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1.

Inleiding.

Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen evaluatie 2016 en vooruitblik 2017
Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen heeft het jaar 2016 goed doorstaan. We hebben in Veldhoven meer
kinderen geholpen en ook in De Kempen is er veel werk verzet in speciale projecten die wij belangrijk vinden voor
de volgende generaties kinderen. Ik doel hier direct op de zwemlessen die elk kind nodig heeft in dit waterland.
Dit jaar meer dan ooit, is er veel geld besteed, we zien dat het duurder wordt om spullen aan te schaffen en we
zien ook dat we meer gevraagd worden om noodsituaties op te lossen. Daar waar volgens de regels van de
overheid geen oplossing wordt geboden blijven de problemen bij de gezinnen wel bestaan. Onze maatschappij is
geworden tot een tweeverdieners samenleving, die ook nog eens gekoppeld is aan een structuur met veel en
hoge vaste lasten. Daardoor zijn juist gezinnen met kinderen extra kwetsbaar.
In 2016 hebben we voor het eerst in onze 10 jarige geschiedenis voor onze doelgroep In ons grootste werkgebied
meer uitgegeven dan er is binnen gekomen. Dit betekent niet dat onze sponsoren ons in de steek hebben gelaten,
maar dat we meer kinderen hebben geholpen met meer verstrekkingen. Gelukkig is er een goed financieel beleid
gevoerd, zodat we dit voor een jaar konden doen.
In dit jaarverslag 2016 zal op diverse details worden ingegaan. Zoals het verschil van aanpak van armoede in De
Kempen en in Veldhoven. We hebben nu eenmaal te maken met een decentraal beleid van de overheid.
Verder was 2016 voor Stichting Leergeld een bijzonder jaar omdat Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen
10 jaar bestond. Dit werd met alle vrijwilligers op een ingetogen wijze gevierd.

Het vertrouwen in de toekomst.
Leergeld helpt kinderen daar waar alle andere oplossingen zijn gebruikt en we hopen dat dan ook het gezin een
beetje wordt geholpen. Als ouder en grootouder weet ik dat kinderen tot 18 jaar een grote financiële wissel
trekken op je gezinsinkomen. In Nederland wonen betekent in principe dat je toegang hebt tot bijna alle
mogelijkheden. We hebben voor iedereen goede betaalbare medische zorg, we hebben goed onderwijs, en we
hebben een goed vangnet als er dingen mis gaan. Dus lijkt leven in Nederland iets van de automatische piloot.
Het voorgaande is voor ca. 90% van de mensen absoluut juist. Er bestaat echter zoiets als de 80-20 regel en dat
betekent dat 10% ver vooruit is op het gemiddelde, 80% kan in min of meerdere mate meekomen als gemiddelde,
maar 10% heeft serieuze problemen met leven. Om hier hulp te bieden is moeilijk en dat ligt niet aan de
wetgeving, die is goed. De uitvoering is echter gebaseerd op procedures en strikte regelgeving. Leergeld is veel
meer gebaseerd op richtlijnen en kan daarom veel flexibeler ingrijpen. Deze groep van 10% met kinderen is onze
echte doelgroep. Natuurlijk ondersteunen we mensen uit de gehele maatschappij als ze problemen hebben om
de kinderen mee te laten doen. Echter deze groep heeft blijvende hulp nodig zonder voorwaarden te stellen.
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Door omstandigheden die ‘leven’ heet zijn deze mensen niet alleen financieel in de problemen, maar hebben ze
vaak veel meer problemen. Spanningen door geldgebrek beïnvloeden de gezinssituatie, medische problemen
zorgen ervoor dat je geen tijd hebt voor de opvoeding en keuzes in uitgavepatronen die eigenlijk niet verantwoord
zijn.
Onze vrijwilligers die belast zijn met de PR zijn een nieuw plan aan het maken voor 2017. Onze focus ligt daar
meer op talent ontwikkeling dan op armoede, we zien graag dat elk kind zijn talenten kan ontwikkelen. Ongeacht
de mogelijkheden en beslissingen die ouders ooit hebben genomen. De kwaliteit van Leergeld zit in de combinatie
van helpen en signaleren.
Dit komt samen in de PR, de P van Passie voor wat we doen en de R van Respect voor elkaar.

