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1. Inleiding op het jaarverslag 2012 van Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen,
Voor U ligt het jaarverslag 2012 van Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen.
Binnen de moeilijke maatschappelijke en economische omstandigheden van deze tijd helpt
Leergeld door actieve ondersteuning van kinderen in gezinnen met een laag besteedbaar
inkomen. Door de steun van Leergeld kunnen deze kinderen (blijven) meedoen met hun
leeftijdgenoten, binnen of buiten de school, en zijn ze niet gedwongen aan de kant te blijven
staan. In 2012 is het aantal aanvragen voor hulp aan kinderen met ruim 12 % gestegen.
Om effectief invulling te geven aan het armoedebeleid en aan de concrete hulp aan kinderen
blijft Leergeld actief samenwerken en onderling afstemmen met alle partijen in het veld.
Vanuit onze signalerende rol zal Leergeld steeds de vinger aan de pols houden en in gesprek
blijven met schoolbesturen, gemeenten en andere organisaties.
Als particuliere organisatie zijn we in belangrijke mate afhankelijk van sponsoring en
fondsenwerving. Ook in 2012 kon Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen de kinderen
mee laten doen dankzij de giften, bijdragen en ondersteuning van de gemeenten en andere
instanties, instellingen, verenigingen, bedrijven, Vrienden van Stichting Leergeld en
particuliere personen die Leergeld een goed hart toe dragen.
Intensivering en uitbreiding van de activiteiten was mogelijk dankzij de buitengewone inzet
van alle vrijwillige medewerkers van Leergeld Veldhoven en De Kempen: intermediairs,
coördinatoren, administratieve, financiële en digitale ondersteuners, medewerkers in de
werkgroep PR/Sponsoring en bestuursleden.
Het bestuur wil allen die direct of indirect aan het werk van Stichting Leergeld Veldhoven en
De Kempen hebben bijgedragen, dank zeggen voor hun inspanningen dan wel bijdragen.

Mieke van Lisdonk-Jacobs,
Voorzitter Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen

Maartje, 12 jaar oud, is zojuist begonnen in de brugklas. Vader is zzp-er. Ze
hebben het thuis altijd goed gehad. Door de crisis heeft vader echter geen
opdrachten meer. Er zijn zware vaste (hypotheek)lasten en er is absoluut geld
tekort. Toch houden ze met zijn allen de schijn op. Op een dag krijgt Maartje op
school te horen dat ze morgen geld moet meebrengen voor de introductie-tweedaagse. Ze
weet dat er thuis amper geld is voor eten, laat staan voor de extra kosten van school. Ze zit
zwaar in de put. Dat merken de ouders. Uiteindelijk belt de vader naar Leergeld. Leergeld
springt snel in en er wordt een regeling getroffen. Maartje is de steen van haar maag kwijt
en kan alsnog met haar klas mee naar de introductie-tweedaagse.
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Hoofdstuk 2. Activiteiten en resultaten 2012
Aanvragen en uitgaven voor directe ondersteuning aan kinderen uit de doelgroep
In 2012 is de ondersteuning aan de doelgroep opnieuw gegroeid ten opzichte van het
voorgaande jaar. Er zijn in 2012 in het gehele werkgebied (gemeenten Veldhoven, Eersel,
Bladel en Reusel-De Mierden) totaal 557 aanvragen voor ondersteuning aan kinderen
gehonoreerd ten opzichte van 482 in 2011. Dat is een stijging van 16%.
Met deze hulp aan kinderen was een bedrag gemoeid van € 53.325 (in 2011:
€ 47.591). Dat is een stijging van 12%. Het gemiddelde uitbetaalde bedrag per aanvraag was €
96. (In 2011 was dit € 99 per aanvraag).
Bij de start van Leergeld Veldhoven en De Kempen is een schatting gemaakt dat de doelgroep
zou bestaan uit ongeveer 1500 kinderen. Vervolgens is een doelstelling geformuleerd dat
Leergeld in een termijn van 5 jaar 30% van deze kinderen zou willen bereiken (450 kinderen).
We zien dat we inmiddels in 2012 in totaal 371 kinderen hebben kunnen helpen. Dat is 25%.
We naderen dus deze doelstelling van 30%.
We zien in 2012 een verschuiving binnen de leeftijdsgroepen. Het aantal kinderen in de
leeftijd van 12 tot 18 jaar is flink toegenomen.
De aanvragen van gezinnen worden gecompliceerder. Tevens is er een tendens dat er meer
aanvragen komen van gezinnen die ten gevolgen van de economische situatie nu in de
financiële problemen zijn geraakt. Bijvoorbeeld door zware vaste lasten (hypotheek en andere
schulden) en/of verminderde inkomsten (werkloosheid, wegvallen orders bij zzp-ers)
De belangrijkste kengetallen voor 2012 zijn hieronder in de twee tabellen weergegeven. Voor
meer gegevens over de aanvragen en financiën: zie bijlage 1en 2 op blz. 8 en 9.
Tabel 1: Aantal gehonoreerde aanvragen 2012
2012
Veldhoven
Eersel
Bladel
Reusel-De Mierden
Totaal gehonoreerde aanvragen

