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VOORWOORD VERSLAG PERIODE 2016 
Terwijl in Nederland de economie zich de afgelopen jaren aan het herstellen is, hebben niet alle Nederlanders 
daar in gelijke mate profijt van. Het besteedbaar inkomen in Overijssel ligt onder het landelijke gemiddelde en de 
gemeente Enschede is de gemeente met het laagste inkomen in de provincie Overijssel. Een op de 8 kinderen 
groeit op in relatieve armoede in Nederland, helaas ook kinderen in Enschede. Het zijn deze kinderen waar we in 
2016, in het kader van ons tien jarig bestaan, een congres aan gewijd hebben. Hiervoor waren gastsprekers, 
donateurs, samenwerkingspartners, gemeente Enschede en de wethouder uitgenodigd. Kindgericht 
armoedebeleid in Enschede, de rol en belang van de Stichting Leergeld stonden centraal tijdens dit congres. 
 
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zorgen er niet voor dat het aantrekken van de economie mensen uit de 
armoede trekt. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vrij sombere verwachtingen over de werkeloosheid. Dit alles 
speelt bijzonder in de groep laagopgeleide Nederlanders. Er zitten veel laagopgeleiden (mbo niveau 1 en lager) 
bij, ook mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of een andere arbeidshandicap hebben. Dat zijn sowieso 
mensen die het al moeilijk hebben om een baan te vinden. Het vinden van een baan is essentieel, betaald werk is 
de beste remedie tegen armoede. In de gezinnen waar het moeilijk is de eindjes aan elkaar te knopen, wordt 
beknibbeld op alle uitgaven. Daarvan worden ook kinderen de dupe. De doelstelling van zowel de Stichting 
Leergeld Enschede als het Jeugdsportfonds Enschede en het Jeugdcultuurfonds Enschede, is om alle kinderen 
mee te laten doen! Nu meedoen is straks meetellen! Dit door die kinderen te helpen die door de financiële situatie 
waarin zij opgroeien niet kunnen meedoen aan allerlei activiteiten met leeftijdsgenoten op het vlak van onderwijs, 
sport en cultuur. De drie Stichtingen trachten gezamenlijk baten te verhogen. Momenteel ontvangen zij ruim 10% 
van de inkomsten uit externe fondsen. Er is gebouwd aan een website die speciaal gericht is op fondsenwerving; 
deze is in 2016 geïmplementeerd. De website bestaat naast de huidige website van Leergeld Enschede en 
maakt op praktische wijze duidelijk wat de organisatie doet. Daarnaast zijn de mogelijkheden om te doneren 
inzichtelijker en eenvoudiger.  
 
De doelstelling van de gecombineerde stichtingen wordt gelukkig onderschreven door zowel het College van 
Burgemeester en Wethouders, als ook door politieke partijen in de stad. Ook maatschappelijke organisaties, 
bedrijven en onderwijsinstellingen betuigen steun. Soms is dat in de vorm van belangenbehartiging of 
samenwerking, gelukkig is dat ook in ruime mate in de vorm van financiële ondersteuning waardoor de stichting 
haar werk kan uitvoeren. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 heeft Stichting Leergeld het schooltasproject 
opgezet. Kinderen uit de doelgroep die de overstap maakten van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs 
hebben een goed gevulde schooltas mogen uitzoeken. Deze nieuwe fase is belangrijk in het leven van pubers, 
ook pubers die opgroeien in armoede moeten de mogelijkheid krijgen deze overstap positief te beleven. In totaal 
hebben 175 kinderen zo’n gevulde rugtas in ontvangst genomen. Op landelijk niveau is er een 
samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Leergeld Nederland en Stichting Jarige Job. Deze samenwerking 
maakt dat klanten van Stichting Leergeld Enschede ook in aanmerking komen voor een goed gevulde 
verjaardagdoos voor kinderen binnen het primair onderwijs. De Stichting Leergeld heeft op verzoek van de 
Gemeente Enschede een actieve bijdrage geleverd aan het onderzoeken van de mogelijkheden voor de opzet 
van een kindpakket en kindpanel in Enschede. De opzet van een kindpanel is in 2016 ontwikkeld en zal in 2017 
tot uitvoering komen. 
 
In de stad Enschede bestaat voor kinderen in armoedegezinnen dus een vangnet dankzij de Stichting Leergeld, 
het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Dankzij subsidiëring van de gemeente Enschede en de bijdragen 
van sponsoren is het mogelijk om het effect van armoede voor kinderen te verkleinen. Mede dankzij de inzet van 
vrijwilligers die huisbezoeken afleggen bij gezinnen die tot bovengenoemde groepen behoren, hebben de 
Stichting Leergeld Enschede, Jeugdsportfonds Enschede en Jeugdcultuurfonds Enschede in het jaar 2016 2.180 
unieke kinderen in de stad een of andere vorm van ondersteuning kunnen bieden.  
In dit jaarverslag wordt gedetailleerd ingegaan op zowel die aanvragen als de honorering daarvan en wordt 
verantwoording afgelegd over de besteding van de gelden.  
 
Namens alle kinderen die in onze projecten participeren, willen wij dank uitspreken aan alle supporters, 
sponsoren, vrijwilligers en medewerkers Van de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het 
Jeugdcultuurfonds Enschede.  
 

bestuur Stichting Leergeld Enschede 
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1. Beleid en organisatie 

 

1.1 Doelstelling 

 

Stichting Leergeld Enschede stelt zich ten doel sociale uitsluiting van kinderen in armoedesituatie op te heffen of 

te voorkomen. In steeds meer gezinnen is het financieel niet haalbaar om kinderen mee te laten doen met 

bijvoorbeeld een sport of de muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt door onder andere de 

zogenoemde ‘funreisjes’ zijn voor een toenemend aantal gezinnen niet meer op te brengen, en denk hierbij ook 

aan een basisbehoefte als het behalen van een zwemdiploma in een waterrijk land als Nederland. Stichting 

Leergeld probeert deze gezinnen te helpen, want wij vinden dat alle kinderen mogen meedoen. 

De hulpverlening vindt plaats zowel financieel als materieel aan kinderen van vier tot en met zeventien jaar 

waarvan de ouder(s)/opvoeder(s) in Enschede wonen, die bij hun ontplooiing te kort komen, doordat het gezin 

waartoe zij behoren een onvoldoende financiële bestedingsruimte heeft en waarvoor de mogelijkheden van een 

voorliggende (wettelijke) voorziening uitgeput, niet toereikend zijn en/of nog niet ter beschikking staan. In veel 

gevallen betreft het kinderen uit eenoudergezinnen waarvan het gezinsinkomen door de Particitpatiewet wordt 

verstrekt of aangevuld. Ook ondersteunt Leergeld Enschede steeds meer gezinnen met schuldenproblematiek: 

gezinnen waarbij de schulden al jarenlang steeds hoger oplopen, of gezinnen die slachtoffer worden van de 

‘nieuwe armoede’*. 