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

De activiteiten en resultaten over 2016.

Ondersteuning door Stichting Leergeld is erop gericht schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar,
afkomstig uit gezinnen waar, vanwege 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 2016 toegenomen. Van 536 kinderen uit ons totale werkgebied hebben we
aanvragen kunnen honoreren. Hiermee is een totaalbedrag gemoeid van € 125.388. Stichting Leergeld geeft
ondersteuning bij de kosten van: onderwijs; sport; cultuur; welzijn.
Het gemiddelde toegekende bedrag per aanvraag was € 84,55 ten opzichte van € 70 per aanvraag in 2015.
In 2016 zijn in het hele werkgebied van Stichting Leergeld, de gemeenten Veldhoven, Eersel, Bladel en Reusel de
Mierden in totaal 1483 ondersteuningsaanvragen gehonoreerd.
Belangrijke kengetallen over het jaar 2016 in relatie tot 2015 zijn opgenomen in de onderstaande twee tabellen.
Tabel 1: Aantal gehonoreerde aanvragen 2016
2016
Veldhoven
1.314
Eersel
97
Bladel
38
Reusel-De Mierden
34
Totaal gehonoreerde aanvragen

1.483

Tabel 2: Uitgekeerde bedragen 2016 in €
2016
Veldhoven
106.942
Eersel
8.693
Bladel
3.812
Reusel-De Mierden
5.941
Totaal gehonoreerde aanvragen
125.388

2015
1.206
67
50
96
1.419

2015
80.734
3.035
4.452
10.505
98.726
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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 en de naweeën van genoemde
crisis. Hierdoor zijn veel mensen hun baan verloren en daarmee is het inkomen ten opzichte van
de maandelijkse lasten sterk gedaald.
 de naamsbekendheid van Stichting Leergeld neemt toe waardoor steeds meer aanvragers de
weg naar ons vinden.
In onderstaande tabel is per categorie weergegeven welke bedragen in 2016 en 2015 zijn uitgegeven.
Tabel 3: Verdeling per categorie
Onderwijs
Sport
Cultuur
Welzijn
Totaal

2016
49.102
48.227
114
27.945
125.388

2015
37.341
42.564
2.895
15.926
98.726

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 2016 voortgezet door:
- gerichte acties om de doelgroep en ‘verwijzers’ te bereiken en te informeren. Hiertoe zijn met
name perspublicaties, nieuwsbrieven en folders verspreid. Daarnaast zijn we niet alleen
aanwezig geweest bij lokale evenementen, maar hebben ook ons eigen netwerk ingezet;
- continuering van de goede samenwerking met gemeenten, scholen, sportverenigingen en
culturele en maatschappelijke organisaties;
- continuering van onze uitgebreide samenwerking met leveranciers van benodigde spullen voor
de kinderen.

Quote
‘We hebben gisteren voor mijn dochter een fiets uitgezocht in Veldhoven. Heel erg bedankt daarvoor
vooral namens onze dochter!’

