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1.

Inleiding op het jaarverslag 2014.

Ook kinderen uit gezinnen die het moeilijk hebben en leven onder de armoedegrens moeten mee
kunnen doen. Met een zeer laag besteedbaar inkomen vallen de kinderen voor wat betreft deelname
aan bijvoorbeeld sport, schoolactiviteiten en culturele evenementen vaak buiten de boot. Stichting
Leergeld Veldhoven en De Kempen probeert hier wat aan te doen door ervoor te zorgen dat kinderen te
allen tijde “mee kunnen doen”.
Leergeld Veldhoven en De Kempen heeft in het verslagjaar 2014 532 kinderen ( in 2013 waren dat 424
kinderen) geholpen, waardoor ook zij mee konden doen. Helaas moeten we constateren dat er nog
steeds sprake is van een ruime toename van het aantal te helpen kinderen. Met name de economische
crisis van de laatste jaren is debet aan de nog steeds toenemende vraag naar ondersteuning.
Om ons werk goed te kunnen doen werken we nauw samen met een groot aantal partijen uit het veld.
In gesprek zijn en blijven met gemeentebesturen, sponsoren, scholen, sportverenigingen en tal van
andere organisaties is van belang om de vinger aan de pols te houden en een signalerende rol te kunnen
vervullen.
Leergeld Veldhoven en De Kempen is een particuliere stichting zonder winstoogmerk met een ANBIstatus (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dankzij inkomsten uit giften, legaten, opbrengsten uit grote acties en de onontbeerlijke ondersteuning
van gemeenten uit ons werkgebied kunnen wij ons werk uitvoeren. Maar we mogen zeker niet vergeten
de ondersteuning van bedrijven, organisaties, instellingen en particulieren die voor ons onmisbaar is.
En we kunnen ons werk in de praktijk uitvoeren dankzij de vele vrijwillige medewerkers van Stichting
Leergeld Veldhoven en De Kempen, onze intermediairs, coördinatoren, administratieve, financiële en
ICT-ondersteuners, de werkgroep PR en sponsoring en het bestuur.
Als bestuur zijn we iedereen die dit jaar , in welke vorm dan ook, bijgedragen heeft aan het werk van
Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen dankbaar en zeer erkentelijk hiervoor. Dit resultaat is mede
bereikt door de jarenlange inzet van twee bestuursleden die dit jaar afscheid hebben genomen, nl.
Mieke van Lisdonk en Ad Jansen. Het huidige bestuur heeft voort kunnen bouwen op een stevige basis.

Wil van Egmond,
voorzitter Stichting Leergeld en De Kempen.
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2.

De activiteiten en resultaten over 2014.

Ondersteuning van de Stichting Leergeld is er op gericht, dat schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4
tot 18 jaar, afkomstig uit gezinnen waar, om financiële redenen, sociale uitsluiting dreigt, mee te kunnen
laten doen.
Mede vanwege de economische crisis van de afgelopen jaren is het aantal kinderen, waarvoor een
aanvraag voor ondersteuning is gedaan, in 2014 weer fors toegenomen. Van 532 kinderen uit ons totale
werkgebied hebben we aanvragen kunnen honoreren. De stijging van het aantal kinderen waarvoor een
aanvraag is gedaan ten opzichte van het jaar 2013 met 108 laat zien dat onze hulp nog steeds erg nodig
is. Hiermee is een totaalbedrag gemoeid van € 107.705,-.
Het gemiddelde toegekende bedrag per aanvrage was € 78 ten opzichte van € 81,- per aanvrage in 2013.
Dit gemiddelde daalt doordat met regelmaat vergoedingen voor kleine kosten worden gevraagd en
omdat een aantal organisaties zoals sportclubs, scholen, leveranciers met de stichting afspraken hebben
gemaakt om de kosten samen te delen.
In 2014 zijn in het hele werkgebied van de Stichting, de gemeenten Veldhoven, Eersel, Bladel en ReuselDe Mierden in totaal 1.376 ondersteuningsaanvragen gehonoreerd. De doelgroep van kinderen tussen
de 4 en 18 jaar in ons werkgebied is geschat op ongeveer 1.800.
De destijds in 2008 geformuleerde doelstelling om in 5 jaar tijd 30% van de kinderen in arme gezinnen te
bereiken is in 2014 uitgekomen op 29,6%, wat toch gezien kan worden als een goed resultaat.
Belangrijke kengetallen over het jaar 2014 in relatie tot 2013 zijn opgenomen in de onderstaande twee
tabellen.
Tabel 1: Aantal gehonoreerde aanvragen 2014
2014
Veldhoven
908
Eersel
140
Bladel
151
Reusel-De Mierden
177
Totaal gehonoreerde aanvragen
1.376