 

Stichting Leergeld Enschede wil bevorderen dat kinderen en ouders het gevoel krijgen (of behouden) erbij te 

horen en werkelijk deel te nemen aan het sociale leven in school en maatschappij. Als motto geldt nog steeds: 

‘Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!’ 

 

* Nieuwe armoede: mensen die plotseling hun baan verliezen of ZZP’ers die zonder opdrachten komen te zitten. 
 
 
1.2 Prioriteiten in 2016 

  

Met de Gemeente Enschede is een overeenkomst gesloten waarbij Leergeld Enschede in 2016 minimaal 1.800 

unieke kinderen (in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar) waarvan maximaal 180 kinderen (van 17 en 18 jaar) in 

staat stelt om mee te doen aan: 

          - activiteiten die deel uitmaken van de basisopvoeding; 

          - school gerelateerde activiteiten. 

 

Daarnaast op het gebied van de buitenschoolse activiteiten deelname aan: 

          - één sport in clubverband óf; 

          - één culturele activiteit (bijvoorbeeld theaterlessen). 

 

In totaal hebben in 2016 1.946 unieke kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar een gehonoreerde aanvraag 

bij Stichting Leergeld Enschede ingediend. Het aantal kinderen in de leeftijd van 17 en 18 jaar waarvoor Stichting 

Leergeld Enschede een gehonoreerde aanvraag ontving, is 234.  

In deze aantallen zijn tevens opgenomen de 180 kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 17 jaar die bij 

het Jeugdcultuurfonds een (gehonoreerde) aanvraag hebben ingediend; en tevens de 893 kinderen die ditzelfde 

deden bij het Jeugdsportfonds Enschede.  

In bijlage I is een volledige rapportage, gespecificeerd op voorzieningen, bijgesloten.  

 

Op basis van discussies binnen bestuur en met de coördinator is de volgende onderverdeling van de prioriteiten 

gemaakt: 

 

Beleid 

1. Realisatie van het aantal hulpvragen inclusief duidelijke criteria t.b.v. beoordeling 

2. Verstevigen signaleringsfunctie armoede in Enschede 

3. Uitbreiden bekendheid Leergeld Enschede, Jeugdsportfonds- en Jeugdcultuurfonds Enschede (PR) 
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4. Gesprekspartner zijn voor o.a. Gemeente Enschede in de armoedediscussie en het armoedebeleid 

 

Fondsenwerving 

 

5. Kennismaken met vertegenwoordigers huidige en nieuwe sponsoren (bedrijven en fondsen) 

6. Uitrol plan van aanpak voor fondsenwerving, met name gericht op het bedrijfsleven en de ontwikkeling 

van projecten 

7. Inventarisatie relevante subsidieregelingen 

8. Fondsenwerving 

 

 

Organisatie extern (netwerk) 

9. Onderhouden contacten met de verantwoordelijk ambtenaren en wethouder 

10. Onderhouden en profiteren van relatie met Landelijke Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland 

(structurele aanwezigheid tijdens regiobijeenkomsten; gebruikersoverleg Leergeld Informatie Systeem 

en Algemeen Ledenvergaderingen) 

11. Onderhouden en profiteren van relatie met het Landelijk Bureau Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 

(aanwezigheid tijdens instructiebijeenkomsten; landelijke events) 

12. Dienstverlenend naar- en beleidsmatig meedenken met Gemeente Enschede over uit te rollen plannen 

met betrekking tot het kindpakket en kindpanel 

 

Organisatie intern (het bureau) 

13. Organisatie bezetting bureau: 

- Coördinator in dienst voor 30 uur per week 

- Kantoorbezetting door 2 administratief medewerkers van gezamenlijk 60 uur per week 

- Ondersteuning van gemiddeld 21 uur per week door het creëren van een vrijwilligersplaats  

14. Continue aandacht voor interne communicatie en gevoel van betrokkenheid, door het inzetten van 

voldoende structurele overlegmomenten, persoonlijke aandacht en momenten van teambuilding 

15. Continue verbetering van het huidige administratieve werkproces* inclusief de verwerking van de 

aanvragen (archief, poststromen, registratie, website e.d.), onder andere door de implementatie van de 

Lisy-connector 

16. Actieve training en begeleiding van vrijwilligers (intermediairs) (met hierbij ook aandacht voor 

teambuilding en betrokkenheid binnen/met de organisatie) 

17. Verstevigen en onderhouden kennis relevante Enschedese regelingen en sociale kaart 

18. Het voeren van jaarlijkse gesprekken met vrijwilligers; het door ontwikkelen van een format voor de 

jaarlijkse gesprekken 

19. Mogelijkheid onderzoeken voor een nieuw op te zetten (eigen) intranet voor Leergeld Enschede 

20. Mogelijkheid onderzoeken tot het digitaliseren van het plansysteem van de huisbezoeken 

 

* verbetering zowel binnen het werkproces van Stichting Leergeld Enschede, als tussen Leergeld 

Enschede en het Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds Enschede mede dankzij de ondersteuning van de 

landelijke organisaties. 

 

Financiën 

21. Begroting gericht op realisatie van het ondersteunen van tenminste (unieke) 1.800 kinderen in 

kalenderjaar 2016 

22. Doorontwikkeling analyses lange termijn naar aanleiding van financieel dashboard 

 

 

1.3 Activiteiten 

 

Stichting Leergeld Enschede heeft de volgende activiteiten ontwikkeld om de doelen te realiseren: 

-   
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- Het toekennen van 5.095 aanvragen voor 2.180 kinderen uit 1.243 gezinnen 

- Deelname aan projecten en samenwerkingen die verband houden met de doelstelling van Stichting 

Leergeld mogelijk maken voor kinderen uit de doelgroep: 100 kinderen hebben deelgenomen aan het 

Voetbal & Funcamp van de Twentsche Voetbalschool; 200 kinderen hebben een cadeau uitgezocht voor 

Sinterklaas middels Actie Pepernoot van het Nationaal Fonds Kinderhulp en alle kinderen uit de 

doelgroep die naar het basisonderwijs gaan, mochten een cadeautje voor Sinterklaas uitzoeken dankzij 

de samenwerking met ‘Dagje Sinterklaas’ 