Zonder geld kan Stichting Leergeld niemand helpen.
Een van de belangrijkste pijlers waarop Stichting Leergeld rust en kan functioneren is geld. Jaarlijks is het
van belang om te zorgen voor voldoende inkomsten om de uitgaven voor onze doelgroep, de kinderen
tussen 4 en 18 jaar, te kunnen betalen. Als Stichting 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.
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We zijn al diegenen die ons met een bijdrage in 2016 hebben ondersteund, zeer dankbaar. Mede dankzij
hun inbreng hebben wij ons werk, ervoor zorgen dat “alle kinderen mee kunnen doen”, weer kunnen
uitvoeren.
Om u een inzicht te geven wie ons zoal steunen:
 giften en donaties van organisaties, stichtingen, instellingen en serviceclubs;
 particuliere donaties en legaten;
 opbrengsten uit acties;
 subsidies van gemeenten.
Met regelmaat hebben we donaties ontvangen. Daarnaast hebben we ook dit jaar gelden mogen
ontvangen van bedrijven. Donateurs en bedrijven verzoeken ons soms geen ruchtbaarheid te geven aan
hun gift. Uit privacy overwegingen zijn er geen namen van donateurs en sponsoren opgenomen in dit
jaarverslag. Mocht u prijs stellen op nadere informatie, verzoeken we u contact op te nemen met de
secretaris.
Binnen ons werkgebied vinden regelmatig acties op scholen plaats waarvan de opbrengst ten goede
komt aan Stichting Leergeld. 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 en leerkrachten
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 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 Stichting 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 536 kinderen die in 2016 gebruik konden
maken van onze ondersteuning, danken we onze sponsoren, donateurs en subsidiegevers heel hartelijk.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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 dit, naast het inzetten van de
vele vrijwilligers voor het doel “Meedoen van kinderen”, ook bewust omgaan met onze omgeving en
waar nodig en mogelijk actief deelnemen aan 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 ten aanzien van kinderen uit arme gezinnen die niet als vanzelfsprekend mee
kunnen doen. Door het delen van de kosten kan Leergeld met elke euro nog meer doen.
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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 onder andere richting scholen als het bijvoorbeeld gaat om het
organiseren van dure schoolreisjes en het gebruik van dure schoolmiddelen (laptops en Ipads),
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 wat Stichting Leergeld kan betekenen voor mensen met schoolgaande
kinderen en een klein budget.
We maken zoveel mogelijk gebruik van fairtrade-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.

Quote: Reactie via de Schalm. Voorstelling aangeboden door Leergeld en de schalm.
De aanwezige gezinnen hadden er echt zin in. Mooi om dit samen met jullie te kunnen doen
voor de kinderen.

Toelichting per gemeente
Hieronder volgt een toelichting per gemeente
Veldhoven
Resultaten met betrekking tot hulp aan de kinderen
In totaal zijn 445 kinderen geholpen. Er waren 1.314 aanvragen. Er is een totaalbedrag van € 106.942
besteed ten behoeve van kinderen uit onze doelgroep. Vanaf 2016 heeft gemeente Veldhoven besloten
de financiering van het schoolzwemmen te stoppen. Per 1 september hebben we kinderen uit onze
doelgroep aangeboden om het diploma A te behalen. Reeds tientallen kinderen hebben hier gebruik van
gemaakt.
Samenwerking met gemeente Veldhoven
De gemeente Veldhoven heeft in 2016 opnieuw een financiële ondersteuning gegeven in de kosten van
de Stichting. Voor de komende jaren geldt een meerjarige subsidieregeling met budgetafspraken.
De samenwerking met de ambtenaren van de afdeling Welzijn Inkomen en Zorg verloopt constructief.
Door de wederzijdse doorverwijzing worden meer gezinnen uit onze doelgroep bereikt en worden de
voorliggende voorzieningen beter gebruikt.
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Bovendien participeert Stichting Leergeld in het armoede- en WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) debat van de gemeente. Daarnaast werken we samen met Cordaad (voorheen
Stimulans) met betrekking tot Romagezinnen en Vluchtelingenwerk.

PR en bevordering naamsbekendheid in Veldhoven
Stichting Leergeld was vertegenwoordigd bij diverse grote evenementen in Veldhoven zoals de
Oranjemarkt, Wijkdag/braderie in Zonderwijk, D’Ekker, Cult en Tumult, Sportmarkt, open dagen van
scholen, tennistoernooi TC MetzPoint, Beursvloer, etc. Het doel van deze aanwezigheid is om de
naamsbekendheid bij het publiek te vergroten onder andere door persoonlijk contact, uitdelen van
folders (én appels), zichtbaarheid door banners en posters, etc.
Vakantiewerk
Stichting 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. Ook in 2016 stonden ruim 50 kinderen uit onze doelgroep niet aan de kant maar
konden deelnemen aan Vakantiewerk Veldhoven.
Sponsoring en donaties van organisaties en particulieren
Sponsoring vraagt voortdurend 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 geldbedragen
binnen.

