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1. Inleiding op het jaarverslag 2013 van Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen,
Binnen de moeilijke maatschappelijke en economische omstandigheden van deze tijd helpt
Leergeld 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. Leergeld hielp in 2013 in
totaal 593 kinderen om mee te doen.
Om effectief invulling te geven aan het armoedebeleid en aan de concrete hulp aan kinderen
blijft Leergeld actief samenwerken 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
donaties. Ook in 2013 kon Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen de kinderen mee
laten doen dankzij de giften en ondersteuning van de gemeenten, organisaties, 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 IT-ondersteuners, medewerkers in de werkgroep
PR/Sponsoring en bestuursleden.
Het bestuur is iedereen, die direct of indirect aan het werk van Stichting Leergeld Veldhoven
en De Kempen heeft bijgedragen, zeer erkentelijk voor zijn of haar inspanningen en steun.

Wil van Egmond,
Voorzitter Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen

Vanaf 1 oktober 2013 hebben alle stichtingen Leergeld een nieuw logo. Het nieuwe logo
symboliseert de veelkleurigheid van de stichtingen én van onze doelgroep. Er is een
verbinding in verscheidenheid. In het logo zijn kinderen afgebeeld. Hand in hand vormen zij
samen een opbloeiende vorm waarin ook een kroon zichtbaar is.
(Het landelijke project van het nieuwe logo en huisstijl van Leergeld is gesponsord door
Rabobank Foundation)
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Hoofdstuk 2. Activiteiten en resultaten 2013
Aanvragen en uitgaven voor directe ondersteuning aan kinderen uit de doelgroep
De ondersteuning van Leergeld is er op gericht, dat kinderen uit arme gezinnen, voor wie om
financiële reden uitsluiting dreigt, kunnen meedoen met leeftijdgenoten.
In 2013 is de ondersteuning aan de doelgroep opnieuw aanzienlijk gegroeid ten opzichte van
het voorgaande jaar. Met deze hulp aan kinderen was een bedrag gemoeid van € 74.979. Dat
is een stijging van 40 % ten opzichte van voorgaand jaar. Het gemiddelde uitbetaalde bedrag
per aanvraag was € 81 (In 2012 was dit € 96 per aanvraag). De daling van het gemiddelde
bedrag per aanvraag is te verklaren omdat nu vaker vergoeding voor “kleinere” kosten wordt
gevraagd en omdat een aantal organisaties (scholen, clubs, verenigingen, leveranciers)
afspraken hebben met Leergeld om kosten samen te delen.
Er zijn in 2013 in het gehele werkgebied (gemeenten Veldhoven, Eersel, Bladel en Reusel-De
Mierden) 923 aanvragen voor ondersteuning aan kinderen gehonoreerd ten opzichte van 557
in 2012. Dat is een stijging van 65%.
In 2008 is een doelstelling geformuleerd dat Leergeld in 5 jaar tijd 30% van de kinderen in de
arme gezinnen zou willen bereiken. Leergeld Veldhoven en De Kempen heeft recent een
schatting gemaakt dat de doelgroep in ons werkgebied bestaat uit ongeveer 1800 kinderen.
We zien dat we nu 593 kinderen hebben kunnen helpen. Dat is 33% van de doelgroep.
De belangrijkste kengetallen voor 2013 zijn hieronder in de twee tabellen weergegeven. Voor
meer gegevens over de aanvragen: zie bijlage 1 op blz. 9.
Tabel 1: Aantal gehonoreerde aanvragen 2013

Veldhoven
Eersel
Bladel
Reusel-De Mierden
Totaal gehonoreerde aanvragen

2013

2012

687
65
98
73
923

401
49
40
67
557

Tabel 2: Uitgekeerde bedragen ten behoeve van kinderen 2013 in €

Veldhoven
Eersel
Bladel
Reusel-De Mierden
Totaal gehonoreerde aanvragen

2013

2012

54.095
5.691
8.187
7.006
74.979

37.632
4.499
3.982
7.212
53.325
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We zien als belangrijkste redenen van de groei:
Er is sprake van meer mensen in armoede ten gevolge van de economische crisis.
Er komen ook meer mensen uit “nieuwe” groepen naar Leergeld, zoals mensen
met een reguliere baan en zzp-ers.
De naamsbekendheid van Leergeld is flink toegenomen, waardoor meer mensen
hun weg vinden naar 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
2013

%

18.852
44.706
2.120
9.301
74.979

25
60
3
12
100

€
Onderwijs
Sport
Cultuur
Welzijn
Totaal

2012
€
13.606
29.294
1.889
8.536
53.325

%
34
48
3
15
100

Wat hebben we in 2013 gedaan om de grotere naamsbekendheid te realiseren.
We hebben de lijn van de afgelopen jaren van PR consequent voortgezet. Dat betekent
aandacht voor de volgende speerpunten:
Gerichte PR en aandacht voor lokale naamsbekendheid van Leergeld bij de
doelgroep én bij de “verwijzers”. 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 leveranciers van de spullen voor de kinderen.

