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Stichting Leergeld laat alle kinderen meedoen 
 
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met 
sportactiviteiten, dans- of muzieklessen.  Ook de kosten die de school met zich meebrengt, 
zoals de jaarlijkse schoolreis, schoolkamp en de ouderbijdrage, zijn voor veel mensen niet op 
te brengen.  Soms kan er pas achteraf een beroep gedaan worden op bijzondere bijstand of 
andere voorzieningen.  
Gelukkig hoeft het niet te betekenen dat kinderen van deze activiteiten worden uitgesloten. 
Met financiële steun van Stichting Leergeld kunnen kinderen namelijk wel deelnemen aan 
genoemde activiteiten en wordt voorkomen dat ze buitengesloten worden.  
Leergeld vult aan daar waar de gemeentelijke voorzieningen niet toereikend zijn en Leergeld 
is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar.  
Leergeld kan ook een tweedehands fiets verstrekken aan kinderen vanaf 9 jaar.  
Leergeld betaalt rechtstreeks aan scholen of verenigingen en er worden bijdragen in natura 
verstrekt.  
 
Inkomensnormen 2017 
Leergeld ondersteunt kinderen indien het inkomen van de ouders niet meer bedraagt dan 
120% van het bijstandsniveau. Voor 2017 zijn deze normen als volgt: 
Eén-oudergezin: : € 1.487,- 
Meerpersoons gezin :  € 1.685,-. 
 
Verstrekking computers 
Leergeld verstrekt ook computers/ desktops en in bijzondere gevallen laptops, indien deze 
niet door de gemeente wordt vergoed.  Voorwaarden hiervoor zijn: één per gezin, kind 
ouder dan 10 jaar, eens per 5 jaar. 
Stichting Mycroft computer Kringloop Zwaag verzorgt dit en levert een goede tweedehands  
computer (laptop) met toebehoren en actuele software  voor € 150,00,-.  
 
Aantal geholpen kinderen in 2016  
In 2016  heeft Stichting Leergeld 700 kinderen in de regio West-Friesland geholpen.  
 
Stichting Leergeld is laagdrempelig omdat er gewerkt wordt met getrainde vrijwilligers die 
persoonlijk en strikt vertrouwelijk met de gezinnen omgaan.  
 
Nadere informatie 
Voor vragen of nadere informatie kunt u terecht op de website: 
www.leergeldwestfriesland.nl.  
Ouders/verzorgers kunnen aanvragen via de website indienen of via het e-mail adres van 
Stichting Leergeld: info@leergeldwestfriesland.nl.  
Stichting Leergeld is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag tussen 11 en 
15 uur onder telefoonnummer: 06-3892 0886.  
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