- Nadere uitwerking (communicatie)plan fondsenwerving met een top 20 te benaderen bedrijven 

- Realisatie van fondsenwerving ten behoeve van het nieuw opgezette schooltasproject, dankzij een 

prachtige donatie van de Ten Cate Human Help Foundation, waardoor (175) brugklassers uit de 

doelgroep een goed gevulde schooltas kunnen uitzoeken bij Boekhandel Broekhuis, compleet met 

voucher voor een persoonlijke agenda 

- Evaluatie van het schooltasproject met samenwerkingspartners Ten Cate Human Help Foundation en 

Boekhandel Broekhuis 

- Deelname aan een persoonlijk gesprek met Koning Willem-Alexander en Staatssecretaris Jetta 

Klijnsma, in kader van het werkbezoek wat zij aflegden aan Enschede rondom het thema armoede en 

schulden 

- Werving en selectie van een nieuwe administratief medewerkster, bij pensionering van één van de 

huidige medewerkers; werving en selectie van vrijwillige administratieve ondersteuning op kantoor bij 

vertrek van de bestaande vrijwilliger vanwege het vinden van een betaalde baan 

- Implementatie van de Lisy-connector, de schakel tussen de systemen van Leergeld en 

Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds, waarmee het indienen van aanvragen in het JSF/JCF systeem 

vereenvoudigd is voor Leergeld Enschede 

- Het opleiden en begeleiden van personen die zich bezighouden met de activiteiten genoemd in het 

kader van de doelstelling van de stichting (de intermediairs), middels 4-jaarlijkse 

vrijwilligersbijeenkomsten en een interne opleiding-dag voor intermediairs en kantoor, waarin methodiek, 

signalen van armoede, vooroordelen, de sociale kaart en voorliggende voorzieningen centraal stonden 

- Een personeelsavond waar zowel de intermediairs als kantoorpersoneel, coördinator en bestuur 

samenkomen, in het kader van teambuilding 

- Het onderhouden van een structureel, tweewekelijks werkoverleg tussen administratie en coördinator 

- Het voeren van functioneringsgesprekken met administratief medewerkers en coördinator 

- Het voeren van het jaarlijks gesprek met alle vrijwilligers uit het huidige vrijwilligersbestand Leergeld 

Enschede 

- De ontwikkeling van een checklist voor huisbezoeken, waarmee intermediairs beter kunnen 

doorverwijzen naar voorliggende voorzieningen 

- De ontwikkeling van een eigen intranet (naast het bestaande intranet voor alle Leergeld stichtingen), 

waarin met name vrijwilligers belangrijke documenten, vergaderstukken, etc. kunnen oproepen 

- Uitbreiden van het (maandelijkse) financiële dashboard, met een vergelijking tussen vergelijkbare 

perioden in andere jaren 

- Structurele rapportagemomenten richting Gemeente Enschede 

- Periodieke gesprekken met betrokken ambtenaren en wethouder betreffende efficiency Leergeld 

Enschede; rapportageopzet; uitvoer armoedebeleid en uitwerking kindpakket en kindpanel 

- Ontwikkeling Kindpanel Stichting Leergeld Enschede 

- Actieve deelname aan overlegmomenten en workshops georganiseerd vanuit de landelijke Vereniging 

Leergeld en Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland 

- Gelden werven bij fondsen, overheden, bedrijfsleven en particulieren; Inmiddels lijkt het ingezette beleid 

zijn vruchten af te werpen. In 2016 werd van deze partijen voor ruim EUR 99.000 (inclusief bijdragen 

van JSF/JCF Nederland) aan middelen ontvangen. 

- Doorverwijzen van cliënten naar andere (hulpverlenende) instanties 

- Verlenen van financiële hulp in de vorm van gift, renteloos voorschot, renteloze lening 
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In de periode 2016 heeft Leergeld Enschede, tezamen met het Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds Enschede, 

voor 2.180 unieke kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar 5.095 hulpvragen toegewezen. De afspraak met  

de Gemeente Enschede voor het helpen van jaarlijks minimaal 1.800 kinderen in de leeftijdscategorie 4 tot en  

met 16 jaar waarvan maximaal 180 kinderen in de leeftijd van 17 en 18 jaar is hiermee ruimschoots gehaald. 

 

Leergeld kan meerdere aanvragen per kind honoreren. Binnen schoolse activiteiten zoals schoolreisjes of 

werkweken, etc. en één buitenschoolse activiteit, dit kan zijn sport óf kunstzinnige vorming. Ook kan het gezin 

een aanvraag indienen voor fietsen, zwemkleding, gymkleding en zwemlessen. Het bestuur van Leergeld is van 

mening dat elk kind de mogelijkheid moet hebben om te leren zwemmen, dit betekent dat kinderen vanaf 6 jaar 

uit onze doelgroep ook een aanvraag kan indienen voor zwemlessen. 

Naast deze meest reguliere voorzieningen, zijn er ook de projecten waarvoor kinderen in aanmerking kunnen 

komen. Denk aan het (nieuw opgezette) schooltasproject voor brugklassers, of deelname aan het Voetbal & 

Funcamp.  

 

Zie bijlage I Hulpverleningskengetallen voor de volledige jaarrapportage, inclusief aanvragen verdeeld over de 

Stichtingen en beide fondsen, met inzage in de verschillende aangevraagde voorzieningen, alsmede gemiddelde 

bedragen per kind en aanvraag.  

 

 

1.4 Bestuur 

 

Op 31 december 2016 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

de heer Genio Ruesen   voorzitter 

de heer Berto Janssen   penningmeester 

mevrouw Marianne van de Steeg  bestuurslid 

de heer Marcel Disberg   bestuurslid 

de heer Paul ter Braak   bestuurslid 

mevrouw Wilma Meere   bestuurslid 

 

Mevrouw Christien van Wijk heeft haar werkzaamheden voor de Stichting per september 2016 beëindigd, 

vanwege de aanname van een nieuwe baan in Almelo. 

Mevrouw Wilma Meere is per oktober 2016 toegetreden tot het bestuur, op aandragen (en na uitgebreide 

kennismaking) van mevrouw van Wijk.  

 

Stichting Leergeld Enschede (SLE), Jeugd Sportfonds Enschede (JSF) en Jeugd Cultuurfonds Enschede (JCF) 

hebben 1 (overkoepelend)  bestuur. Binnen het bestuur zijn de aandachtgebieden (welzijn/onderwijs, cultuur, 

sport) verdeeld zodat pragmatisch kan worden vergaderd en besluiten kunnen worden genomen.  