Verschillende Veldhovense ondernemers en organisaties steunden Stichting Leergeld in natura
door het beschikbaar stellen van noodzakelijke spullen, kantoorruimte, weggeefartikelen, PRmateriaal.

Museum ’t Oude Slot heeft, samen met o.a. PLUS André en Joyce van Reijen te Veldhoven,
gezorgd voor een mooie dag bij de uitreiking van de cultuurpenning van Veldhoven en De Kempen
tijdens het Tripple C event.

Stichting Leergeld werkte samen met de bibliotheek om ervoor te zorgen dat onze doelgroep een
bibliotheekpas ontving, zodat ook voor hen de stap om naar de bibliotheek te gaan makkelijker
wordt.

Dit theaterseizoen biedt Theater de Schalm, in samenwerking met de Bibliotheek Veldhoven, de
door ons ondersteunde kinderen een gratis voorstelling aan. Zo kunnen ook zij kennismaken met
culturele activiteiten in de maatschappij.

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

Sinterklaasactie bij Museum ‘t Oude Slot waar kinderen van onze doelgroep Sinterklaas konden
ontmoeten.
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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, het Sondervick college, de Voedselbank, Kringloopwinkel, Kledingbank, GGD,
Vluchtelingenwerk, Cordaad (voorheen 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 Stichting Leergeld vanuit de eigen positie ontwikkelingen signaleren in het
werkveld en zo nodig verbeteringen voorstellen. Uitgebreid contact en samenwerking is gezocht met
budgetcoaches in Veldhoven.
Stichting Leergeld heeft een bijdrage geleverd aan de bijeenkomsten van het armoedeplatform in
Veldhoven. Wij zullen ons 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 over het samen
delen van de extra schoolkosten voor de ouders.
Samen met de Regiobank heeft Stichting Leergeld een leerzame bijeenkomst georganiseerd op het
Sondervick college met als thema “dag van het geld”. Leerlingen van het Sondervick college kunnen door
Stichting Leergeld ondersteund worden in de kosten voor tweetalig onderwijs. Het budget dat Stichting
Leergeld hiervoor uitgeeft wordt vooral bijeengebracht middels een vrijwillige bijdrage door de andere
tweetalig onderwijs-ouders en –verzorgers. Vergelijkbare afspraken om kosten gezamenlijk te dragen
zijn gemaakt met een aantal Veldhovense voetbalclubs, andere sportverenigingen, de Bibliotheek en
Theater De Schalm.
Quote:
Reactie van een ouder op een mededeling van leergeld dat de inkomenssituatie zodanig is verbeterd
dat Leergeld geen vergoedingen meer geeft, maar als het nodig is dan mag zij altijd weer een beroep
doen op leergeld.
Dank u wel. Dat is erg fijn te horen. Het gaat nog niet mega goed, maar goed genoeg om het zelf te
dragen. En dan kunnen andere kinderen jullie hulp beter gebruiken.

