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LEERGELD 2017:
Volle kracht vooruit!

Met trots kunnen wij u onze verantwoording aanbieden over onze werkzaamheden in
2017. Wij zijn vooral tevreden over wat we met elkaar weer hebben kunnen bereiken.
Onder onze inkomsten hebben we een stevig fundament weten te leggen samen met alle
gemeenten door het beschikbaar komen van de zogenaamde Kleinsma gelden.
Met elke gemeente uit ons werkgebied hebben wij een basissubsidie afgesproken op
basis van de uitgave van de voorbije drie jaren. Als die een proportionele verhoging van
uitgaven te zien geeft, is toegezegd dat de subsidie van de gemeente met een
overeenkomstig percentage verhoogd wordt. Met de additionele middelen (giften, acties,
sponsoring) creëren wij een buffer voor budgetoverschrijdingen en/of financieren we
specifieke acties als bijvoorbeeld de aanschaf van laptops. In het voorbije jaar hebben we
ook weer door particulieren inspanningen substantiële middelen ter beschikking
gekregen. Daar zijn we dankbaar voor.
Met alle gemeenten hebben we kindpakketten afgesproken van verstrekkingen die onder
regie van de stichting Leergeld Maas en Leijgraaf kunnen worden gedaan aan de
doelgroep. Concreet betekent dit dat de Stichting Leergeld op basis van een huisbezoek
en inkomenstoets beoordeelt naar welk fonds de aanvraag moet worden doorgestuurd.
Deze aanpak betekent dat de budgetten maximaal kunnen worden gebruikt bij elk van de
fondsen. (Jeugd Sport Fonds, Jeugd Cultuur Fonds, het Fonds Kinderhulp of de Stichting
Leergeld). Onze afspraken hebben ertoe geleid dat de vragen voor ondersteuning bij de
doelgroep gelukkig met 40% zijn toegenomen. Toch hebben we ons ambitieniveau nog
lang niet bereikt.
Wij zouden bij elk wijkzorgteam een contactpersoon willen hebben die er alert op is of de
Stichting Leergeld moet worden ingeschakeld. Hetzelfde zouden we in het onderwijs
gerealiseerd willen zien. Wat het laatste werkveld betreft lijkt het dat scholen alleen alert
zijn op het betaald krijgen van hun eigen oninbare rekeningen voor laptops, of excursies.
Naar onze opvatting zou de situatie van de leerling uitgangspunt moeten zijn. Als we dit
in 2018 kunnen realiseren dan hebben we ons doel bereikt.
Wij zijn dankbaar voor de groeiende samenwerking al valt er nog een wereld te winnen.
Onze vrijwillige medewerkers zijn professionals en verdienen een groot compliment voor
hun aandachtige niet aflatende inzet.

Henk Peters
Voorzitter bestuur
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2017 IN VOGELVLUCHT
De volgende zaken zijn in 2017 gepasseerd.
-

De website werd aangepast en bijgehouden door bestuurslid Bas Vervest. Wij zijn
hem daar zeer erkentelijk voor. Het adres van onze website is:
www.leergeldml.nl.

-

In 2017 is weer veel tijd en energie gestoken in de administratieve software van
Leergeld Nederland, te weten: “Lisy” voor de coördinatoren/intermediairs en
“Twinfield” voor de penningmeester. Zij blijven zich hierin bekwamen en
verdiepen, met hulp van deze systemen kunnen degenen die de voorzieningen
vragen, zo optimaal en efficiënt mogelijk worden geholpen. Op 7 september 2017
kwamen intermediairs, coördinatoren tijdens een informele bijeenkomst met het
bestuur bijeen. Door de voorzitter werd bij deze gelegenheid aandacht besteed
aan de ontwikkelingen binnen het werkveld, en werden alle betrokkenen bedankt
voor hun vaak al jarenlange en tomeloze inzet.
Van de zijde van het bestuur wordt getracht zoveel mogelijk deel te nemen aan
de vergaderingen van de landelijke Stichting Leergeld, om aldaar persoonlijk op
de hoogte te geraken van de nieuwste (landelijke) ontwikkelingen, en zo nodig de
stem van onze stichting te laten horen.

-

-

In september 2017 werd deelgenomen aan het jaarlijks Kiwanis Golftoernooi te
Nistelrode. De opbrengst daarvan, een bedrag van € 5.000,00 werd geschonken
aan onze stichting. Ook was een afvaardiging van onze stichting aanwezig bij de
door Rotaryclub Oss-Maasland georganiseerde Ballonnenvaartdag, ten dele ten
bate van Leergeld.