 

1.5 Uitvoering 

 

Kantoorbezetting per 31 december 2016: 

coördinator    (34 uur p.w.)  

administratief medewerker   (32 uur p.w.) 

administratief medewerker   (24 uur p.w.) 

administratief ondersteuner, vrijwillig  - geen (t/m aug. +/- 20 u pw, van sept t/m dec. geen ondersteuning  

      gehad) 

15 intermediairs     huisbezoeken 
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2. Hulpverlening 

 

2.1 Behandeling van aanvragen  

 

Stichting Leergeld Enschede werkt met een vaste procedure waarin intermediairs een centrale rol vervullen: 

I De aanvraag komt binnen bij Stichting Leergeld Enschede; 

Dit gebeurt telefonisch, via email of schriftelijk (aanvraagformulier) door ouders of door contactpersonen; 

II Er wordt door kantoor voor de intermediair een afspraak gemaakt voor een huisbezoek, nadat de 

inkomenscheck is verricht; 

III De intermediair (zie 2.2) gaat (in duo) op huisbezoek; 

IV De intermediair vult samen met de aanvrager een aanvraagformulier van Stichting Leergeld Enschede 

in; 

V Waar mogelijk wijst de intermediair op voorliggende voorzieningen en zal in voorliggende gevallen naar 

de juiste instantie doorverwijzen; 

VI De intermediair rapporteert aan de coördinator en geeft een advies; 

VII De coördinator en de beoordelingscommissie c.q. bestuur beslist op aanvragen; 

VIII De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing; 

IX De toegekende vergoedingen/bedragen worden bij voorkeur rechtstreeks aan de school, leverancier of 

vereniging/club overgemaakt. 

 

2.2 Intermediairs 

 

Het werken met intermediairs is een belangrijk onderdeel van de formule van Stichting Leergeld Enschede. De 

intermediairs bezoeken de gezinnen in de thuissituatie zodat in alle rust en vertrouwen het probleem in kaart 

gebracht en de aanvraag opgemaakt kan worden. 

De werkwijze van de Stichting Leergeld Enschede is op die manier drempelverlagend. De intermediairs gaan 

altijd met zijn tweeën op huisbezoek.  

 
 
2.3 Werving, selectie en toerusting van intermediairs 

 

De intermediairs zijn vrijwilligers die via de website en vacaturebanken (denk aan M-Pact) worden geworven. Ook 

melden zij zich aan via mond op mond reclame. Een intakegesprek met de coördinator en bestuurslid (met 

portefeuille vrijwilligers), een introductiecursus (bij voorkeur groepsgewijs) en een aantal huisbezoeken onder 

leiding van een ervaren intermediair zijn onderdeel van de selectie- en toerusting procedure. Er is sprake van 

permanente scholing tijdens de bijeenkomsten, waar intermediairs en de coördinator/bestuur ervaringen 

uitwisselen en van elkaar leren, en waar gastsprekers de intermediair bijpraten over nieuwe ontwikkelingen die 

voor ons werkveld van belang zijn. 

 

2.4 Hulpverlening 2016 

 

Leergeld gaat er bij haar hulpverlening vanuit dat deelname aan (buiten)schoolse activiteiten voor kinderen 

absoluut geen luxe is, maar een noodzakelijk onderdeel van het onderwijs aan en de persoonlijke ontwikkeling 

van kinderen. Het leren winnen en verliezen en zich handhaven in een groep, zijn belangrijke stappen op weg 

naar volwassenheid. 

De aanvragen om financiële ondersteuning betreffen vooral kosten van schoolreisjes; ouderbijdragen; 

lidmaatschap van sportclubs, zwemlessen, dansles, kleding voor sport en fietsen. Daarnaast werden er bij de 

stichting aanvragen ingediend voor computers, Ipads, sportkleding ten behoeve van de gymlessen voor school 

en zwemkleding. Aanvragen voor de (vrijwillige) ouderbijdrage worden met ingang van schooljaar 2014/15 niet 

langer gehonoreerd, alsmede aanvragen voor computers (deze worden al geruime tijd niet meer gehonoreerd). 

Ook aanvragen voor Ipads of vergoeding van werkkleding voor MBO-praktijkopleidingen, vallen buiten onze 

norm. 
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3. Financieel beleid  

De inkomsten van Stichting Leergeld Enschede bestaan, naast de subsidie van de gemeente voor de 

hulpaanvragen en organisatiekosten, uit giften; schenkingen; sponsorgelden en andere baten. Daarnaast treedt 

de Stichting op als coördinator van zgn. hulp in natura, dat niet direct tot uitdrukking komt in het financiële 

jaarverslag.  

De gemeente heeft het voornemen om de jaarlijkse subsidie t/m 2018 te verlengen. Een 

uitvoeringsovereenkomst voor 2017 is ondertekend. Hierin is de aanpassing van het bijstandsniveau (vergoeding 

van 120% bijstandsniveau i.p.v. 110%) per 01-01-2017 opgenomen. Deze uitvoeringsovereenkomst zal, waar 

nodig jaarlijks worden herzien. 

 

3.1  Hulp in natura 

 

In 2016 heeft de Stichting Leergeld Enschede, tezamen met het Jeugdsportfonds- en Jeugdcultuurfonds 

Enschede van verschillende partijen, stichtingen en personen donaties, vrije giften en hulp in natura mogen 

ontvangen. 

 

Het congres Kindgericht Armoedebeleid, georganiseerd in het kader van het 10-jarig bestaan van de organisatie, 

is mede mogelijk gemaakt door o.a. Huiskes Notariaat en het Wilmink Theater. N.V. Enschedese Zwembaden 

schonk ons in het kader van ons 10-jarig bestaan 750 (dubbele) entreebewijzen, goed voor totaal 1.500 kinderen 

met ouders, met een totaalwaarde van €8.400. Vele gezinnen hebben de entreebewijzen met veel plezier in 

ontvangst genomen.  

 

Net als voorgaande jaren, heeft de Stichting +/- 25 gezinnen blij mogen maken met een goed gevulde kersttas. 