2013
687
65
98
73
923

Tabel 2: Uitgekeerde bedragen ten behoeve van kinderen 2014 in €
2014
2013
Veldhoven
70.143
54.095
Eersel
11.136
5.691
Bladel
11.708
8.187
Reusel-De Mierden
14.718
7.006
Totaal gehonoreerde aanvragen
107.705
74.979
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De groei van het aantal verzoeken om ondersteuning heeft twee belangrijke redenen :
• meer mensen leven in armoede vanwege de economische crisis. Hierdoor zijn veel mensen hun
baan verloren en daarmee is het inkomen ten opzichte van de maandelijkse lasten sterk gedaald.
• de naamsbekendheid van Leergeld neemt steeds meer toe waardoor steeds meer aanvragers de
weg naar ons vinden.
Stichting Leergeld geeft ondersteuning bij de kosten van :
- onderwijs
- sport
- cultuur
- welzijn.
In onderstaande tabel is weergegeven welke bedragen in 2014 en ter vergelijk in 2013 zijn uitgegeven
per categorie.
Tabel 3: Verdeling naar soort ondersteuning
2014
Onderwijs
35.493
Sport
48.702
Cultuur
2.112
Welzijn
21.398
Totaal
107.705

2013
18.852
44.706
2.120
9.301
74.979

Naamsbekendheid van Leergeld is van belang om gezinnen in armoede met schoolgaande kinderen te
bereiken. Hiertoe hebben we de reeds eerder ingezette acties op het gebied van PR en fondsenwerving
ook in 2014 voortgezet door :
- gerichte acties om de doelgroep en ‘verwijzers’ te bereiken en te informeren. Hiertoe zijn met
name perspublicaties, nieuwsbrieven, folders verspreid, aanwezig zijn bij lokale evenementen,
maar zeker ook het eigen netwerk ingezet.
- een goede en zich nog steeds uitbreidende samenwerking met gemeenten, scholen,
sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.
- uitgebreide samenwerking met leveranciers van benodigde spullen voor de kinderen.

Quote
Wauwie, wat een leuke verrassing !! Ontzettend bedankt dat jullie ’t mogelijk maken voor mijn kinderen
om deel te nemen aan de activiteiten van de zomervakantie-weken. Jullie zijn onze ‘zonnestralen’van
deze zomer !!!
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Zonder geld kan Leergeld niemand helpen.

Een van de belangrijkste pijlers waarop Leergeld rust en kan functioneren is geld. Jaarlijks is het van
belang om te zorgen voor voldoende inkomsten om de steeds toenemende uitgaven voor onze
doelgroep, de kinderen tussen 4 en 18 jaar, te kunnen betalen. Jaarlijks zien we een grote toename van
het aantal aanvragen voor ondersteuning van kinderen.
Als Leergeld kijken we vooruit en zorgen we ervoor dat er ook een volgend jaar weer financiële ruimte is
om de uitgaven voor gehonoreerde aanvragen voor kinderen te dekken.
We zijn als Leergeld Veldhoven en De Kempen al diegenen die ons met een bijdrage in 2014 hebben
ondersteund, zeer dankbaar. Mede dankzij hun inbreng hebben wij ons werk, ervoor zorgen dat “alle
kinderen mee kunnen doen”, weer kunnen uitvoeren.
Om een inzicht te geven wat deze steun zoal omvat:
• giften en donaties van organisaties, stichtingen, instellingen en serviceclubs.
• particuliere donaties
• opbrengsten uit acties
• subsidies van gemeenten.
Met regelmaat ontvangen we donaties .Maar ook worden er binnen ons werkgebied regelmatig acties
op scholen gehouden waarvan de opbrengst aan Leergeld ten goede komt. Dit is naast de opbrengst in
financiële zin ook goed voor het bevorderen van de naamsbekendheid onder de doelgroep en de
bewustwording bij de leerlingen van de scholen.
Ook particulieren weten ons te vinden en daarvan mogen we dan ook met regelmaat donaties en soms
zelfs legaten ontvangen die meer dan welkom zijn.
Van gemeenten uit het werkgebied ontvangen we subsidie, en specifiek in Veldhoven Klijnsma-gelden,
om ons werk te kunnen doen. Met name worden we ondersteund in de kosten van kantoor,
administratie en vergoeding van reiskosten voor de vele vrijwilligers van Leergeld. Hierdoor kunnen we
alle andere inkomsten zoals hierboven reeds genoemd volledig ten goede laten komen aan het
“meedoen van kinderen”.
We mogen ons gelukkig prijzen met de financiële en andere steun van sponsoren, donateurs en
subsidiegevers. Namens onze vrijwilligers en vooral namens de 532 kinderen die in 2014 gebruik konden
maken van onze ondersteuning zeggen wij hen heel hartelijk dank.
Een overzicht hiervan is als bijlage bij het jaarverslag gevoegd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen maakt deel uit van een in beweging zijnde maatschappij.
Ook anderen maken hier actief deel van uit. Voor ons als Leergeld betekent dat, naast het inzetten van
de vele vrijwilligers voor het doel “meedoen van kinderen”, ook bewust omgaan met onze omgeving en