Anderhalf jaar nadat Leergeld meewerkte om een jongen te laten voetballen kwam er
opnieuw een aanvraag binnen. De voetbalkleren van deze 8-jarige jongen waren namelijk
helemaal versleten en te klein geworden. De voetbalschoenen van dit fanatieke voetballertje
waren ook ‘op’ en te klein geworden. Leergeld heeft met de lokale sportwinkels een regeling
getroffen zodat deze Arjen Robben in de dop met zijn ‘sportbon’ voetbalschoenen, een
trainingspak, wedstrijdkleren en een sporttas kan gaan ‘kopen’.

Verwerven van inkomsten om de uitgaven te dekken
Een belangrijk aandachtsgebied is het verwerven van de noodzakelijke inkomsten om de
uitgaven ten behoeve van de kinderen te kunnen dekken. Dit geldt des te meer in onze situatie
waarin we per jaar een aanzienlijke toename zien van de aanvragen voor de kinderen.
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Het bestuur constateert met grote erkentelijkheid naar alle donateurs, dat de inkomsten van
2013 voldoende waren om de stijgende uitgaven te dekken en de noodzakelijk reserve in tact
te houden.
De giften zijn afkomstig van organisaties, stichtingen, instellingen, serviceclubs en
particuliere donateurs.
We noemen hier enkele donaties die bestemd waren voor het gehele werkgebied van de
stichting. Op de eerste plaats de schenking van de Stichting Retera-van het Hof. Daarnaast de
donatie van Steunfonds Jeugdbeschermingsbelangen en de donatie van Van der Linden
accountants. Behalve deze donaties zijn er verschillende giften ontvangen voor ofwel afdeling
Veldhoven ofwel afdeling De Kempen.
We noemen hier ook de initiatieven van sommige basisscholen. Zeker vanwege hun
activiteiten en de opbrengst voor Leergeld, maar ook vanwege het positieve effect van de
bevordering van de naamsbekendheid van Leergeld op lokaal niveau.
Subsidies van gemeenten
Naast directe kosten voor de ondersteuning van de kinderen heeft onze stichting indirecte
kosten. Denk daarbij aan kantoorkosten, administratie en verantwoording, PR-materiaal,
vergoedingen en reiskosten van vrijwilligers. De vier gemeenten waarin we werken, hebben
Leergeld financieel gesteund met subsidies om de noodzakelijke indirecte kosten
(organisatiekosten) te dekken. Hierdoor is het mogelijk om alle giften uit de particuliere
bronnen volledig ten goede te laten komen aan de kinderen.
Voor een lijst van onze sponsors, donateurs en subsidiegevers: zie blz. 8.
We zijn zeer erkentelijk voor zoveel steun van verschillende kanten.

Een meisje wil op gitaarles. Moeder kan dat vanwege de financiële situatie van het gezin niet
betalen. Als Leergeld inspringt voor de kosten van de lessen, blijkt er uiteraard ook een gitaar
nodig te zijn. Na overleg met de muziekleraar regelt hij dat een “werkeloze’ gitaar in
bruikleen wordt gegeven, zodat het meisje kan beginnen met haar grote hobby en
waarschijnlijk binnenkort ook in een groepje muziek kan gaan spelen.

Hoofdstuk 3. Financieel beleid
Uitgaven ten behoeve van aanvragen voor de kinderen
Over 2013 is een positief saldo geboekt. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve om de
kosten in het komend jaar te dekken.
Uitgaven ten behoeve van de organisatie(indirecte kosten)
De kosten van de indirecte organisatie (totaal € 12.047) zijn hoger dan vorig jaar vanwege een
reservering voor kantoorautomatisering en opleidingen.
De indirecte kosten over 2013 zijn 14 % van alle exploitatiekosten (in 2012 eveneens 14%).
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Naast structurele kostenbesparingen in de afgelopen jaren (automatisering) en voorzichtig
uitgavenbeleid, konden de uitgaven voor indirecte (organisatie-)kosten op dit niveau
gehouden worden door diensten van derden, die in natura zijn geleverd.
4. Toekomstplannen Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen in 2013 en verder
Een aantal ontwikkelingen, die in 2013 zichtbaar werden, zullen doorlopen naar 2014 en
verder.
Dat geldt zowel voor de verwachte aantallen aanvragen/uitgaven voor kinderen, als voor de
praktische uitvoeringszaken en samenwerking.
De toekomstplannen zijn door het bestuur uitgewerkt in het Beleidsplan 2014-2016.
In 2013 heeft Leergeld binnen het werkgebied bijna 600 kinderen kunnen helpen. Dat is 33%
van de doelgroep. Leergeld wil in de komende jaren doorgroeien naar een bereik van ruim
800 kinderen (dat is 45% van de doelgroep).
De volledige versie (en een samenvatting) is te vinden op de website
www.leergeldveldhovendekempen.nl.

