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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Leergeld Almelo
7 2 1 2 7 8 8 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Kluppelshuizenweg 53 7608 RK Almelo
0 6 1 2 9 9 4 5 3 4

E-mailadres

secretaris@jeugdfondsalmelo.nl

Website (*)

www.jeugdfondsalmelo.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 8 9 9 6 7 2 8

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
0 , 5
2 5

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

F. Schoondermark

Secretaris

A.B. Nijhuis-Kuipers

Penningmeester

H.G.J. Nij Bijvank

Algemeen bestuurslid

C.P. van Gilst

Algemeen bestuurslid

F. Timmerman, C.B. ten Hove-Schoonebeek, W. Tijhof

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale
uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, in principe in de leeftijd van
vier tot achttien jaar, uit gezinnen, voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet
toereikend dan wel nietbeschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun
kinderen normaal te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal
maatschappelijk leven op en rond school;
De Stichting tracht zo veel mogelijk kinderen te bereiken en uitsluiteing van deelname
aan schoolse activiteiten te voorkomen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het Meerjarig Beleidsplan 2018-2022 is separaat opgenomen op de website.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten worden voor het belangrijkste deel verkregen van de gemeente Almelo.
Daarnaast worden inkomsten verkregen uit acties via het Landelijk Bureau Leergeld
(voorbeeld AKDM = Alle Kionderen Doen Mee). Verder worden inkomsten verkregen
uit loklae acties of activiteiten of van bedrijfsleven.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De middelen worden nagenoeg volledig aangewend t.b.v. de doelgroep, in de vorm
van een laptop, een fiets, schoolmiddelen, deelname aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Slechts een klein deel van de inkomsten wordt bested aan salariskosten
van een 0,5 fte coordinatie en een aandeel in de huisvestingskosten. De huisbezoeken
worden volledig gedaan door vrijwilligers.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

www.jeugdfondsalmelo.nl

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. Twee medewerkers samen goed voor 0,5
fte zijn in dienst van een P-rol bedrijf; de salariskosten worden door de Stichting
betaald.

Open

In 2020 is het aantal goedgekeurde aanvragen (1.751) 40 % toegenomen ten opzichte
van 2019.
Ondanks de grote toename in aanvragen zijn de kosten van de goedgekeurde
aanvragen (€ 97.577) 14 % gedaald ten opzichte van 2019. Indien we niet te maken
hadden gehad met COVID-19 dan waren de kosten naar schatting € 50.000 hoger
uitgevallen (30 % stijging t.o.v. 2019)
Het aantal unieke kinderen (714) is met 38 % toegenomen ten opzichte van 2019.
Het aantal unieke gezinnen (389) is met 33 % toegenomen ten opzichte van 2019.
De grote toename van het aantal aanvragen ligt vooral in de verdubbeling van het
aantal aanvragen voor ouderbijdrage en sport- en cultuuraanvragen (als intermediair!).
Als gevolg van de corona moesten de huisbezoeken grotendeels vervangen worden
door telefonische intakegespreken. Vermoedelijk zijn hierdoor minder aanvragen voor
bijvoorbeeld een fiets, Verjaardag in de Maak, Kinderhulp en Jarige Job gedaan.
De aansluiting bij Samen Voor Alle Kinderen heeft helaas niet tot toename in de
aanmeldingen geleid. Momenteel worden aanvragen weer per mail doorgezet i.p.v.
rechtstreeks in Lisy, aangezien dit verschillende knelpunten opleverde. Van de
mensen die zich aanmelden is ca. 25 % door het onderwijs, ca. 25 % door
hulpverleners en 25 % door familie/kennissen gewezen op Leergeld. Een gering aantal
aanmeldingen zijn met Leergeld in aanraking gekomen door o.a. social media,
gemeente, Almelo Doet Mee, Almelo Sociaal en sportverenigingen/cultuurinstellingen.
？ Net als in 2019 is weer meegedaan aan actie Pepernoot. Een actie die de nodige
energie kost, maar erg gewaardeerd wordt bij de ouders en kinderen en tevens heel
goed werkt om mensen aan ons te verbinden.
？ Het is niet gelukt om in aanmerking te komen voor de zomerpretpakketten van
Kinderhulp. Veel mensen hebben dit erg gemist. Een uitstapje/verassing voor de
Url van het activiteiten
Open
kinderen is veel behoefte aan.
verslag. Vul de link in waar het
？ Andere “resultaten in 2020”:
activiteitenverslag te vinden is. o Donatie Ipads Beterwonen
o Donatie laptops Malvern Panalytical
o Laptopuitgifte via Multimedia Center
o Nieuwe Website
Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

4.185

€

3.227

Vorderingen &
overlopende activa

€

3.308

€

125.500

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
0

€
129.977

€

+
€

4.354

+
€

137.470

133.081

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

137.470

31-12-2019 (*)

€
€

60.051

€
€

+

133.081

+

€

60.051

€

101.921

Bestemmingsfondsen

€

53.656

€

29.758

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

23.763

Totaal

€

137.470

+
€

101.921

€

1.402

€

133.081

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

7.856

Som van baten van particulieren

€

7.856

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

12.480

Som van de geworven baten

€

81.372

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€

28.758

€

28.758

€

61.036

+

186.500

€

+

€
€

+
215.258

€

+
81.372

€
€

+
215.258
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

87.138

117.549

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

11.951

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€
€

87.138

+
117.549

€
€

2.058

99.089

€

119.607

€

2.476

€

Saldo financiële baten en lasten

€

-255

€

Saldo baten en lasten

€

-17.972

€

+

95.651

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

+

