelde in 2021 de coronacrisis 
nog een rol, waardoor we minder 
mogelijkheden hebben gehad 
om te netwerken. Veel geplande 
bijeenkomsten in het sociaal 
domein gingen dit jaar niet door 
of waren online. 

In 2022 willen we weer verder groeien en naast de gezinnen die we al in beeld hebben, weer 
meer nieuwe gezinnen bereiken. Ook de groep “werkende armen” (zzp’ers of flexwerkers) kent 
Leergeld wellicht niet of weet niet dat ze in aanmerking komen voor hulp. Ook kinderen uit deze 
gezinnen willen we helpen. Om onze ambities waar te kunnen maken, zullen we aan onze PR en 
naamsbekendheid werken, actief fondsen en sponsoren gaan werven en onze contacten met 
externe organisaties verbeteren. Hopelijk zijn daar in 2022 weer meer live mogelijkheden voor!

Verder zullen we ons contact met de gemeenten Haarlem en Zandvoort op goede voet continueren 
en in gesprek blijven om tot elkaar aanvullende minimavoorzieningen te komen. Wij delen onze 
ervaringen en doen suggesties om bestaande regelingen te verbeteren of aan te passen. Door 
de wetswijziging Vrijwillige Ouderbijdrage is het belangrijk om goed contact te onderhouden 
met scholen en schoolbesturen, zodat we eventuele aanvullende afspraken kunnen maken. 
Kinderen mogen niet de dupe worden van de nieuwe wet. Ook willen we in de gaten houden wat 
de (onbedoelde) neveneffecten van deze wet zijn in Haarlem en Zandvoort; wat het doet met het 
aanbod op diverse scholen. 

Ook is het Jeugdeducatie Fonds sinds dit jaar actief op 14 basisscholen in Haarlem, wat een mooie 
aanvulling op onze voorzieningen in Haarlem is. Belangrijk is een goede samenwerking en heldere 
communicatie, zodat duidelijk is wie wat doet en zodat onze gelden op de goede plaats terecht 
komen. We zijn voor gelijke kansen voor ALLE kinderen. Dit is een gezamenlijke en gedeelde 
verantwoordelijkheid van alle organisaties die zich lokaal en nationaal bezig houden op het snijvlak 
van kansenongelijkheid, onderwijs en armoedebestrijding. Want alle kinderen mogen meedoen!



11. Toelichting

 (1) Armoede bij kinderen en volwassenen | Armoede in kaart: 2019 - SCP

 (2) Zie https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2017/opgroeien-zonder-armoede-
infographic.pdf

(3) https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/16/sam-start-landelijke-campagne-over-
kinderarmoede

(4) Gebruikt beeld: deels stockfoto’s en alle foto’s van Haarlemse scholen, bestuursleden en 
december actie: Rob Bruijnen

https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/armoede-bij-kinderen-en-volwassenen/
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2017/opgroeien-zonder-armoede.pdf
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2017/opgroeien-zonder-armoede-infographic.pdf
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2017/opgroeien-zonder-armoede-infographic.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/16/sam-start-landelijke-campagne-over-kinderarmoede
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/16/sam-start-landelijke-campagne-over-kinderarmoede
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