6

waar nodig en mogelijk is, de eigen verantwoordelijkheid nemen voor een breder geheel van de
maatschappij.
Wat doen we in dit verband zoal:
• we doen een appèl op onze leveranciers en onze partners om maatschappelijke bewustwording
te bevorderen voor kinderen uit arme gezinnen die niet als vanzelfsprekend mee kunnen doen.
Door het delen van de kosten kan Leergeld met een euro nog meer doen.
• we hanteren een vrijwilligersbeleid gericht op veiligheid en zorg voor elkaar in een prettige
werksfeer.
• we bevorderen het draagvlak bij maatschappelijke organisaties door gerichte informatie te
verstrekken over armoedeproblematiek.
• we hebben een signaalfunctie voor bijvoorbeeld scholen als het gaat om het organiseren van te
dure schoolreisjes, waardoor een steeds groter aantal kinderen uit armere gezinnen niet meer
deel kan nemen.
• we presenteren ons met een kraam op evenementen en markten in ons werkgebied om mensen
bewust te maken van de problemen van mensen met schoolgaande kinderen en een klein
budget.
• we maken zoveel mogelijk gebruik van fairtrade-producten in ons kantoor.
• we kopen zoveel mogelijk bij lokale ondernemers die zelf ook dikwijls onze stichting steunen: het
local for local principe.
• we beperken het gebruik van onnodig veel papier in ons kantoor en gaan zuinig om met de daar
aanwezige spullen.

Quote
Een cliënt van Leergeld heeft ons al een paar keer vergezeld tijdens een evenement waarbij ze geheel
belangeloos kinderen heel mooi heeft geschminkt. Dit omdat ze zo graag iets terug wil doen voor alles
wat wij voor haar kinderen hebben gedaan en nog steeds doen.

Toelichting per gemeente

Hieronder volgt een toelichting per gemeente
Veldhoven
Resultaten met betrekking tot hulp aan de kinderen
In totaal zijn 328 kinderen geholpen. Er waren 908 aanvragen (gemiddeld bijna 2,1 aanvraag per kind). Er
is een bedrag van € 70.143,00 uitgekeerd ten behoeve van kinderen; een forse stijging t.o.v. het
voorgaand jaar. Per kind werd bijna € 213,00 uitgegeven.
Samenwerking Jeugd Sport Fonds Brabant (JSF), Gemeente Veldhoven en Leergeld
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In 2009 is een samenwerking vastgelegd tussen JSF, gemeente Veldhoven en Leergeld Veldhoven en De
Kempen. De samenwerking wil bevorderen dat meer kinderen in de doelgroep binnen Veldhoven mee
kunnen doen aan sport. Per kalenderjaar is er een evaluatie en wordt besloten over verlenging.
Begin 2014 is na evaluatie tussen partijen en vanwege bezuinigingen bij de gemeente Veldhoven
besloten om de lopende aanvragen van 2012 en 2014 volgens de bestaande afspraken af te wikkelen en
de tripartiete samenwerking in de huidige vorm niet te verlengen.
De partijen zijn in overleg over een mogelijke nieuwe vorm van samenwerking.
Samenwerking met gemeente Veldhoven
De gemeente Veldhoven heeft in 2014 opnieuw een financiële ondersteuning gegeven in de kosten van
de Stichting. Voor de komende jaren (2013-2015) geldt een meerjarige subsidieregeling met
budgetafspraken.
Eind 2014 heeft de gemeente besloten een deel van de de rijksbijdrage uit de zogenaamde Klijnsma
gelden over te dragen naar de Stichting Leergeld en de uitvoering te laten plaatsvinden door onze
stichting.
Naast deze financiële ondersteuning verloopt ook de samenwerking met de ambtenaren van de afdeling
Welzijn Inkomen en Zorg erg constructief. Door de wederzijdse doorverwijzing worden meer gezinnen
uit onze doelgroep bereikt en worden de voorliggende voorzieningen beter gebruikt.
Bovendien participeert stichting Leergeld in het armoede- en WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning)-debat van de gemeente. En verder werkt Leergeld samen met Stimulans met betrekking
tot de Roma en Vluchtelingenwerk.
PR en bevordering naamsbekendheid in Veldhoven
De stichting was vertegenwoordigd bij diverse grote evenementen in Veldhoven zoals de Oranjemarkt,
Wijkdagen in Zonderwijk, D’Ekker, Centrum/Cobbeek, Cult en Tumult, Sportmarkt, Millenniummarkt,
open dagen van scholen, Beursvloer, etc. Het doel van deze aanwezigheid is om de naamsbekendheid bij
het publiek te vergroten door persoonlijk contact, uitdelen van folders (én appels), zichtbaarheid door
banners en posters, etc.
Vakantiewerk
Leergeld en het Vakantiewerk Veldhoven werken sinds 2009 samen om meer kinderen uit onze
doelgroep te laten deelnemen aan activiteiten in de zomervakantie en om samen te laten spelen met
leeftijdsgenoten. In 2014 deden in het kader van deze samenwerking weer 54 kinderen mee aan het
Vakantiewerk.
Sponsoring en donaties van organisaties en particulieren
Sponsoring vraagt voortdurende aandacht om een dekking te krijgen voor de uitgaven ten behoeve van
de kinderen. We noemen hieronder enkele voorbeelden:
•
Van verschillende bestaande donateurs (organisaties/bedrijven) kwamen opnieuw aanzienlijke
geldbedragen binnen, zoals van der Linden accountants en Woonbedrijf .
•
Verschillende Veldhovense ondernemers en organisaties steunen Leergeld in natura door het
beschikbaar stellen van noodzakelijke spullen, kantoorruimte, weggeefartikelen, PR-materiaal. .
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•