-

Gedurende het jaar werden met betrokken gemeenten en verdere in het
werkveld actieve organisaties intensief overlegd om ook de toekomstige
ondersteuning van de jeugd in Noordoost Brabant die daaraan behoefte heeft, in
hun maatschappelijke ontplooiing te kunnen blijven doen. Hierbij valt onder meer
te denken aan het Noodfonds MBO, Vluchtelingenwerk, Ons Welzijn, Stichting
Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Compass Uden, Jeugd
Sportfonds en Jeugd Cultuurfonds, onder de slogan “Alle kinderen mogen
meedoen!”. Ex-staatssecretaris Kleinsma heeft daartoe in 2016 reeds de aanzet
gegeven, het is een uitdaging voor scholen, gemeenten, en alle overige betrokken
gremia, om de door haar beschikbaar gestelde gelden zodra deze beschikbaar
komen, te kunnen besteden aan de kinderen die het nodig hebben voor hun
verdere ontwikkeling en opleiding. Dit heeft in de gemeente Uden inmiddels
geresulteerd in ondertekening van een intentieovereenkomst, “Kindpakket Uden”,
waarin afspraken tussen voornoemde partijen over het in natura verstrekken van
voorzieningen aan de doelgroep zijn vastgelegd. Onze stichting zal – onder
handhaving van privacy van betrokkenen – als hoofd intermediair fungeren.
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2017 IN CIJFERS
Ook in 2017 heeft de stichting Leergeld Maas & Leijgraaf weer meer kinderen kunnen
helpen dan in de voorafgaande jaren. Waren dat in 2016 nog 624 kinderen, in 2017 is dit
aantal gestegen naar 1181 kinderen, wonend in de gemeenten Oss, Uden, Veghel en
Bernheze.
De stijging van het aantal kinderen dat geholpen is in 2017, is vooral tot stand gekomen
doordat Leergeld behalve subsidies van de deelnemende gemeenten een forse stijging
van het totale donatie/sponsoring bedrag mocht ontvangen. Met name is de stichting in
staat geweest door deze extra inkomsten om, behalve de reguliere aanvragen
betreffende “Meedoen”, 78 kinderen te helpen aan een voor de school noodzakelijke lap
top. Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd om de samenwerking van de stichting
met de scholen en de gemeentes te verbeteren waarbij alle partijen samen hun
verantwoordelijkheid nemen, zodat de beschikbare gelden ten behoeve van kinderen uit
een gezin met een inkomen van 120% maximaal zo optimaal mogelijk worden besteed.
Natuurlijk heeft de stichting ook kosten gemaakt. Door Stichting Leergeld Nederland
wordt daarvoor een vuistregel gehanteerd van 25% van de inkomsten. De
overheadkosten van de stichting Leergeld Maas & Leijgraaf bedroegen in 2017 slechts
16% .
Het ligt opnieuw in de verwachting dat in 2018 het aantal hulpvragen zal toenemen. Het
aantal huishoudens dat in armoede komt te leven neemt alleen maar toe. Het aantal
huishoudens dat wij bereiken is nog steeds maar ongeveer 20%. Actiever benaderen
van deze gezinnen wordt door de samenwerking tussen gemeentes, scholen en andere
hulpverlenende instanties gedaan om dat percentage omhoog te brengen. Dit alles om te
zorgen dat geen kind wordt uitgesloten “mee te doen” binnen het onderwijs zowel als het
maatschappelijk leven op en rond de school.
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Financieel overzicht
Inkomsten 2017:
Subsidies gemeenten
Overige bijdragen:

76.563

Landelijke fondsen

--

Regionale fondsen

20.000

Onderwijs

1.785

Serviceclubs

6.000

Kerkelijke bijdragen

6.156

Particuliere bijdragen

2.343
_________

36.284

Rente spaarrekening

120

Totaal inkomsten 2017

€

112.967
-----------

Uitgaven 2017:
Meedoen voor kinderen:

Onderwijs
Sport

49.931
6.369

Cultuur

270

Welzijn

71.223
__________

127.793

Overige uitgaven:
Vergoedingen vrijwilligers:
Diverse uitgaven:

11.576
6.544
___________

18.120

Totaal uitgaven 2017

€

Bestemmingsreserve (neg)