401
49
40
67
557

2011
340
54
36
52
482

Tabel 2: Uitgekeerde bedragen ten behoeve van kinderen 2012 in €
2012
Veldhoven
Eersel
Bladel
Reusel-De Mierden
Totaal gehonoreerde aanvragen

37.632
4.499
3.982
7.212
53.325

2011
33.896
5.002
2.602
6.091
47.591
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We zien als belangrijkste redenen van de groei:
Steeds meer mensen in ons werkgebied vinden hun weg naar Leergeld door de
grotere naamsbekendheid.
Er is sprake van meer mensen in armoede ten gevolge van de economische crisis.
Het aantal kinderen, dat tot de doelgroep behoort, neemt toe. Er zullen meer
mensen een beroep doen op Leergeld.
Naar welke soorten hulp gaat het geld van Leergeld?
De hulp is onderverdeeld in 4 categorieën: onderwijs, sport, cultuur, welzijn.
De volgende bedragen zijn uitgegeven per categorie:
Tabel 3: Verdeling naar soort ondersteuning

Onderwijs
Sport
Cultuur
Welzijn
Totaal

2012
€
13.606
29.294
1.889
8.536
53.325

%
34
48
3
15
100

2011
€
17.194
18.645
3.207
8.545
47.591

%
36
39
7
18
100

Wat hebben we in 2012 gedaan om de grotere naamsbekendheid te realiseren, waardoor de
mensen ons beter konden bereiken?
We hebben de lijn van de afgelopen jaren van PR consequent voortgezet. Dat betekent
aandacht voor de volgende speerpunten:
Gerichte PR en aandacht voor naamsbekendheid van Leergeld bij de doelgroep én
bij de “verwijzers” in de regio. Dit doen we door algemene acties, perspublicaties,
nieuwsbrieven, folders/posters en door onze persoonlijke aanwezigheid bij lokale
evenementen zoals markten, festivals, acties.
Goede samenwerking met “het veld”, de gemeenten, de scholen, de
maatschappelijke organisaties en (sport)verenigingen
Goede samenwerking met Jeugd Sport Fonds Brabant (JSF)
Goede samenwerking met leveranciers