Daarnaast zijn van verschillende particulieren in omvang variërende giften ontvangen. Hiermee
wordt benadrukt dat Leergeld in het werkgebied bekender wordt en sympathieke ondersteuning
krijgt.

Overleg en samenwerking in het maatschappelijk veld
Wij zoeken actief de samenwerking met andere partijen op. Er is veelvuldig overleg met onder andere de
gemeente Veldhoven, scholen en diverse maatschappelijke instanties zoals de woningstichtingen Thuis
en Woonbedrijf, Zuidzorg, de Voedselbank, Kringloopwinkel, kledingbank, GGD, Vluchtelingenwerk,
Stimulans, Anti-armoedebeleid (De Vonk). Dit alles om elkaar te leren kennen, voorlichting te geven,
naamsbekendheid te krijgen en om te komen tot een aansluiting op elkaars werk. Bovendien zal Leergeld
vanuit de eigen positie ontwikkelingen signaleren in het werkveld en zo nodig verbeteringen voorstellen.
Leergeld heeft een bijdrage geleverd aan de bijeenkomsten van het armoedeplatform in Veldhoven.
Leergeld zal zich op dit terrein actief blijven opstellen.
Met een aantal scholen in het basis en voortgezet onderwijs in Veldhoven en Eindhoven is intensief
overleg geweest om samen te bevorderen dat kinderen uit arme gezinnen op school optimaal kunnen
blijven meedoen. Hiertoe zijn afspraken gemaakt over de onderlinge afstemming en om het samen delen
van de extra schoolkosten voor de ouders.
Vergelijkbare afspraken zijn gemaakt met een aantal Veldhovense voetbalclubs en andere
sportverenigingen.

Quote
Allereerst hartelijk dank voor alles, en dat het zo snel geregeld is.
Wij zijn ontzettend blij met dit alles, met de rekeningen van de school, het sporten en de sportkleding,
geweldig !!!
En die fiets, proberen we gewoon met tweedehands spullen op te knappen. Komt goed !!!

De Kempen (gemeenten Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden)
Hieronder volgt een toelichting op de resultaten en activiteiten van Leergeld in De Kempen, dat wil
zeggen in de gemeenten Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden.
Aanvragen voor ondersteuning
In 2014 werden 204 kinderen geholpen in de drie gemeenten gezamenlijk. Er zijn voor deze kinderen 468
aanvragen gehonoreerd (in 2013: 236). Dat betekent een groei van ruim 50 %.
Ten behoeve van de kinderen werd € 37.562,00 uitgegeven (in 2013: € 20.884,00). Dat is een gemiddelde
groei van ruim 30% voor het hele werkgebied. In Reusel/de Mierden en Eersel was er een verdubbeling
t.o.v. 2013, Bladel groeit met ruim een kwart t.o.v. vorig jaar. Per kind werd gemiddeld € 184 uitgegeven.
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Samenwerking op gemeentelijk niveau
Met de individuele gemeenten zijn er goede contacten opgebouwd in het kader van de subsidiëring en
de rol als ketenpartner in het armoedebeleid. De ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) De Kempen is
een goede partner voor afstemming en doorverwijzing bij het afhandelen van aanvragen. Bovendien
informeren de deskundigen van de ISD onze vrijwilligers over de sociale wetgeving en het armoedebeleid
en de lokale praktijksituaties (deskundigheidsbevordering).
Samenwerking met PIUS X College, Bladel
Zoals in Veldhoven wordt overlegd met Sondervick (zie hierboven), zo vindt ook goed overleg plaats met
PIUS X College in Bladel over betaalregelingen voor kinderen.
PR in de Kempengemeenten
Leergeld heeft ook in 2014 actief gewerkt aan een betere naamsbekendheid in de Kempengemeenten.
De PR is gericht op de doelgroep, maar daarnaast ook op de groep van mogelijke verwijzers en partners
in het veld.
De contacten met de Voedselbank De Kempen en de plaatselijke afdelingen van Vluchtelingenwerk zijn
verder uitgebreid. Daarnaast is een vervolg gegeven in het contact met de scholen, zorginstellingen en
welzijnsinstellingen, sportclubs en verenigingen in de drie Kempen-gemeenten.
De Stichting was o.m. vertegenwoordigd bij het vakantiewerk en de vrijwilligersmarkt in Eersel, de
Boerenmert in Hapert, de Open Dag van PIUS X College in Bladel en de Beursvloer in Eersel en Bladel.
In het bijzonder zijn hier te vermelden de twee activiteiten van de twee Rotary’s, t.w. De Kempen en
Eindhoven - Veldhoven. Rotaryclub Bladel, Reusel-de Mierden heeft de opbrengst van de Kempenrally
beschikbaar gesteld aan Leergeld en Rotaryclub Eindhoven - Veldhoven de opbrengst van een uitvoering
van het luchtmacht orkest. Bijzonder is hier ook te vermelden dat de luchtmacht zonder kosten heeft
bijgedragen, als ook het theater de Schalm.
Museum ’t Oude Slot heeft, samen met PLUS André en Joyce van Reijen in de Heikant te Veldhoven
Brabant Culinair, gezorgd voor een mooie dag bij de uitreiking van de eerste cultuurpenning van
Veldhoven en De Kempen.
Sponsoring en donaties
TWC Hapert, Gooskens Hout te Hoogeloon, Gilde St Joris in Hoogeloon waren eveneens actief en
doneerden een aanzienlijk bedrag aan Leergeld De Kempen. Daarnaast waren er diverse particuliere
donateurs voor Leergeld. Door alle ruimhartig donaties konden de uitgaven worden gedekt en was er
zelfs een buffer voor het volgende jaar.