€
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PERSONELE SITUATIE
Sedert 2015 vindt de ene maand een bestuursvergadering zonder de coördinatoren
plaats en de andere maand een bestuursvergadering mét de beide coördinatoren.
In 2017 is er acht keer een bestuursvergadering geweest, waarbij zes keer (een van) de
coördinatoren aanwezig waren. Regelmatige afstemming met de coördinatoren heeft toch
de voorkeur en zal worden gehandhaafd.
De samenstelling van het bestuur was in 2017 als volgt:
voorzitter:
Henk Peters
penningmeester:
Jos IJzermans
secretaris:
Leny Goijer
leden:
Sandy van de Ven, tot 1 juni 2017
Barbara van Dommelen, tot 1 juni 2017
Bas Vervest
Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf werkt per gebied (Oss én Uden/ (oude gemeente)
Veghel/ Bernheze) met één coördinator en meerdere intermediairs.
De coördinatoren zijn:
Oss
Ans van Schijndel
Uden / Veghel / Bernheze
Frans Jorissen
De intermediairs zijn het visitekaartje van Leergeld; vanwege het feit dat anonimiteit c.q.
privacy binnen Leergeld een hoog goed is, publiceren wij hier geen namen. Maar de
intermediairs zijn ervaringsdeskundigen in het omgaan met armoede en bezoeken de
aanvragers thuis. Zij werken “achter de voordeur”. Hun werk vereist veel tact, sociale
betrokkenheid en respect voor de ander. De Stichting prijst zich dan ook zeer gelukkig
met het feit dat juist deze zeer betrokken mensen als vrijwilliger de doelstelling van
Leergeld in de praktijk brengen.
De gemeente Veghel is per 1 januari 2017 gefuseerd met de gemeenten Sint Oedenrode
en gemeente Schijndel tot gemeente Meierijstad. Stichting Leergeld zal – in overleg met
gemeente Meierijstad – degenen in de oude gemeente Veghel die een beroep doen op de
stichting waar mogelijk blijven helpen.
Daarnaast wordt de Stichting gesteund door een groep mensen uit ons werkgebied die
daarmee hun geloof in het werk van Leergeld uitdragen. Het Comité van Aanbeveling
bestond in 2017 uit:
Rein Vaanhold, prior Kruisherenklooster Uden
Sultan Gúnal, oud-wethouder gemeente Uden, nu lid Tweede Kamer
Chris Ermers, oud-wethouder gemeente Oss
Peer van Bakel, voorzitter Udense Ondernemers Vereniging de Kring
Jan Berghege, directeur bouwbedrijf Heesch/Oss
Theo Vincken, directievoorzitter Rabobank Oss en omgeving
Carolien van den Elsen, wethouder gemeente Veghel
Gerrit Overmans, wethouder gemeente Uden
Frans Schmitz, voormalig voorzitter Centrale Directie Udens College
Gio van Creij, directeur samenwerkende bibliotheken
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SPEERPUNTEN voor 2018:
In willekeurige volgorde zijn dat de volgende zaken:
het verder uitdragen van de missie van Leergeld in de breedste zin van het
woord, door verdere uitbreiding van pr activiteiten, waardoor meer
behoeftigen uit de doelgroep worden bereikt;
de continue professionalisering van de signalering van
kinderen-in-de- knel en van de manier om die kinderen de helpende hand te
bieden;
het uitbouwen van het goed functionerende lokale netwerk van onderwijs,
gemeenten en hulpverleningsinstellingen en –bureaus om zodoende een
hulpvraag aan Stichting Leergeld binnen ieders bereik te brengen;
uitbouw van de sponsoring, waarbij vooral het vinden van meerjarige fondsen
van groot belang is. In concreto zullen de ideeën uit het PR- en
communicatieplan in de markt gezet moeten worden;
overdragen van de “nieuwe” mindsetting dat we als Stichting Leergeld echt
het laatste vangnet zijn door de hulpvragers eerst zo goed mogelijk te wijzen
op andere bronnen voor hulp voordat we zelf bijspringen.

maart 2018,
namens het bestuur,
Leny Goijer, secretaris.

Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf
Postbus 668
5400 AR UDEN
KvK-nummer 17271367
Bankrekening NL31RABO015.65.75.345
E-mail (voor bestuurszaken): secretariaatleergeldML@gmail.com
www.leergeldml.nl
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