
Leergeld Parkstad zoekt een Lid van de Toetsingscommissie M/V 
Leergeld Parkstad biedt een inspirerende functie in een samenwerkingsgerichte omgeving, een 
plezierige, leerzame en waardevolle vrijetijdsbesteding. Deze rol biedt de mogelijkheid om een 
wezenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen die in armoede 
opgroeien.  
Leergeld Parkstad heeft in 2019 ruim 3.600 kinderen geholpen. Binnen de stichting werken dagelijks 
gemiddeld 45 vrijwilligers om dit mogelijk te maken. Leergeld is neutraal, onafhankelijk en 
transparant. Onder het motto “Alle kinderen mogen meedoen” maakt Leergeld Parkstad het mogelijk 
dat kinderen van 4 t/m 18 jaar uit minder bedeelde gezinnen kunnen deelnemen aan activiteiten op 
school en in de vrije tijd. Ook MBO-leerlingen behoren tot de doelgroep.  
Leergeld heeft de ANBI-status en werkt uitsluitend met vrijwilligers, er is slechts een bezoldigde 
functie nl. die van coördinator.  

 
Vacature  
 
Algemeen 
De Toetsingscommissie functioneert zelfstandig en bestaat uit voordrachten van Leergeld Parkstad, 
Jeugdfonds Sport, Jeugdfonds Cultuur, Jarig Job en Kinderhulp. 
 
Doel van de functie 
Het controleren van de procedure van aanvraag tot toekenning c.q. afwijzing, waarbij de vigerende 
regelgevingen als leidraad gelden. 
 
Taken 
De Toetsingscommissie neemt aselecte steekproeven van de afgehandelde aanvragen. 
Gecontroleerd wordt of de toewijzing c.q. de afwijzing conform de vigerende regelgeving is gebeurd.  
De controle vindt plaats op een aantal aspecten, waar onder, of 

 De recentelijke inkomsten zijn getoetst; 

 Er al eerdere voorzieningen binnen een bepaalde termijn zijn geregeld; 

 De vergoedingsregeling correct is toegepast; 

 Financiële gegevens correct zijn ingevuld; 

 Er andere voorliggende voorzieningen zijn (bv bij gemeenten of andere instanties); 

 Er sprake is van afwijkingen en zo ja, of hier goedkeuring voor is verleend. 

 
Tevens geeft de Toetsingscommissie, op basis van haar bevindingen in de uitvoering van de 

werkzaamheden, input aan de Commissie Vergoedingen voor het eventueel aanpassen van de 

vergoedingenregeling. 

 
Plek in de organisatie 
De Toewijzingscommissie ressorteert rechtstreeks onder het bestuur. 
 
Communicatie 
De leden van de Toewijzingscommissie overleggen met 

 De coördinator 

 De behandelaars  

 De voorzitter  

 
 



Kwaliteiten 
De leden van de Toewijzingscommissie kunnen zich: 

 De verwerkingssystemen Lisy, Twinfield en One-drive eigen maken 

 De vergoedingsregeling van Leergeld Parkstad eigen maken en correct interpreteren 

 Op de hoogte stellen van de regelingen die de gemeenten hanteren vallende binnen het 

werkgebied van Leergeld Parkstad 

 De vergoedingsregeling van Kinderhulp kennen 

 
Opleiding 
HBO werk- en denkniveau 
 
 
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Frans Gielkens M 06-23 49 19 97 
bestuurslid (plv. voorzitter). Uw interesse kenbaar maken kan ook via f.gielkens@leergeldparkstad.nl 
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