Quote
Eigenlijk wil ik de intake toch weer afzeggen, want ik heb onlangs een loonsverhoging gehad en ik denk
dat ik het toch allemaal zelf kan betalen. Er zijn vast kinderen die het beter kunnen gebruiken.
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3.

Organisatie, bestuur, uitvoering en ondersteuning

Organisatiestructuur

In onze regionale organisatie zijn er onder verantwoordelijkheid van het bestuur twee teams
verantwoordelijk voor de operationele uitvoering en afhandeling van aanvragen voor ondersteuning van
kinderen: één team voor Veldhoven en één voor de 3 Kempengemeenten. De 2 teams werken nauw met
elkaar samen. Er is een gezamenlijke financiële/administratieve/secretariële administratie en een
gezamenlijke PR/Sponsorgroep.
Alle taken worden uitgevoerd door vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers in de uitvoering, ondersteuning
en bestuur is 33 mensen.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de implementatie ervan.
De samenstelling van het bestuur per eind 2014 is:
Wil van Egmond, voorzitter
Maarten Prinsen, secretaris
Wil de Kort, penningmeester
Selma Koegler, bestuurslid (aandachtsgebied gem. Veldhoven)
Lien Lavrijssen, bestuurslid (aandachtsgebied gem. Bladel)
Tom Verspaandonk, bestuurslid (aandachtsgebied gem. Eersel)
Denise Janssen, bestuurslid (aandachtsgebied gem. Reusel-De Mierden)
Michel de Beer, portefeuille PR en sponsoring
Ondersteuning bij de vergadering:
Frans Heutinck, coördinator kantoor en coördinatoren
Marc Spruit, ondersteuning bestuurssecretariaat
Na haar jarenlange inzet met secretariaatsondersteuning heeft Sjan Stoffele eind 2014 aangeven
hiermee te willen stoppen. Wij bedanken haar hartelijk voor haar inzet.

Uitvoering en ondersteuning

Uitvoering
De taken van de uitvoeringsorganisatie zijn: het ontvangen van de aanvragen voor ondersteuning aan de
kinderen, beoordelen en afwikkelen van deze aanvragen. Het werk is verdeeld over drie functies: de
coördinator, de intermediair en de administratie. De coördinator stuurt de werkzaamheden aan in
zijn/haar werkgebied en beslist over de aanvragen binnen de door het bestuur vastgestelde kaders. De
intermediair bezoekt de gezinnen, die een aanvraag hebben ingestuurd. Hij/zij adviseert ten aanzien van
de afhandeling van de aanvragen op basis van zijn/haar bevindingen. De administratieve krachten
verzorgen de dossiers en correspondentie .
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Er zijn drie coördinatoren in Veldhoven en twee in De Kempen. In het gehele werkgebied zijn per eind
2014 acht intermediairs werkzaam. Vanwege de groei in De Kempen is inmiddels een ruimte voor
overleg/kantoor nodig geworden. Deze is gevonden en gerealiseerd in het gebouw van de basisschool
Het Palet in Hapert.
Ondersteuning PR, ICT, Internet, (financiële) administratie
Er is een aparte werkgroep die ondersteuning biedt op het gebied van PR en Sponsoring. Deze
werkgroep verzorgt onder andere de ondersteuning bij markten, presentaties en PR-materiaal, zij
verzorgt de interne en externe nieuwsbrieven en andere uitingen van de Stichting.
Daarnaast zijn er de onmisbare ondersteunend vrijwilligers op het gebied van (financiële)
administratieve/secretariële taken en zijn er specialisten voor ICT en internet/website.
Relatie met Leergeld Nederland
Onze stichting is, samen met nog 74 andere stichtingen Leergeld, aangesloten bij de landelijke vereniging
Leergeld Nederland. De vereniging heeft twee taken: het vertegenwoordigen van Leergeld op nationaal
niveau en het ondersteunen van de lokale stichtingen in het land, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van
een gezamenlijk registratiesysteem voor aanvragen, deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers, PR
en ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden. Onze voorzitter Wil van Egmond is bestuurslid van de
landelijke vereniging Leergeld.
Kwaliteit, deskundigheid en opleiding
Vanwege de toename van de hoeveelheid en complexiteit van het werk, worden aan de vrijwilligers
extra eisen gesteld op het gebied van kennis en vaardigheden. De stichting geeft extra aandacht aan
goede onderlinge communicatie, collegiale uitwisseling van kennis, duidelijke werkafspraken en
opleiding. Aandacht voor en gerichte trainingen om onze intermediairs te blijven ondersteunen op het
gebied van kennis van wet- en regelgeving, achtergronden van armoede, omgaan met aanvragers en
afwikkelen van aanvragen blijven van belang.

