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welzijn sport

Want nu meedoen is straks meetellen!

Verantwoording
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. "Bedankt voor het supersnelle handelen inzake de fiets
voor mijn dochter. Wij hebben de fiets gistermiddag meteen gehaald. Ik heb een superblije dochter. Super bedankt nogmaals."

Door huisbezoeken van drie 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. "Heel erg bedankt! Jullie hebben geen flauw idee hoe dankbaar ik jullie ben! Ze geniet zo erg van dat
turnen, zie mijn meisje zo stralen dan! Dankzij jullie!"

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 aan kinderen
uit deze gezinnen. "Hartelijk dank. Mijn zoon vindt het zeer interessant om mee te doen aan deze leerzame cursus"
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.

Enkele gegevens over 2020:
121 (deels in bruikleen voor gr.7/8)

Verstrekte computers/laptops
Zwemlessen
Verstrekte fietsen

136
74

In 2020 werden 224 gezinnen geholpen (in 2018: 228 gezinnen).
Aantal nieuw geregistreerde gezinnen: 37
Het totaal aantal kinderen bedroeg in 2020: 339 (in 2019: 391 kinderen).
Aantal gehonoreerde aanvragen: 539

Financieel overzicht
van de inkomsten en uitgaven in 2020 met vergelijkbare cijfers over 2019
De inkomsten in 2019 zijn in totaal € 170.049 , te weten:
2020

2019

Giften
Jeugdsportfonds

€ 73.140
€
0

€ 15.730

Jeugdcultuurfonds

€ 1.326

€ 5.055

Kinderhulp

€

€ 5.338

Gemeente

€ 95.000

€ 94.145

Subsidie SZW

€

€

583
0

€

0

0

De totale uitgaven zijn: € 145.222 , te weten:
2020

2019

Verstrekkingen aan Onderwijs
Verstrekkingen aan Sport

€ 38.454
€ 11.000

€ 38.454
€ 11.774

Verstrekkingen aan Cultuur
Verstrekkingen aan Welzijn*

€ 2.987

€ 3.593

€105.452

€ 71.908

*Hierin zijn de kosten van de beschikbaar gestelde computers en fietsen opgenomen.
De uitgaven aan kantoorkosten in 2020 waren € 3311 en aan de onkostenvergoeding
voor de intermediairs is € 1500 besteed.
In 2018 werd de overeenkomst gesloten met de gemeente IJsselstein voor het
uitvoeren van een deel van het armoedebeleid: zwemdiploma A, laptops en fietsen.
Ook in 2020 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

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.leergeldijsselstein.nl.
Postbus 449, 3400 AK IJsselstein
e-mail: stleergeldijsselstein@online.nl