Een moeder en dochter, tevens klasgenootje van een kind, dat uit een gezin met
drie kinderen van allochtone afkomst komt, zien dat deze kinderen buiten school
weinig tot geen contact hebben met andere kinderen. De moeder bespreekt dit op
een geschikt moment met het gezin en stelt voor om ze te laten sporten. Daarvoor
blijkt echter te weinig financiële ruimte in het gezin. Vervolgens ontstaat er een contact
tussen de moeder, het gezin en Leergeld. Uit dit contact komt voort dat twee kinderen gaan
sporten en één kind gaat naar toneel/theaterspel omdat hij vanwege zijn gezondheid niet kan
sporten. De kinderen vinden het top! Het gezin is heel gelukkig met deze mogelijkheden en de
kinderen kunnen van harte meedoen en erbij (gaan) horen.
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Inkomsten om de uitgaven te dekken
Inkomsten/Sponsors en fondsen
De uitgaven van de Stichting worden gedekt vanuit sponsorgelden/giften en subsidies.
De ruime inkomsten vanuit sponsorgelden/giften in 2012 hebben gezorgd voor een goede
basis om de uitgaven aan de kinderen te dekken en een buffer in stand te houden.
Door vele giften van particuliere personen, onze vaste donateurs, organisaties, fondsen en
acties is het geld voor de kinderen bij elkaar gebracht.
De inkomsten waren dit jaar in het bijzonder zo hoog door enkele royale giften van anonieme
gevers en een legaat.
Bovendien zijn er organisaties die ons in natura steunen op gebied van bijvoorbeeld PRmaterialen, scholing voor vrijwilligers, automatisering/laptops, vaste kantoorruimte in
Veldhoven, kantoormateriaal.
Inkomsten/subsidies van gemeentelijke overheid
Leergeld Veldhoven en De Kempen wordt gezien als een waardevolle ketenpartner in het
gemeentelijk armoede beleid.
Alle vier gemeentes in ons werkgebied hebben Leergeld in 2012 opnieuw financieel gesteund.
Deze subsidie wordt met name gebruikt om de indirecte organisatiekosten te dekken.
Hierdoor is het mogelijk om alle giften uit particuliere bronnen volledig ten goede te laten
komen aan de kinderen. Voor een lijst van onze sponsors, donateurs en subsidiegevers, die wij
van harte dank zeggen voor hun steun: zie blz. 8.
We zijn zeer erkentelijk voor al deze ondersteuning.
Een moeder doet een aanvraag voor betaling van contributie voor het
voetbalseizoen 2012-2013 voor haar vijf zonen. Volgens inkomen en gezinssituatie
komen de kinderen voor hulp in aanmerking. Er volgt een bezoekje van een
intermediair van Leergeld en tijdens het gesprek met de moeder komt één van de
zonen erbij staan en vraagt heel voorzichtig en via zijn moeder of hij en zijn broers
misschien ook nieuwe voetbalschoenen mogen. Deze bleken echt versleten en/of te klein.
Natuurlijk zijn we vervolgens hier in mee gegaan, zeker omdat ze echt fanatiek en sportief
voetballen wat we al eerder via de voetbalclub hadden vernomen.

Hoofdstuk 3. Financieel beleid
Uitgaven en inkomsten ten behoeve van aanvragen voor de kinderen
De financiële vertaling van de activiteiten van 2012 is vastgelegd in de staat van baten en
lasten (zie bijlage 2).
Over 2012 is een positief saldo geboekt. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve om de
kosten in het komend jaar mede te dekken.
Uitgaven ten behoeve van de organisatie(indirecte kosten)
De uitgaven voor de organisatie zijn in 2012 iets gestegen, maar bleven op 14% van de
exploitatiekosten (in 2011 eveneens 14%). De stijging is veroorzaakt door een speciale cursus
van drie dagdelen voor de vrijwilligers van Leergeld. De cursus was gericht op het herkennen
van en omgaan met armoede. De overige kosten bleven gelijk of namen iets af.
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Naast structurele kostenbesparingen (automatisering) is er sprake van incidentele besparing
door steun in natura voor onder andere PR-materialen, laptops, kantoorruimte en scholing.
Hoofdstuk 4. Plannen 2013 en verder.
Het bestuur verwacht dat de groei van de aanvragen van de afgelopen jaren zich ook in 2013
voortzet. Dat betekent opnieuw dat er naar verwachting een hoger bedrag zal worden besteed
aan hulp voor/aan kinderen.
Voor de inkomstenkant zal dit betekenen, dat we ook in 2013 een beroep zullen doen op onze
sponsoren, donateurs en subsidiegevers om onze doelen waar te kunnen maken.
Op dit moment is Leergeld reeds een erkende ANBI-instelling. Het bestuur hoopt in
samenwerking met alle andere stichtingen Leergeld in Nederland in de komende jaren als
vrijwilligersorganisatie toe te groeien naar de standaarden van CBF (Centraal Bureau voor
Fondsenwerving). Hierdoor zal de basis gelegd worden om in aanmerking te komen voor een
plaats bij nationale acties voor goede doelen.
Het bestuur dankt de vrijwilligers van de stichting, alle sponsoren, donateurs, subsidiegevers,
ondersteunende organisaties en samenwerkende partijen voor hun steun, betrokkenheid en
inzet in 2012. Wij hopen 2013 samen tot een goed jaar te maken, waarin opnieuw het motto
voor onze inspiratie is:
ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN!!.