Quote
Wij zijn zo blij met jullie hulp en willen jullie daarvoor heel hartelijk bedanken. Onze kinderen kunnen nu
weer gewoon meedoen.
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4.

Financieel beleid

Uitgaven ten behoeve van aanvragen voor de kinderen

De effecten van de activiteiten zijn vastgelegd in de financiële cijfers van 2014 (zie bijlage 2). Zoals
hierboven toegelicht zijn de uitgaven t.b.v. de ondersteuning aan de kinderen aanzienlijk gestegen. We
verwachten nog een verdere stijging in de komende twee jaren, waarna een stabilisering wordt
verwacht.

Uitgaven ten behoeve van de organisatie(indirecte kosten)

De kosten van de indirecte organisatie (totaal € 16.960) zijn hoger dan vorig jaar in verband met meer
vrijwilligers en aanschaf van drukwerk en folders.
De indirecte kosten over 2014 zijn 14% van alle exploitatiekosten (in 2013 eveneens 14%).
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, waarvoor geen of weinig kosten zijn doorberekend
aan Leergeld (scholing, PR-materialen, kantoorruimte, consumpties en onderhoudskosten).

Inkomsten/Sponsors en fondsen

De uitgaven van de Stichting ten behoeve van de kinderen worden gedekt vanuit
sponsorgelden/giften/fondsen. De inkomsten vanuit sponsorgelden/giften in 2014 hebben gezorgd voor
een goede basis om de uitgaven aan de kinderen in 2014 te dekken en een buffer te behouden voor de
toekomst. Het positieve exploitatiesaldo wordt toegevoegd aan de reserve. Het bestuur hanteert het
beleid om steeds een reserve ten behoeve van continuïteit te hebben die minimaal gelijk is aan het
bedrag van ruim een jaar exploitatie.

Inkomsten/subsidies van gemeentelijke overheden

Leergeld Veldhoven en De Kempen wordt in ons werkgebied gezien als een waardevolle ketenpartner in
het gemeentelijk armoede beleid. De vier gemeenten hebben Leergeld vanuit die redenering ook in 2014
financieel gesteund. De subsidie is met name bestemd voor dekking van de (indirecte) organisatiekosten.
Bovendien hebben de vier gemeenten toegezegd om Leergeld ook in 2014 te steunen, passend in hun
eigen beleid en rekening houdend met mogelijke bezuinigingen.
De gemeentes Veldhoven en Eersel hebben een ondersteuning van Leergeld opgenomen in hun
meerjarenbeleidsplan tot/met 2015.

Herijking van toekenningscriteria voor ondersteuning

Gezien de enorme groei in aantal en diversiteit van aanvragen zijn de criteria voor toekenning van
aanvragen geëvalueerd, mede ook vanuit het oogpunt van consistentie van beleid en beheersbaarheid
van kosten. De geactualiseerde criteria zijn vanaf 1 januari 2014 van kracht geworden.
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Daarnaast is positief overleg geweest met verschillende scholen en een aantal verenigingen over het
samen delen van kosten. Het resultaat van deze samenwerking is, dat in een aantal gevallen Leergeld en
de andere partij (school, vereniging) de kosten delen. Soms ook betaalt het gezin een deel van de kosten,
waardoor de kosten over drie partijen worden verdeeld.
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5.

Toekomstplannen Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen in
2014 en verder

Een aantal ontwikkelingen, dat in 2014 zichtbaar werd, zal 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. Een samenvatting van het Beleidsplan is opgenomen als bijlage 3. De volledige
versie 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
2014 tot een goed jaar te maken.
Het bestuur hoopt en verwacht te mogen rekenen op voortzetting van deze betrokkenheid en inzet van
allen in 2015, waarin opnieuw het motto voor onze inspiratie is:
ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN!!

Quote
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.
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6.