Tenslotte:
Het bestuur dankt de vrijwilligers van de stichting, alle sponsoren, donateurs, subsidiegevers,
ondersteunende organisaties en samenwerkende partijen voor hun steun, betrokkenheid en
inzet om 2013 tot een goed jaar te maken.
Het bestuur hoopt en verwacht te mogen rekenen op voortzetting van deze betrokkenheid en
inzet van allen in 2014, waarin opnieuw het motto voor onze inspiratie is:
ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN!!

Een alleenstaande moeder met drie kinderen. De twee oudsten zitten op voortgezet onderwijs
en ze hebben voor school een computer nodig. Geld voor een computer is er echter niet. Via
Leergeld wordt een computer geregeld.
Bij het gezinsbezoek, dat nodig was voor de aanvraag van de computer, bleek dat het derde
kind, meisje, 8 jaar, ontzettend graag bij korfbal zou willen, maar dat er ook geen geld is
voor de contributie, de kleren etc. En ja, ze is de jongste……
Via Leergeld wordt een oplossing gevonden voor dit kostenplaatje. Resultaat: het meisje
meldt zich bij de korfbalclub en gaat enthousiast meedoen in het team van haar
vriendinnetjes.

8

Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen is haar sponsoren, donateurs en
ondersteuners zeer erkentelijk voor de in 2013 ontvangen geldelijke bijdragen en
ondersteuning in natura.
Katholiek Vrouwen Gilde, Veldhoven
Oecumenische Liturgie Groep, Eersel
Jeugdsportfonds Brabant
Vrienden van Leergeld Veldhoven en De Kempen, Veldhoven
NIBE Energietechniek, Oosterhout
van der Linden accountants, Veldhoven
Riny van der Staak BV, Venlo
Scherpenhuizen BV, Eindhoven
Steunfonds Jeugdbeschermingsbelangen, Eindhoven
Bouwbedrijf W. van Santvoort, Veldhoven
Immanuelkerk, Veldhoven
Administratiekantoor Vissers
TWC Hapert
Gooskens Hout, Hoogeloon
St. Joris Gilde, Hoogeloon
Woonbedrijf, Eindhoven
Woningstichting Thuis, Veldhoven
Kringloopwinkel De Kempen
Stichting Retera- van het Hof
Innerwheel Nederland
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
Onze partners: Scholen en maatschappelijke organisaties: Sondervickcollege Veldhoven,
Christiaan Huygens College, ROC Eindhoven, Korenaar, St Lucas, Veldvest /Basisschool De
Heiacker, Veldhoven. PIUS X College Bladel, Basisschool Het Palet, Hapert, Basisschool de
Akkerwinde, Hooge Mierde, Basisschool de Toermalijn, Bladel,
Stichting Vakantiewerk Veldhoven, De Parasol Veldhoven, BSR Veldhoven.
Onze partners: Vaste leveranciers: Sporthuis Olympia Veldhoven, Intersport van den Broek
Veldhoven, Computer en Werk (ICT Werkplaats) Eindhoven, Hans Bakker Lederwaren
Veldhoven, Profile Bito Bladel, Top Shop Bladel, Sportshop Reusel, NIVo Sport Reusel.
En alle andere organisaties en particuliere donateurs, die ons in 2013 hebben gesteund.
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Bijlage 1
Overzicht van de aanvragen en toekenningen in 2013.

Aanvragen
Gehonoreerde aanvragen
Nog lopende aanvragen per eind 2013

Aantal aanvragen, naar type bestemming
Cultuur
Onderwijs
Sport
Welzijn
Totaal

Aantal gezinnen en kinderen, die ondersteund zijn
Aantal gezinnen
Aantal kinderen (totaal)
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

2013
923
22

2013
19
302
476
126
923

2013
382
593
437
156

2013
210
296
87
593

2012
557
23

2012
16
188
271
82
557

2012
251
371
261
110

2012
145
171
55
371

