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Stichting Leergeld Zeist uit de startblokken
De Stichting Leergeld Zeist is inmiddels opgericht, de statuten voor de
Stichting zijn bij de notaris gepasseerd en de Stichting is ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel.
Tot het bestuur van de Stichting zijn toegetreden:

Onderwijs
Eltjo Limborgh

Voorzitter

Graas Teuben

Secretaris

ANBI

Harry Siegersma

Penningmeester

Aanvraagprocedure

Rosemarie Stomp

Lid

Henny Fokkema

Lid

Vacatures

Communicatie
Fondsenwerving

V.l.n.r. Eltjo, Harry, Rosemarie, Henny en Graas.

Contact met derden

Vacatures
De stichting is nog op zoek naar
administratief geschoolde vrijwilligers die ervaring hebben
met het werken met een database.
Gemiddeld zal het werk ongeveer 4 uur per week kosten.
Informatie is te verkrijgen bij de
secretaris van de stichting:
secretaris@leergeldzeist.nl

ANBI-verklaring
Voor donateurs is het belangrijk
te weten dat hun gift in aanmerking komt voor een gunstiger
belastingtarief.
Op dit moment worden daarom
door het bestuur voorbereidingen getroffen een ANBI-verklaring te krijgen.

Ontwikkelingen
Het bestuur heeft in de afgelopen maanden op basis van notities van de
voorbereidingsgroep de interne organisatie voor een belangrijk deel van
de grond gekregen.
Er zijn ondermeer werkgroepen ingesteld die zich bezighouden met contacten met het onderwijsveld, fondsenwerving en de verzorging van de
communicatie.

Onderwijs
Als vervolg op het zgn. LEAZ –overleg in november
2015 zijn met alle VO-scholen en met de directies
van organisaties van het basisonderwijs in Zeist de
nodige stappen gezet. De VO-scholen onderschrijven van harte het doel van de stichting en zijn bereid om actief mee te werken. De exacte
schoolkosten per leerjaar en per onderwijsvorm is
nu van elke middelbare school in kaart gebracht.
In de komende maanden zal deze actie worden toegespitst op de vraag
wat de betreffende school aan kortingsbijdragen gaat leveren.
De stichting heeft ervoor gekozen haar activiteiten stap voor stap uit te
rollen. In eerste instantie richt de stichting zich op kinderen die de overgaan maken naar de middelbare school. Op grond van informatie van
zorgcoördinatoren van scholen zal de stichting zich ook bezighouden met
de problematiek van ouders met scholieren van 17- 18 jaar die geconfronteerd worden met aanzienlijke kostenstijgingen (premieplicht ten behoeve van de ziektekostenverzekering; afbouw/ einde van het
kindgebondenbudget).
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Contacten met de gemeente en met andere
partners in de gemeente
Zeist.
Op 17 februari had het bestuur
een kennismakingsgesprek met
de wethouder S. Jansen over het
nut van de stichting binnen het
geheel van voorzieningen van
mensen in armoede. In dit wederzijds als zeer positief benoemd overleg heeft de stichting
de notitie “kindpakket, een voorziening voor kinderen in armoede in de gemeente Zeist”
overhandigd.
Als vervolgstap zijn hierna de
leden van de Gemeenteraad geinformeerd over de stichting en
haar plan om het kindpakket in
Zeist van de grond te krijgen.
Als eerste stap op dit terrein
heeft de Stichting overleg gevoerd met het Jeugdcultuurfonds, het Jeugdsportfonds en
Meander Omnium. Met deze
partners en daarvoor andere
partijen op het terrein van zorg,
educatie en recreatie wordt gewerkt aan de totstandkoming
van een bijeenkomst over het
kindpakket als speerpunt in het
(preventief) armoedebeleid ten
aanzien van kinderen in Zeist.
Op 17 maart heeft de Stichting
in het kader van de raadsvoorstellen over de besteding van ca
€ 1.000.000 extra middelen het
verzoek gedaan om een eenmalige subsidie te verstrekken van
€ 24.000.

Aanvraagprocedure
Om de aanvraagprocedure zo
transparant mogelijk te maken zijn
op basis van het beleidsplan 2016
de toekenningscriteria vastgesteld.
Daarop aansluitend is het handboek
“van aanvraag via advies tot bijdrage” als handreiking aan adviseurs
geschreven. Op basis hiervan kunnen de adviseurs van de stichting
op basis van het zgn. leefgeldcriterium noodzakelijk informeren geven over de hoogte van de
bijdragen die zouden moeten worden verstrekt. Aansluitend hieraan
is een klachtenregeling opgesteld.

Instellingen voor zorg- en dienstverlening, die thans onder meer
betrokken zijn bij de beoordeling
van aanvragen voor de voedselbank Zeist, zijn gevraagd om als
adviseurs actief voor Leergeld Zeist
op te treden.
Folders en aanvraagformulieren
zijn onderwijl verzonden naar scholen en de vier wijkinloophuizen in
Zeist met het verzoek ouders/ verzorgers te informeren hoe zij een
aanvraag voor een bijdrage kunnen
doen.

Communicatie

Op veel terreinen is de Stichting aan de slag om
zich te profileren.
Naast persberichten en gesprekken bij Slotstad
Radio is actief ingezet om de bevolking van Zeist
te betrekken bij de werkzaamheden van de stichting.
Zo wordt in het voorjaar wordt gestart met het
werven van donateurs via diverse activiteiten,
waaronder de koningsmarkt op 27 april.

Fondsenwerving
In januari van dit jaar kreeg de
Stichting een bedrag van €1250
van het Oranjefonds als aanmoediging om haar drie frontenbeleid:
- ouders krijgen de juiste informatie
over schoolkosten;
- verstrekken van bijdragen onder
stringente voorwaarden;
- versterken van de financiële bandbreedte van de ouders) uit te
voeren.
De Stichting heeft,geleerd van de
ervaringen bij de voedselbank Zeist,

vastgesteld dat ouders de kans
moeten krijgen om in de toekomst
zelfsturend hun financiën te benutten. De Stichting heeft na onderzoek op dit terrein besloten een
projectvoorstel in te dienen bij een
van de Zeister fondsen om budgettrainingsactiviteiten (train de trainer) mogelijk te maken.
Daarnaast is een verzoek uitgegaan
om bij te dragen in de financiering
van de kosten van de te houden
bijeenkomst over het kindpakket.

Meer informatie op :
www.leergeldzeist.nl
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