Ieder jaar doneert een ondernemer uit Enschede een x aantal tassen: boodschappentassen; sporttassen en 

weekendtassen gevuld met voedingswaar, speelgoed en andere zaken die goed van pas komen rond de 

feestdagen voor gezinnen die met minder moeten rondkomen. Gedurende het hele jaar wordt er door de 

vrijwilligers aangegeven welke van de gezinnen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Onder deze 

gezinnen worden deze tassen uitgedeeld. Een gezin komt eenmaal in aanmerking voor deze kerstattentie, het 

daaropvolgende jaar worden weer andere gezinnen uitgeloot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting is ook erg blij met haar jarenlange samenwerking met de Twentsche Voetbalschool. In 2016 heeft de 

Stichting wederom de mogelijkheid gekregen kinderen uit onze doelgroep te verblijden met een gratis deelname 

aan het 3-daagse Voetbal & Funcamp, georganiseerd door de Twentsche Voetbalschool, in totaal maar liefst 100 

kinderen. Deze 100 kinderen sportten tijdens de zomervakantie 3 dagen onder goede begeleiding op het terrein 

van de Universiteit Twente, waar zij samen met andere kinderen genieten van een lekker potje voetbal (inclusief 

mooi nieuw tenue), judo, of bijvoorbeeld zwemmen.  
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Het Nationaal Fonds Kinderhulp heeft in 2016 ook op meerdere vlakken iets betekend voor de Stichting. Vanuit 

de Actie Pepernoot (een initiatief vanuit het Nationaal Fonds Kinderhulp en de Vriendenloterij), heeft de Stichting 

200 cadeaucodes ontvangen, waarmee zij 200 kinderen heeft kunnen verblijden met een door henzelf uitgekozen 

cadeau rond de feestdagen. Daarnaast stelt het Nationaal Fonds Kinderhulp in 2016 ruim budget beschikbaar, 

om te bewerkstellingen dat ook kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen mee kunnen op 

schoolreis. Stichting Leergeld Enschede ontving uit dit project een bedrag van €3838,- en kon hiermee 

verschillende kinderen blij maken met een vergoeding van de schoolreis! 

 

Stichting JeugdwelzijnsZorg doneert een prachtig bedrag van €10.000,-, en komt met de Stichting Leergeld 

overeen de komende jaren (2017 t/m 2019) structureel een forse bijdrage te leveren. Deze bijdrage maakt het 

mogelijk daar waar écht nodig (financieel) te ondersteunen.  

 

Holland Casino Enschede is tevens samenwerkingspartner voor de komende jaren geworden. In de speelhal is 

een Leergeld-zuil geplaatst, en bij de kassa’s staan verschillende kleine boxjes. Men kan hier wisselgeld en 

viches in doneren.  

 

De Soroptimisten International sluiten een periode van actieve  

fondsenwerving voor Stichting Leergeld Enschede af. Van 2014  

t/m 2016 zijn er verschillende acties georganiseerd, waarmee  

gelden zijn binnengehaald. In 2016 heeft de Stichting hier €7.000  

in ontvangst mogen nemen.  

 

In juni heeft Stichting Leergeld Enschede 175 goed gevulde  

schooltassen geschonken aan kinderen die de overstap  

maakten van het basisonderwijs naar de brugklas van het  

voortgezet onderwijs. Het schooltasproject is mogelijk  

gemaakt door de Ten Cate Human Help Foundation,  

in samenwerking met Boekhandel Broekhuis die de uitgifte  

van \de tassen heeft verzorgd. 

 

 

Prachtige initiatieven, waarvan wij hopen ook in de toekomst weer gebruik te mogen maken.  

 

Tevens dankt de Stichting de volgende personen en organisaties voor de verschillende donaties die zij in 2016 

heeft mogen ontvangen: de H. Hartstra Stichting, Diaconie Protestantse Gemeenschap, Menzis,, VDU Care, 

Stichting Februari Muziekmaand, Apostolisch Genootschap gemeenschap Enschede 3, Stichting Activa, en 

overige schenkingen, en dank aan de ondersteuning van Ten Hag, Sigmax, Call Voip Telefonie en 

Kroesewevers. 
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3.2  Financieel verslag 

 

Het financiële verslag 2016 is net als in andere jaren uitgesplitst in 3 separate verslagen, en wel Stichting 

Leergeld Enschede, Jeugdcultuurfonds-  en Jeugdsportfonds Enschede. 

Vanaf 2013 wordt een zwaardere accountantscontrole (conform richtlijn 640) gevraagd door de belangrijkste 

geldgever, de gemeente Enschede. De genoemde stichtingen hebben hier uiteraard geen moeite mee en willen 

op transparante wijze verantwoording afleggen. Wel betekent dit extra werkzaamheden en dus hogere kosten. 

Wel kan gezegd worden dat de organisatie meer bedreven hierin is geworden en daardoor de uitsplitsing als 

minder belastend wordt ervaren. Inmiddels zijn door de landelijke organisaties de eerste stappen gezet om de 

verschillende systemen beter op elkaar te laten aansluiten waardoor de administratieve handelingen kunnen 

worden gereduceerd.  

Inmiddels is in 2016 getracht aan de batenkant extra inkomsten te realiseren op lokaal niveau (m.n. sponsoring 

door bedrijfsleven). Hiertoe is een nieuwe website gelanceerd (http://www.iederkinddoetmee.nl/) en zijn de eerste 

resultaten behaald. 

 

In 2016 is afgesloten met klein positief exploitatieresultaat. Dus nagenoeg conform begroting. De liquide 

middelen zijn beduidend minder dan er ultimo 2015. Overigens zonder dat dit problemen zou opleveren met 

betrekking tot het kunnen voldoen aan de doorlopende verplichtingen. Zeker ook gezien de subsidie toezegging 

van de gemeente voor de komende jaren.  

Net als in 2015 is de kostenbelading met betrekking tot personeel- en administratiekosten ten opzichte van de 

totale baten van de gezamenlijke stichtingen (structureel) op circa 18% uitgekomen, ondanks een stijging van de 

personeelskosten. Deze stijging is grotendeels te wijten aan en reguliere CAO aanpassing. 

Verder kan worden vastgesteld dat de extra inspanningen om meer sponsorinkomsten te realiseren hun vruchten 

beginnen af te werpen. In 2016 is een bedrag van circa EUR 99.000 opgehaald via eigen fondswerving. Dit is een 

forse stijging ten opzichte van 2015 toen circa EUR 60.000 als opbrengst kon worden gerealiseerd.  

 

Een verdere vermindering van de kosten in absolute zin is nauwelijks mogelijk gezien de omvang van de 

werkzaamheden, echter kunnen deze kosten procentueel in de nabije toekomst wel zakken onder de 15%. Ten 

tijde van het schrijven weten we dat de gemeentelijke subsidie (structureel) is uitgebreid zonder dat de kosten 

(structureel) zullen stijgen.  Verder is aan de opbrengstenkant focus op een verdere groei via sponsoring door het 

bedrijfsleven. De verwachting is dan ook gerechtvaardigd dat de kosten in relatieve zin verder zullen zakken en 

als uitvloeisel daarvan vanaf 2017 de kosten van personeel en administratie op of onder 15% (t.o.v. de totale 

opbrengsten) zullen uitkomen.  