Sponsoren, donateurs en ondersteuners

Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen is haar sponsoren, donateurs en ondersteuners zeer erkentelijk
voor de in 2014 ontvangen geldelijke bijdragen en ondersteuning in natura (zie bijlage 5).
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Bijlage 1

Overzicht van de aanvragen en toekenningen in 2014

Aanvragen
Gehonoreerde aanvragen

2014
1.376

2013
923

Aantal aanvragen, naar type
bestemming
Cultuur
Onderwijs
Sport
Welzijn
Totaal

2014

2013

49
561
569
197
1.376

19
302
476
126
923

Aantal gezinnen en kinderen, die
ondersteund zijn
Aantal gezinnen
Aantal kinderen (totaal)
Aantal kinderen Veldhoven
Aantal kinderen De Kempen

2014

2013

291
532
328
204

235
424
291
133

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

2014
197
234
101
532

2013
158
200
66
424
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Bijlage 2

Staat van baten en lasten 2014 (bedragen in euro’s)
2014

Begroting
2014

2013

€ 144.845
- -/- 107.705

€ 106.700
- -/- 92.700

€ 106.262
- -/- 74.979

€

37.140

€

14.000

€

31.283

Vrijwilligers
Kantoor
Algemeen

€
-

5.764
11.063
133

€
€
€

6.500
5.300
2.200

€
€
€

3.281
7.964
803

Organisatiekosten

€

16.960

€

14.000

€

12.048

Exploitatiesaldo
Rentebaten en –lasten

€
-

20.180
1.198

€
-

-

€
-

19.235
1.026

Saldo

€

21.378

€

-

€

20.261

Ontvangsten
Uitgaven aan doelgroep
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Bijlage 3

Samenvatting van het Beleidsplan Leergeld Veldhoven en De
Kempen 2014 - 2016

Inleiding
Leergeld Veldhoven en De Kempen is een particuliere stichting. De stichting is opgericht op 17 mei 2006.
Het werk wordt gedaan door onbetaalde vrijwilligers. Om het werk te kunnen doen is de stichting
afhankelijk van giften van bedrijven, fondsen en particulieren.
Het werkgebied van de stichting bestaat uit vier gemeenten: Veldhoven, Eersel, Bladel, Reusel-De
Mierden (totaal ruim 94.000 inwoners).
Missie
Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale
financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ze wil daarmee uitsluiting van deze kinderen
voorkomen. Het motto van Leergeld is:
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.
Wat voor hulp kan aangevraagd worden?
Leergeld wil kinderen mee laten doen op vier verschillende categorieën:
Onderwijs, sport, cultuur, welzijn
Resultaten en doelstelling 2016.
In 2014 heeft Leergeld binnen het werkgebied 532 kinderen kunnen helpen. Dat is 30% van de
doelgroep. Leergeld wil in de komende jaren doorgroeien naar een bereik van ruim 800 kinderen (dat is
45% van de doelgroep).
Beleid 2014-2016
Om deze doelstelling te bereiken heeft Leergeld Veldhoven en De Kempen een aantal speerpunten
benoemd:
•
Leergeld zal zich op de eerste plaats toeleggen om zoveel mogelijk kinderen in de doelgroep te
kunnen helpen. Concreet: doorgroeien naar ruim 800 kinderen in 2016.
•
Leergeld zal zich naast haar primaire taak, meer aandacht geven aan haar signalerings- en
beleidsbeïnvloedingsfunctie en maatschappelijke bewustwording
•
Leergeld zal de samenwerking met andere organisaties nog meer gaan intensiveren om samen
meer kinderen te bereiken en werkzaamheden beter op elkaar af te stemmen.
•
Leergeld gaat zich richten op verdere groei en diversificatie van de inkomsten om aan de stijgende
behoefte aan middelen te kunnen voldoen
•
Leergeld zal gerichte acties nemen om de naamsbekendheid in het werkgebied te vergroten.
•
Leergeld zal zich richten op de verdere ontwikkeling van de eigen organisatie op het gebied van
effectiviteit, transparantie, bevordering van deskundigheid en teamwerk.
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Bijlage 4

Leergeld en Maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO)

De Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen maakt deel uit van een in beweging zijnde maatschappij.
Ook anderen maken hier actief deel van uit. Voor ons al Leergeld betekent dat naast het inzetten van de
vele vrijwilligers voor het doel “meedoen van kinderen”, ook bewust omgaat met onze omgeving en
waar nodig en mogelijk actief deelneemt en de eigen verantwoordelijkheid neemt voor een breder
geheel van de maatschappij.
Wat doen we in dit verband zoal?
• we doen een appel op onze leveranciers en onze partners om maatschappelijke bewustwording
te bevorderen voor kinderen uit arme gezinnen die niet als vanzelfsprekend mee kunnen doen.
Door het delen van de kosten kan Leergeld met een euro nog meer doen.
• we hanteren een vrijwilligersbeleid gericht op veiligheid en zorg voor elkaar in een prettige
werksfeer.
• we bevorderen het draagvlak bij maatschappelijke organisaties door gerichte informatie te
verstrekken over armoedeproblematiek.
• het fungeren als signaalfunctie voor bijvoorbeeld scholen als het gaat om het organiseren van te
dure schoolreisjes, waardoor een steeds groter aantal kinderen uit armere gezinnen niet meer
deel kunnen nemen.
• we presenteren ons met een kraam op evenementen en markten in ons werkgebied om mensen
bewust te maken van de problemen van mensen met schoolgaande kinderen en een klein
budget.
• we maken zoveel mogelijk gebruik van fair trade producten in ons kantoor.
• we kopen zoveel als mogelijk bij onze lokale ondernemers die zelf ook dikwijls als sponsor onze
stichting steunen. Local for local principe.
• we beperken het gebruik van onnodig veel papier in ons kantoor en gaan zuinig om met de daar
aanwezige spullen.
Contactgegevens van Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen:
Adres
Postbus 46
5500 AA Veldhoven
Telefoon
06-128 80 601
E-mail
info@leergeldveldhovendekempen.nl
Website
www.leergeldveldhovendekempen.nl
KvK
17.191.150
Banknummer NL 08 RABO 0121 63 46 291
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Bijlage 5

Sponsoren, donateurs en ondersteuners

De Veldhovense cultuurprijs
Plusmarkt André en Joyce van Reijen Veldhoven
Muziekschool Art 4 You Veldhoven en Reusel/De Mierden
Theater de Schalm
Museum ´t Oude Slot
Immanuelkerk Veldhoven
Harmonie L´Union Fraternelle
Rotary Eindhoven Kempenland
Koninklijke Luchtmacht
Rotaryclub Bladel, Reusel de Mierden
Steunfonds Jeugdbeschermingsbelangen
Toer en wielerclub De Contente te Eersel
Woonbedrijf, Eindhoven
Woningstichting Thuis, Veldhoven
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
Sondervickcollege Veldhoven
Christiaan Huygens College Eindhoven
ROC Eindhoven
Korenaar
St Lucas Eindhoven / Boxtel
Veldvest Veldhoven
Basisschool De Heiacker te Veldhoven
PIUS X College Bladel
Basisschool Het Palet te Hapert
Basisschool de Akkerwinde te Hooge Mierde
Basisschool de Toermalijn te Bladel
Basisschool De Rank Veldhoven
Basisschool Dick Bruna Veldhoven
Basisschool Klimop Reusel
Basisschool De Leilinde Reusel
SBO De Verrekijker Veldhoven
Stichting Vakantiewerk Veldhoven
De Parasol Veldhoven
De Rooi Pannen Eindhoven
BSR Veldhoven
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Sporthuis Olympia Veldhoven
Hans Bakker Lederwaren Veldhoven
Harold Franssen VOF Veldhoven
Hecas Rijwielhandel Eersel
Hermans Tweewielers Hapert
Intersport van den Broek Veldhoven
Computer en Werk (ICT Werkplaats) Eindhoven
Profile Bito Bladel
Top Shop Bladel
Sportshop Reusel
Nivo Sport Reusel
Cardo Dance Dept Veldhoven
Danssportvereniging Happy Generation Veldhoven
Danssportvereniging Dazzling Reusel
De Lunchclub Korein Veldhoven
DéDé Danceballet Veldhoven
Dirx Bikeshop Reusel
Fanfare Wilhelmina Hoogeloon
Fit Factory Eersel
Flexx’n Dance Academy Eindhoven
Let’s Dance Eersel
Voorwaarts Veldhoven
Gym-/turnvereniging Avanti Turvivo Bladel
Hockeyclub Eersel
Judovereniging Shizen Hontai Veldhoven
Korfbalvereniging DDW Hooge Mierde
Korfbalvereniging VVO Hapert
VMC Plaza Veldhoven
SV RKVVO Veldhoven
SV Marvilde Veldhoven
SV Rood Wit Veldhoven
SV UNA Veldhoven
Voetbalvereniging DBS Eindhoven
Voetbalvereniging SDO 39 Lage Mierde
VV Bladella Bladel
SBO De Piramide Bladel
Scouting Sint Stanislaus Kostka Veldhoven
Sport 51 Bergeijk
Sportschool Cardo Veldhoven
Sportschool Dekkers Veldhoven
Sportschool Ippon Eersel en Reusel
Sportschool KoryoSports Veldhoven
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School voor primair en voortgezet onderwijs (SPVOZN) Eindhoven
Tussenschoolse opvang BS Dick Bruna Veldhoven
Stichting Bengelpop Veldhoven
Stichting Kika Veldhoven
NJORD zwemvereniging Veldhoven
Zwembad De Smagtenbocht Bladel
Summa College Eindhoven
Simac Veldhoven
Administratiekantoor Harrie Vissers Hooge Mierde
J. Scherpenhuizen, appels
R. van de Staak, appels
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