Midden 2012 kregen we een brief van een moeder met onderstaande tekst. De brief
zat in een envelop met de laatste rekening:
“Even een begeleidende brief bij deze rekeningen. Wilde even laten weten dat mijn
zoon Bennie , dankzij dat hij door jullie kan sporten, 12 kg is afgevallen. Wilde
jullie daarvoor bedanken”.
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Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen is haar sponsoren, donateurs en
ondersteuners zeer erkentelijk voor de in 2012 ontvangen geldelijke bijdragen en
ondersteuning in natura.
Innerwheel De Kempen
Ondernemersvereniging Kromstraat, Veldhoven
Katholiek Vrouwen Gilde, Veldhoven
Oecumenische Liturgie Groep, Eersel
Jeugdsportfonds Brabant
Vrienden van Leergeld Veldhoven en De Kempen, Veldhoven
NIBE Energietechniek, Willemstad (NB)
Van der Linden accountants, Veldhoven
Riny van der Staak BV, Venlo
QLICT, partner in ICT, Enschede
Rotary Club Bladel/Reusel-De Mierden
Cordaid
Stichting AS-1
Stichting DéTé
Scherpenhuizen BV, Eindhoven
Woonbedrijf, Eindhoven
Woningstichting Aert Swaens, Veldhoven
Kringloopwinkel De Kempen
Stichting Retera- van het Hof
Sporthuis Olympia, Veldhoven
Intersport van den Broek, Veldhoven
ICT Werkplaats Woensel West, Eindhoven
Onze particuliere donateurs, die ons met een incidentele of vaste jaarlijkse donatie steunen
Gemeente Eersel
Gemeente Bladel
Gemeente Reusel-De Mierden
Gemeente Veldhoven
ISD De Kempen, Bladel
Basisschool Dick Bruna Veldhoven
Sondervickcollege Veldhoven, Christiaan Huygens College, ROC Eindhoven, Korenaar, St
Lucas, PIUS X College Bladel, Veldvest /Basisschool De Heiacker, Veldhoven
Stichting Vakantiewerk Veldhoven
De Parasol Veldhoven
En alle andere organisaties en particuliere donateurs, die ons in 2012 hebben gesteund.
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Bijlage 1
Overzicht van de aanvragen en toekenningen in 2012.

Aanvragen
Gehonoreerde aanvragen
Nog lopende aanvragen per eind 2012

Aantal aanvragen, naar type bestemming
Cultuur
Onderwijs
Sport
Welzijn
Totaal

Aantal gezinnen en kinderen, die ondersteund zijn
Aantal gezinnen
Aantal kinderen
Aantal kinderen Veldhoven
Aantal kinderen De Kempen

Leeftijdsverdeling kinderen
4 t/m 11 jaar
12 t/m 16 jaar
17 t/m 18 jaar
Totaal

*) niet beschikbaar

2012
557
23

2012
16
188
271
82
557

2012
251
371
261
110

2012
145
171
55
371

2011
482
29

2011
10
204
210
58
482

2011
161
283
*)
*)

2011
132
127
24
283