De Kempen (gemeenten Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden)
Hieronder volgt een toelichting op de resultaten en activiteiten van Stichting Leergeld in De Kempen, dat
wil zeggen in de gemeenten Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden.
Aanvragen voor ondersteuning
In 2016 werden 91 kinderen geholpen in de drie gemeenten gezamenlijk. Er zijn voor deze kinderen 169
aanvragen gehonoreerd. Ten opzichte van Veldhoven is er een verschil in De Kempen. De
Kempengemeenten hebben een gemeentelijke constructie waarbij de gemeenten via de ISD
(Intergemeentelijke Sociale Dienst) gelden beschikbaar stellen aan de Leergelddoelgroep. Die bedragen
zijn: € 200 voor schoolkosten en € 350 voor participatie. In de Kempen is ons beleid gericht op het
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bekend maken van deze voorliggende voorzieningen bij onze doelgroep en hen te helpen er toegang toe
te krijgen. Onze doelgroep is niet altijd in staat om zelfstandig formulieren te bemachtigen dan wel in te
vullen. Al met al is er veel tijd gestoken in het onder de aandacht brengen van de gewijzigde constructie
bij onze doelgroep, verenigingen en scholen.
Ten behoeve van de kinderen werd € 18.446 uitgegeven (in 2015: € 17.992,-).
Samenwerking op gemeentelijk niveau
Met de individuele gemeenten zijn 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). De gemeente Reusel – De Mierden heeft in
2016 opnieuw een extra financiële ondersteuning gegeven. Het betreft een subsidieregeling met
budgetafspraak voor het in 2014 opgestarte project voor zwemlessen ‘iedereen een A’.
Samenwerking met PIUS X College, Bladel
Zoals in Veldhoven wordt overlegd met het Sondervick college (zie hierboven), zo vindt ook goed overleg
plaats met PIUS X College in Bladel over betaalregelingen voor kinderen.
PR in de Kempengemeenten
Stichting Leergeld heeft ook in 2016 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. Er zijn contacten met de Voedselbank De Kempen en de plaatselijke
afdelingen van Vluchtelingenwerk. Daarnaast is een vervolg gegeven aan het onderhouden van contact
met de scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, sportclubs en verenigingen in de drie Kempen-gemeenten.
Stichting Leergeld was onder meer vertegenwoordigd bij het vakantiewerk en de Schoolmarkt in Eersel,
Click voor Sport en Click voor Cultuur, Sponsorloop Lambertus Vessem, Pinkstermarkt Reusel, Brabantse
Kempenfestival, de Akkerwinde-actie, de Open Dag van PIUS X College in Bladel en de Beursvloer.
Sponsoring en donaties
Van verschillende bestaande donateurs (organisaties/bedrijven) kwamen opnieuw geldbedragen binnen.
Verschillende ondernemers en organisaties steunden Stichting Leergeld in natura door het beschikbaar
stellen van noodzakelijke spullen, kantoorruimte, weggeefartikelen, PR-materiaal. Daarnaast waren er
diverse particuliere donateurs voor Stichting Leergeld. Door alle ruimhartige donaties konden de
uitgaven worden gedekt.

Quote van Domingo die na een vlucht voor de oorlog in Angelo in De Kempen kwam wonen.
‘De steun van Leergeld en mijn ouders heeft er tot nu toe voor gezorgd dat ik heel erg gemotiveerd
ben om door te gaan op deze weg. Ik hoop daarom dat alle kinderen met dromen net als ik op een dag
door Leergeld op weg geholpen worden’.
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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 32 mensen.

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de implementatie ervan.
De samenstelling van het bestuur per eind 2016 is:
Wil van Egmond, voorzitter
Hanny van den Berg, secretaris
Wil de Kort, penningmeester
Selma Koegler, bestuurslid (aandachtsgebied gemeente Veldhoven)
Lien Lavrijssen, bestuurslid (aandachtsgebied gemeente Bladel)
Tom Verspaandonk, bestuurslid (aandachtsgebied gemeente Eersel)
Denise Janssen, bestuurslid (aandachtsgebied gemeente Reusel - De Mierden)
Arjan Hoppenbrouwers, portefeuille PR en sponsoring
Ondersteuning bij de vergadering:
Frans Heutinck, coördinator/kantoor
Marc Spruit, ondersteuning bestuurssecretariaat

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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Stichting Leergeld houdt op 2 locaties kantoor; in het gebouw van de Muziekschool Art4U in Veldhoven
en Nieuwstraat 23 te Eersel.
In Veldhoven zijn drie coördinatoren werkzaam en een coördinator in De Kempen. In het gehele
werkgebied zijn per eind 2016 zeven intermediairs werkzaam.
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. Tevens
verzorgt de werkgroep de nieuwsbrieven en andere uitingen van de Stichting. Ook heeft een van onze
vrijwilligers relatiebeheer in zijn takenpakket.
Daarnaast zijn er de onmisbare ondersteunende 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 95 andere Stichtingen Leergeld in 250 gemeenten, aangesloten bij de
landelijke Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland. De vereniging heeft twee taken: het
vertegenwoordigen van Leergeld op nationaal niveau en het ondersteunen van de lokale Stichtingen in
het land. Ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit 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. Stichting Leergeld geeft extra aandacht
aan onderlinge communicatie, collegiale uitwisseling van kennis, duidelijke werkafspraken en opleiding.
Er is aandacht voor 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.