 

Voor de komende jaren kan worden gesteld dat, gezien de intentie van de gemeente om de subsidiëring in ieder 

geval de komende jaren intact te laten c.q. uit te bereiden en de verwachting dat door de genoemde 

inspanningen op het gebied van fondswerving extra baten worden gegenereerd, de financiële basis van Stichting 

Leergeld Enschede gezond is. Ditzelfde geldt voor de gelieerde Stichtingen Jeugd Sportfonds Enschede en 

Jeugd Cultuurfonds Enschede.   

 

4. Extern beleid 

 

4.1.  Netwerken 

 

Stichting Leergeld Enschede kent diverse contactpersonen, die klanten doorverwijzen. Dit zijn mensen die 

betaald of vrijwillig werkzaam zijn bij kerken, maatschappelijk werk, wijkteams, scholen en andere instanties. 

Stichting Leergeld heeft nauwe contacten met diverse maatschappelijke organisaties, die actief zijn op het gebied 

van armoedebestrijding.  

Tijdens de 3-4 jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomsten die de Stichting organiseert, ontvangen wij gastsprekers van 

deze maatschappelijke organisaties. Zij praten ons bij over ontwikkelingen; zoeken afstemming in de 

samenwerking en waar nodig maken wij hieruit voortvloeiend nieuwe werkafspraken met elkaar. Zo hebben wij 
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Alifa Vluchtelingenwerk (Loodsenproject) en Humanitas Thuisadministratie mogen ontvangen.  

 

De relatie met de gemeente Enschede, onze belangrijkste subsidieverstrekker, is goed. De vraag om advies 

vanuit de gemeente over het opzetten van een kindpakket en kindpanel heeft de Stichting Leergeld dan ook met 

plezier ontvangen. Verder is de stichting actief deelnemer aan de gemeentelijk Armoedeconferenties. 

Op het gebied van onderwijs is er een relatie met vrijwel alle scholen in Enschede. 

 

De Stichting Leergeld Enschede onderhoudt een nauwe band met de landelijke vereniging, te weten Vereniging 

van Stichting Leergeld in Nederland. Het bestuur participeert actief in de vergaderingen en heeft dit jaar alle 

landelijke ALV’s bijgewoond. Leergeld Nederland verzorgt de landelijke coördinatie, training van intermediairs, 

bewaking van de Leergeld-formule, algemene ondersteuning. De landelijke vereniging wil door het landelijke 

dekkende netwerk, waarvan de Stichting Leergeld Enschede een onderdeel is, meer klankbord vinden bij de 

landelijke fondsen. In beperkte mate draagt dat al bij aan de inkomstenstroom van de Stichting Leergeld 

Enschede.    

De relatie met de overkoepelende landelijke Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland, is goed. De 

penningmeester en coördinator zijn aanwezig geweest bij verschillende bijeenkomsten georganiseerd door het 

landelijk bureau (penningmeesteroverleg, voorzittersoverleg, coördinatorenoverleg, regiobijeenkomsten). In de 

komende jaren zal hier verder, intensief, vervolg aan gegeven worden. 

         

4.2.  PR en voorlichting  

 

Stichting Leergeld Enschede communiceert met politiek, onderwijs en instanties over de omvang en de aard van 

de aanvragen die binnen komen en de hulpverlening die geboden wordt. Verheugend was het om te merken dat 

het onderwerp sociale uitsluiting van kinderen velen interesseert en aan het hart gaat. 

Het congres in het kader van ons 10-jarig bestaan, was een mooie aangelegenheid om het belang van de 

Stichting Leergeld en haar werkzaamheden bij bekende en wellicht minder bekende partijen onder de aandacht 

te brengen. Het 10-jarig bestaan met bijbehorend congres heeft dan ook de aandacht van de media getrokken.  

 

Tijdens dit congres is de nieuwe website www.iederkinddoetmee.nl gelanceerd. Het congres en de lancering van 

de website zijn als het ware een kick-off geweest, waardoor binnen het bestuur het idee is ontstaan een plan te 

ontwikkelen om mede aan de hand van deze website het bedrijfsleven, serviceclubs en rotary’s actief te 

benaderen.   

 

 

5.            Toekomstplannen 

 

5.1.          Ontwikkeling van de organisatie 

 

Het afgelopen jaar heeft de Stichting op verzoek van Gemeente Enschede een actieve bijdrage geleverd aan het 

onderzoeken van de mogelijkheden voor de opzet van een kindpakket en kindpanel in Enschede. De Stichting 

heeft hieruit meer en meer de behoefte voor zichzelf ontwikkeld om een kindpanel op te zetten. Aan de hand van 

de opzet van het kindpanel gehouden door Leergeld Den Haag, heeft Leergeld Enschede haar eigen kindpanel 

vormgegeven. Begin 2017 zal dit kindpanel gehouden worden, met kinderen uit groep 8 van het basis onderwijs. 

De feedback die hieruit vergaard zal worden, zal ingezet worden ter evaluatie en eventuele aanpassing op haar 

eigen beleid.  

 

Het komende jaar zal de Stichting nadruk leggen op het vergroten van het bereik binnen de doelgroep. Per 01-

01-2017 stijgt de beoordelingsnorm van zowel Gemeente Enschede als Leergeld Enschede van 110% naar 

120% van het bijstandsniveau. Dit vergroot de omvang van de doelgroep voor Leergeld. Hoewel de Stichting met 

haar huidige bereik van 42% hoger dan gemiddeld (gemiddeld 30-40%) scoort, is er nog een grote groep 

kinderen die niet bereikt wordt. 

Om deze kinderen te bereiken, heeft het bestuur de ambitie uitgesproken om hier een implementatieplan voor te 

ontwikkelen. Naast het huidige bereik en nieuw op te zetten projecten, is het van groot belang te kijken hoe we de 
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nog onbekende kinderen kunnen bereiken. Evalueren wat al goed gaat dus, bij klanten door bijvoorbeeld het 

afnemen van een klanttevredenheidsonderzoek, maar ook ‘out of the box’ durven denken: hoe wordt de huidige 

dienstverlening beleefd en welke mogelijke aanpassingen kunnen hierin aangebracht worden? 

 

Aansluiting bij (behoeften) van de doelgroep wordt nog belangrijker, nu het Rijk structureel meer gelden 

beschikbaar stelt voor kinderen in armoede. De gemeente Enschede zal in het kader hiervan een kleine 1.2 

miljoen euro ontvangen. Samen met haar partners binnen het armoedebeleid, waaronder Stichting Leergeld 

Enschede, wordt gekeken naar een mogelijke besteding van deze gelden.  

