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Ook in IJsselstein kunnen veel kinderen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel 

normaal zijn. Leergeld IJsselstein wil deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar mee laten doen en biedt deze kinderen kansen 

om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.  "Onze dochter heeft gisteravond haar hockeykleding besteld en 

zondag loopt ze er weer keurig bij. Dank hier voor."

Door huisbezoeken van  twee intermediairs van Leergeld IJsselstein is een goed inzicht ontstaan in de vele situaties waarin 

ondersteuning nodig is voor deze kinderen. De ouders hebben vaak geen geld voor deelname aan schoolreisjes of de IJsselsteinse 

vakantieweek (IJVO). En door de “hoge” kosten voor deelname aan sport en culturele activiteiten, zoals contributie en 

sportkleding of andere benodigdheden, kunnen deze kinderen niet meedoen en dreigen op grote achterstand te raken in hun 

cognitieve en sociale ontwikkeling. "Bij deze stuur ik de factuur op van de  gitaarlessen van onze dochter. Fijn dat jullie ons hierbij tegemoet 

willen komen. Hiervoor mijn hartelijke dank."

In 2017  is de samenwerking tussen Leergeld en Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds voortgezet. Dat betekende dat Leergeld 

alle uitgaven ten behoeve van de kinderen voor sport en cultuur bij JSF/JCF heeft gedeclareerd.

Veel gezinnen kunnen zich de aanschaf van computers of laptops niet veroorloven. Zonder deze hulp zal een digitale 

achterstand ontstaan. En voor wie geen ICT-kennis en vaardigheden met computers en de digitale wereld heeft, dreigt een 

grotere kans op armoede en sociale uitsluiting. Leergeld IJsselstein verstrekt daarom computers en laptops ( in bruikleen) 

aan kinderen uit deze gezinnen. "Onze dochter is heel blij met de computer die zij voor haar MBO-opleiding nodig heeft."

De belangrijkste argumenten zijn hierbij:
• Meedoen mogelijk maken  • Taalontwikkeling ondersteunen  • Kennisvermeerdering 

bevorderen

•  Het maken van huiswerk vergemakkelijken

Om kinderen optimaal gebruik te laten maken van de geleverde computer/laptop kunnen defecten bij de leverancier van

Leergeld IJsselstein worden verholpen.

Stichting Leergeld IJsselstein voorziet kinderen met een U-pas die deelnemen aan een sport- of cultuuractiviteit van gepaste 

kleding en/of attributen. Leergeld IJsselstein doet dit vanuit de overtuiging dat sport gunstig is voor de gezondheid van 

kinderen en een positieve uitwerking heeft op de hersenontwikkeling.

Het bevordert sociale contacten en de integratie. Het leert kinderen winnen, verliezen en teamgeest ontwikkelen. Allemaal 

belangrijke stappen op weg naar volwassenheid. Als kinderen deze stappen niet kunnen maken komen zij niet alleen ernstig 

tekort, maar zal ook de maatschappij daarvan op termijn de wrange vruchten plukken.

Actieve cultuurparticipatie door kinderen bevordert ook de emotionele, creatieve, cognitieve en sociaal communicatieve 

ontwikkeling. Normen en waarden kunnen op deze manier worden gevormd en de uitwisseling tussen verschillende culturen 

en leeftijdscategorieën wordt mogelijk gemaakt.

Als een kind niet over eigen vervoer kan beschikken wordt de mobiliteit ernstig beperkt. Meedoen aan sport- of culturele 

activiteiten buiten de wijk wordt bemoeilijkt. Een fiets maakt het voor kinderen mogelijk om de school te bezoeken die het 

best past bij hun mogelijkheden. Tevens kunnen onnodige wisselingen van school voorkomen worden, wat schooluitval kan 

beperken.

Fietsen stimuleert bovendien het bewegen en maakt de kans op obesitas kleiner.

Verantwoording



Enkele gegevens over 2017:

2017 2016

Giften   € 41.347 € 47.200

De totale uitgaven zijn:

2017 2016
Verstrekkingen aan Onderwijs  € 22.700         

€ 19.300

Verstrekkingen aan Sport     €  5.500  

€  3.635

Verstrekkingen aan  Cultuur €  2.900  

€ 32.440

Verstrekkingen aan  Welzijn* €  31.800  

€   7.025

*Hierin zijn de kosten van de beschikbaar gestelde computers en fietsen opgenomen.

De uitgaven in 2017 zijnde € 3334,69 zijn aan kantoorkosten en 
onkostenvergoeding intermediairs besteed.  

Ook in 2017 heeft de Stichting Leergeld IJsselstein veel bereikt, dankzij donaties 

en sponsorbijdragen. Wij zijn hen, mede namens de kinderen, die wij hierdoor 

konden helpen, daar zeer erkentelijk  voor.

Het bestuur van de Stichting Leergeld IJsselstein
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In 2017 werden 195 gezinnen geholpen (in 2016: 173 gezinnen). 
Toename bijna13%. Aantal nieuw geregistreerde gezinnen: 60
Het totaal aantal kinderen bedroeg in 2017: 295 (in 2016: 280 kinderen). 
Toename ruim 5%.

Financieel overzicht 
van de inkomsten en uitgaven in 2017 met vergelijkbare cijfers over 2016

De inkomsten in 2017 zijn in totaal   € 65.400, te weten

Jeugdsportfonds
Jeugdcultuurfonds 

€ 16.400 

€  1.800 
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€  3.448

€ 25.245



Kinderen verdienen een goede start. Met kansen om zich te 

ontplooien en zich  sociaal te ontwikkelen. Lang niet alle kinderen 

 krijgen die kansen. Hun ouders kunnen het lidmaatschap van 

verenigingen of een schoolreis niet betalen. Leergeld helpt deze 

 kinderen. Door voetbalschoenen voor hen te kopen of muziekles 

te vergoeden. Want nu  meedoen, is straks meetellen! 

Uitgebreid kennismaken met Leergeld? 
Kijk op www.leergeld.nl. 

Postbus 449, 3400 AK IJsselstein
tel. 06 - 430 53 127     
e-mail: stleergeldijsselstein@online.nl
www.leergeld.nl