Quote: Reactie van een moeder na een toezegging van Leergeld.
Beste……..
Zo verschrikkelijk blij dit te horen. Een hele zorg minder dat de school van de kinderen
wordt vergoed. Slapeloze nachten heb ik ervan gehad. Ik kan jullie niet vaak genoeg
bedanken hiervoor. Heel erg bedankt…
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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 2016 (zie bijlage 2).

Uitgaven ten behoeve van de organisatie (indirecte kosten)
De kosten van de indirecte organisatie zijn totaal € 13.617. De indirecte kosten over 2016 zijn 11 % van
alle exploitatiekosten.
Naast structurele kostenbesparingen in de afgelopen jaren (automatisering) en voorzichtig
uitgavenbeleid, konden de uitgaven voor indirecte (organisatie-)kosten op dit niveau gehouden worden
door in nature geleverde diensten van derden, waarvoor geen of weinig kosten zijn doorberekend aan
Stichting Leergeld (scholing, PR-materialen, kantoorruimte, consumpties en onderhoudskosten).

Inkomsten/Sponsors en fondsen
De uitgaven van Stichting Leergeld ten behoeve van de kinderen worden gedekt vanuit sponsorgelden/
giften/fondsen. De inkomsten vanuit sponsorgelden/giften in 2016 hebben gezorgd voor een goede basis
om de uitgaven aan de kinderen in 2016 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 anderhalf
jaar exploitatie.

Inkomsten/subsidies van gemeentelijke overheden
Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen wordt in ons werkgebied gezien als een waardevolle
ketenpartner in het gemeentelijk armoede beleid. Alle gemeenten uit ons werkgebied hebben Leergeld
vanuit die redenering ook in 2016 financieel gesteund. De subsidie is met name bestemd voor dekking
van de (indirecte) organisatiekosten.
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5.

Toekomstplannen Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen in
2017 en verder

Een aantal ontwikkelingen, die in 2016 zichtbaar werden, zal doorlopen naar 2017 en verder.
Dat geldt zowel voor de verwachte aantallen aanvragen/uitgaven voor kinderen, als voor de praktische
uitvoeringszaken en samenwerking. Het Beleidsplan 2016-2019 is te vinden op de website
www.leergeldveldhovendekempen.nl.

Woord van dank:
Het bestuur dankt de vrijwilligers van Stichting Leergeld, alle sponsoren, donateurs, subsidiegevers,
ondersteunende organisaties en samenwerkende partijen voor hun steun, betrokkenheid en inzet in
2016.
Met hun steun hebben we hard aan ons motto kunnen werken: ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN!!
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Bijlage 1

Overzicht van de aanvragen en toekenningen in 2016

Aanvragen
Gehonoreerde aanvragen

2016
1.483

2015
1.419

Aantal aanvragen, per categorie
bestemming
Cultuur
Onderwijs
Sport
Welzijn
Totaal

2016

2015

13
735
549
186
1.483

116
632
501
170
1.419

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

2016

2015

319
536
445
91

311
532
407
125

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

2016
242
228
66
536

2015
274
211
47
532
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Bijlage 2