Aan de hand van haar jarenlange ervaring, de knelpunten binnen de bestedingen, maar ook de input die 

vergaard zal worden uit het kindpanel (en het jongerenberaad (niet door Leergeld verzorgd)), heeft de Stichting 

een aantal projecten aangedragen. In de loop van 2017 zal er nadere invulling aan de nieuw op te zetten 

projecten gegeven worden. 

 

 

5.2.           Fondsenwerving 

 

De 3 stichtingen zullen gezamenlijk trachten de baten te verhogen. Momenteel ontvangen zij ruim 15% van de 

inkomsten uit externe fondsen. Vanuit het bestuur zijn plannen ontwikkeld op het gebied van fondsenwerving, om 

met name het bedrijfsleven en serviceclubs en rotary’s actief te benaderen.  

Deze plannen zijn ongewijzigd, echter nu er door het beschikbaar komen van extra rijksmiddelen en de 

ingediende voorstellen door Leergeld Enschede, de mogelijkheden van de Stichting het komende jaar sterk 

worden aangepast en uitgebreid, heerst het besef dat de voorbereiding en uitrol hiervan de nodige aandacht van 

de organisatie vraagt.  

 

Het komende jaar zal de Stichting haar taak blijven vervullen, middels het verstrekken van informatie, verzorgen 

van presentaties, medewerking verlenen aan sponsorwervingsacties, etc. Het plan voor fondsenwerving kan 

verder uitgewerkt worden en wellicht gehangen worden aan het implementatieplan gericht op het bereiken van 

een grotere doelgroep. Zodra de nieuw op te zetten projecten uitgerold zijn en opgenomen kunnen worden 

binnen de structurele werkzaamheden, kan er weer actie gezet worden op actieve fondsenwerving.  

 

De aparte websites van Leergeld Enschede, het Jeugdsportfonds- en Jeugdcultuurfonds Enschede blijven 

bestaan en bieden ook kansen op het gebied van fondsenwerving. Als aanvulling hierop is er nu één 

gezamenlijke website, waarop deze samenwerking en de verschillende sponsormogelijkheden helder in beeld 

gebracht worden.  
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BIJLAGE I  Hulpverleningskengetallen – Jaarrapportage 2016 
 

 Jaarrapportage 2016 

 

 

 

 

 

 

 

   

Stichting Leergeld Enschede 

Jeugdsportfonds Enschede 

Jeugdcultuurfonds Enschede 

 

Resultaat (totaal) 

Aanvragen toegekend   5.095 

Aantal geholpen kinderen  2.180 

Aantal geholpen gezinnen  1.243   

 

      Leergeld Jeugdsportfonds Jeugdcultuurfonds 

Gem bedrag per aanvraag  €99,53   €179   €244 

Gem bedrag per kind   €202,44 €193   €264 

  

 

De top 3 meest aangevraagde en toegewezen activiteiten van 2016  

Schoolreis 

Fiets 

Zwemlessen ABC 

 

Voetbal  

Fitness 

Kickboksen 

  

Algemene dansvorming 

Streetdance 

Klassiek ballet 
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  STICHTING LEERGELD ENSCHEDE 

 Gezinnen Kinderen Aanvragen 

Toegewezen 1243 2180 4434 
Afgewezen 39 43 43 

  TOEGEWEZEN AFGEWEZEN 

ONDERWIJS Schoolreis 2256  
 Gymkleding 108  
 Schooltasproject 175  
 Overige onderwijskosten  4 
    
WELZIJN Zwemlessen ABC 404 15 
 Zwemkleding 43  
 Fiets 591 21 
 Computermateriaal 3 1 
 Welzijnsevenement  1 
 Actie Pepernoot 200  
    
SPORT Sport Zapp Card 59  
 Contributie/lesgeld sport 403  
 Voetbal & Funcamp 100  
 Sportevenement  1 
    
CULTUUR Contributie/lesgeld cultuur 92  
TOTAAL  4434 43 

 

   Aanvragen    kinderen 

4 t/m 11 jaar:  2256     1103 

12 t/m 16 jaar:  1789     843 

17 jaar:   230     131 

18 jaar:   159     103 

 

   

Gemiddeld bedrag per aanvraag € 99,53  
Gemiddeld bedrag per kind € 202,44  

   
Gemiddeld bedrag per aanvraag per voorziening   

Schoolreis € 56,97  
Gymkleding € 29,17  

Zwemlessen ABC € 597,89  
Zwemkleding € 20  

Fiets € 112,22  
Sport Zapp Card € 15  

Computer (Enschedese Uitdaging) € 0  
Schooltasproject € 89,10  
Actie Pepernoot € 0  

Voetbal & Funcamp € 0  
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   JEUGDSPORTFONDS ENSCHEDE  

Kinderen Aanvragen 

893 961 

 

SPORT 

 

MAN 

 

VROUW 

 

TOTAAL 

Atletiek 4 4 8 
Badminton 1  1 

Basketbal 19 6 25 
Boksen 1 2 3 
Fitness 32 51 83 

Gymnastiek/turnen 9 56 65 
Handbal 1 5 6 

Hockey 1 2 3 
Judo 23 14 37 

Jiu jitsu 1  1 
Karate 3 1 4 

Kickboksen 48 34 82 
Korfbal 3 3 6 
Overig 13 9 22 

Overige vechtsporten 11 7 18 
Paardrijden 2 11 13 

Schaatsen 1 2 3 
Taekwondo 43 20 63 
Tafeltennis 1 1 2 

Tennis 3 7 10 
Voetbal 432 42 474 

Volleybal  4 4 
Waterpolo 1  1 
Zwemsport 10 16 26 

Streetdance  1 1 
    

TOTAAL 663 298 961 

 

Verdeling naar leeftijd 

 

 

 

    

 

  

Gemiddeld bedrag per aanvraag € 179 
Gemiddeld bedrag per kind € 193 
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    JEUGDCULTUURFONDS ENSCHEDE  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEIT 

 

MAN 

 

VROUW 

 

TOTAAL 

 

Dans           Algemene dansvorming 2 28 30  
Breakdance 2  2  

Jazzdance  11 11  
Klassiek ballet 1 20 21  

Showdance 1 8 9  
Streetdance 3 25 28  

Hiphop 1 2 3 Totaal 104 

Muziek   Algemene muziekvorming 1 2 3  
Blokfluit 1 1 2  

Cello 1  1  
Drums 9  9  

Drumband 1 2 3  
Gitaar (elektrisch)  1 1  

Gitaar (klassiek) 8 7 15  
Harp  1 1  

Keyboard 4 7 11  
Piano 3 12 15  

Trombone  1 1  
Viool 3 5 8 Totaal 70 

Zang/theater                        Zangles 1 2 3  
Koor  1 1  

Toneel  1 1  

Musical 3 8 11 Totaal 16 

Beeldend                           Schilderen  1 1  

Kinderatelier  1 1 Totaal 2 

(leeg) 1 2 3 Totaal 3 

     

TOTAAL 46 149 195 

 

Verdeling naar leeftijd  

 

 

 

 

 

Kinderen  Aanvragen 

180  195 
  

Gemiddeld bedrag per aanvraag € 244 
Gemiddeld bedrag per kind € 264 
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Toelichting op de jaarrapportage 2016 

 

1.  Toegewezen    

Omvat het aantal toegewezen gezinnen, kinderen, aanvragen. Toewijzingen uit voorgaande jaren zijn 

hierin niet opgenomen.  

 

2.  Afgewezen    

Omvat het aantal afgewezen gezinnen (gezinnen waarin een afwijzing heeft plaatsgevonden), 

kinderen, aanvragen. Afwijzingen uit voorgaande jaren zijn hierin niet opgenomen. Afwijzingen 

vinden plaats omdat aanvragen niet aan de norm voldoen (kind te jong/oud voor een voorziening; 

het maximaal aantal aan te vragen voorzieningen is al bereikt, aanvragen die buiten onze 

vergoedingen vallen, etc): 

o Overige onderwijskosten: aanvragen voor onderwijsbegeleiding, Arabische les en 

werkkleding. Valt niet binnen de door Leergeld vergoedde norm; afgewezen. 

o Zwemlessen ABC: Afgewezen i.v.m. leeftijd (te jong; vergoeding zwemles mogelijk vanaf 6 

jaar). 

o Fietsen: afgewezen fietsen i.v.m. het bereiken van het maximale te verstrekken aantal fietsen 

per leeftijdscategorie; aanvragen voor fietsen van kinderen buiten de leeftijdscategorie.  

o Computermateriaal: via de Enschedese Uitdaging zijn een aantal computers verstrekt voor 

kinderen binnen het voortgezet onderwijs. Bij één aanvraag betrof het een gezin zonder 

kinderen op het voortgezet onderwijs; deze is afgewezen.  

o Welzijnsevenement: aanvraag recreatiegeld. Afgewezen, valt niet binnen de norm.  

o Sportevenement: aanvraag vergoeding sportevenement buiten reguliere deelname aan een 

sport. Afgewezen, valt niet binnen de norm.  

 

3.  Gem. bedrag per aanvraag  

Het gemiddelde bedrag per aanvraag van alle toegewezen aanvragen. 

 

4.  Gem. bedrag per aanvraag per voorziening    

Het gemiddelde bedrag per aanvraag voor de verschillende voorzieningen waarvoor Stichting 

Leergeld Enschede een toezegging heeft gedaan.  

 

Uitvoeringsovereenkomst 2016 

De uitvoeringsovereenkomst tussen Gemeente Enschede en Stichting Leergeld Enschede stelt de 

volgende prestatieafspraken: 

 

Stichting Leergeld Enschede zorgt in samenwerking met JSF en JCF ervoor dat in 2016 minimaal 1.800 

unieke kinderen (van 4 tot en met 16 jaar) waarvan maximaal 180 kinderen (van 17 en 18 jaar) in 

staat worden gesteld mee te doen aan:  

� Activiteiten die deel uitmaken van de basisopvoeding; 

� School gerelateerde activiteiten.  

 

Daarnaast op het gebied van de buitenschoolse activiteiten aan:  

� Één sport te beoefenen in clubverband óf;  
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� Één culturele activiteit bijvoorbeeld muziekles o.i.d. 

In 2016 bereikt Stichting Leergeld Enschede 1946 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar; 234 

kinderen in de leeftijdscategorie van 17 en 18 jaar.  

Voor deze 2180 kinderen kende de Stichting Leergeld, tezamen met het Jeugdsportfonds- en 

Jeugdcultuurfonds Enschede in 2016 5095 aanvragen toe. * 

 

Analyse op activiteit 

 

Stichting Leergeld Enschede 

De top 3 meest aangevraagde en toegewezen voorzieningen van 2016 zijn: 

1. Schoolreis 

2. Fiets 

3. Zwemlessen ABC 

 

Jeugdsportfonds Enschede 

Meer jongens dan meisjes hebben een aanvraag gedaan bij het Jeugdsportfonds Enschede (660 

jongens versus 298 meisjes). 

De top 3 meest aangevraagde en toegewezen sporten zijn: 

1. Voetbal 

2. Fitness 

3. Kickboksen 

 

Jeugdcultuurfonds Enschede 

Meer meisjes dan jongens hebben een aanvraag gedaan bij het Jeugdcultuurfonds Enschede (149 

meisjes versus 46 jongens). 

De top 3 meest aangevraagde en toegewezen culturele activiteiten zijn: 

1. Algemene dansvorming 

2. Streetdance 

3. Klassiek ballet 

De populariteit tussen de verschillende cultuurvormen bij het Jeugdcultuurfonds Enschede is als 

volgt: 

1. Dans 

2. Muziek 

3. Zang/theater 

 

* Lisy-Connector is de schakel tussen de administratieve systemen van Leergeld (Lisy) en het 

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds (Profitweb). Per 27-07-2016 heeft de Stichting Leergeld 

Enschede de Lisy-Connector in gebruik genomen. Dit betekent dat per 27-07-2016 aanvragen voor 

sport/cultuur meetellen in de administratie van Leergeld. De aanvragen blijven óók zichtbaar in de 

rapportage van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.  

 

In 2016 zal er zowel rekening gehouden moeten worden met de aantallen uit de Leergeld als de 
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Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds rapportage. In 2017 zullen alle sport en cultuuraanvragen 

zichtbaar zijn in de Leergeld rapportage. De rapportages vanuit het Jeugdsportfonds en 

Jeugdcultuurfonds zullen dan als bijlagen toegevoegd worden, om hieruit de gemiddelde bedragen en 

de keuze voor verschillende activiteiten te achterhalen.  

Om een dubbele telling van het totaal toegekende aanvragen Leergeld, Jeugdsportfonds en 

Jeugdcultuurfonds voor 2016 te voorkomen, moet er rekening gehouden worden met een verschil van 

403 sportaanvragen en 92 cultuuraanvragen. Het totaal toegekende aantal aanvragen van de 3 

stichtingen tezamen, komt hiermee uit op 5095. 

 