Staat van baten en lasten 2016 (bedragen in euro’s)
2016

Begroting
2016

2015

€ 151.103
- -/- 125.388

€ 117.500
- -/- 105.000

€ 129.121
- -/- 98.726

€

25.715

€

12.000

€

30.395

Vrijwilligers
Kantoor
Algemeen

€
-

3.410
7.313
2.894

€
€
€

4.000
7.000
1.000

€
-

2.773
10.141
758

Organisatiekosten

€

13.617

€

12.000

€

13.672

Exploitatiesaldo
Rentebaten en –lasten

€
-

12.098
407

€
-

-

€
-

16.723
1.072

Saldo

€

12.505

€

-

€

17.795

Ontvangsten
Uitgaven aan doelgroep
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Bijlage 3. Samenvatting van het Beleidsplan Stichting Leergeld
Veldhoven en De Kempen 2016 -2019
Inleiding
Leergeld Veldhoven en De Kempen is een particuliere Stichting. De Stichting is opgericht op 17 mei 2006.
Om ons werk te kunnen doen zijn wij afhankelijk van giften van bedrijven, fondsen en particulieren. De
gemeenten kennen Stichting Leergeld subsidie toe in het kader van het voorkomen van sociaal isolement
dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren uit minimagezinnen, in de
leeftijdscategorie van 4 tot 18 jaar. Tevens dragen onze partners zoals scholen, sportclubs en andere
toeleveranciers bij door middel van kortingen op geleverde diensten en materialen. Het werk wordt
gedaan door onbetaalde vrijwilligers. Het werkgebied van de Stichting bestaat uit vier gemeenten:
Veldhoven, Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden (totaal ruim 95.000 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. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale
vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen om later als volwassenen volwaardig te
participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen
dat de maatschappij er later duur "leergeld" voor gaat betalen.
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.
Doelstelling
De doelstelling is om het bereik in de komende jaren verder uit te bouwen. Ons lijkt een doel om 50%
van de doelgroep te bereiken in Veldhoven haalbaar. In De Kempen is dit anders gezien de gemeentelijke
constructie waarbij de gemeenten gelden via de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) beschikbaar
stellen aan de Leergelddoelgroep. Die bedragen zijn: € 200 voor schoolkosten en € 350 voor participatie.
In de Kempen zal ons beleid gericht zijn op het bekend maken van deze voorliggende voorzieningen bij
onze doelgroep en hen helpen er toegang toe te krijgen. Onze doelgroep is niet altijd in staat om
zelfstandig formulieren te bemachtigen danwel in te vullen.
Onze lange termijn visie is dat we minder kinderen in armoede zien in ons gehele werkgebied. Leergeld
wil ook graag meer werk doen bij een nieuwe doelgroep wat in de politiek wel de ‘nieuwe armen’
worden genoemd. Dit zijn de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en de zelfstandigen zonder
personeel. We zien ouders soms twee of zelfs drie werkgevers hebben om een redelijk inkomen te
verwerven.
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Beleid 2016-2019
Om deze doelstelling te bereiken heeft Leergeld Veldhoven en De Kempen een aantal speerpunten
benoemd:
 In de komende drie jaar (2016 – 2019) wil Leergeld het bereik in ons werkgebied Veldhoven brengen
naar ca 50% van de doelgroep.
 Tevens willen we pro-actiever kinderen benaderen uit onze doelgroep voor activiteiten binnen ons
budget. Hiervoor is een nauwe samenwerking ontwikkeld met de cultuurinstellingen en nu ook met
de natuurclub IVN.
 In De Kempen gemeenten willen we de situatie nauwgezet blijven volgen in samenwerking met ISD
(Intergemeentelijke Sociale Dienst). Wij willen onze doelgroep actief wijzen op de beschikbare
middelen van de gemeenten. Dit zal speerpunt van ons beleid in de Kempen zijn.
Het behalen van het zwemdiploma is hierbij een speciaal aandachtspunt. Wij willen eraan blijven
werken om gezamenlijk tot een betaalbare oplossing te komen voor de kinderen in De Kempen.
 In Veldhoven wordt het schoolzwemmen afgeschaft en hier zullen we in samenwerking met de
zwemvereniging een oplossing voor het behalen van het zwemdiploma voor onze doelgroep bieden.
 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 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

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 appél 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 97
5530 AB Bladel
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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