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2. Voorwoord.
Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen 2018
Leergeld Veldhoven en De Kempen heeft in 2018 de taak op zich genomen om voor de vier Kempengemeenten
Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden die samenwerken in de ISD De Kempen de Klijnsmagelden te
verdelen zoals we dat al jaren doen in Veldhoven. Deze taak heeft geleid tot bijna een verdubbeling van het aantal
geholpen kinderen door onze organisatie en eveneens naar een veel groter aantal vrijwilligers. Tevens is ook dit
jaar aan elk kind bijna een gelijk bedrag besteed, waardoor het bedrag dat we hebben verwerkt is verdubbeld. Ik
hoef denk ik niemand uit te leggen dat dit veel inzet heeft gekost van de vrijwilligers op elke functie in de
organisatie.
We waren in 2017 al begonnen met het opleiden van nieuwe mensen die in 2018 direct inzetbaar waren. Het
bestuur is alle vrijwilligers dank verschuldigd voor de enorme inzet en flexibiliteit die iedereen heeft laten zien.
De manier waarop iedereen zich heeft ingezet om elkaar en de doelgroep te ondersteunen is voor ons als bestuur
hartverwarmend om te zien en mee te maken.
Leergeld Veldhoven en De Kempen is en blijft een particuliere stichting zonder winstoogmerk met een ANBI-status
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Dankzij inkomsten van de gemeenten en ook uit giften, legaten en
opbrengsten uit grote acties hebben we vele kinderen kunnen laten MEEDOEN.
Het is voor onze doelstelling mooi om te zien, maar absoluut noodzakelijk dat het bedrijfsleven en andere
maatschappelijke organisaties ook inzien dat kinderen ondersteunen iets is voor onze eigen toekomst als
maatschappij.
Zowel Leergeld Nederland als Leergeld Veldhoven en De Kempen hebben onderzocht hoe onze cliënten onze
werkwijze en ondersteuning ervaren. De resultaten kunt u lezen zowel op onze website als op die van Leergeld
Nederland. Zelf ben ik trots dat ik mag meewerken in een organisatie die dit allemaal belangeloos doet.
We kunnen ons werk in de praktijk uitvoeren dankzij de vele vrijwilligers van de Stichting Leergeld Veldhoven en
De Kempen, onze intermediairs, coördinatoren, administratieve, financiële en ICT-ondersteuners, de werkgroep
public relations en sponsoring en het bestuur. Door de uitbreiding van onze taken in De Kempen is het aantal
vrijwilligers gestegen naar ca. 50 mensen. Al deze mensen zijn opgeleid in een Leergeld-cursus om de manier van
werken en de mentaliteit van Leergeld veilig te stellen voor de toekomst.
Als bestuur, maar zeker ook als betrokken vrijwilligers zijn we iedereen dankbaar en erkentelijk voor de inzet.
Kinderen die net even iets minder geluk hebben gehad in de start van hun leven hebben net zoveel recht op een
goede toekomst als andere kinderen.
Wil van Egmond,
voorzitter Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen.
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3. De activiteiten en resultaten over 2018.
In 2018 was ondersteuning door Stichting Leergeld gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, afkomstig
uit gezinnen waar, vanwege financiële redenen, sociale uitsluiting dreigde. Deze ondersteuning diende om
kinderen mee te kunnen laten doen.
Ondanks dat het beter gaat met de economie is het aantal kinderen waarvoor een aanvraag voor ondersteuning
is gedaan in 2018 in Veldhoven vrijwel gelijk gebleven.
Van 932 kinderen uit ons totale werkgebied hebben we aanvragen kunnen honoreren. Hiermee is een
totaalbedrag gemoeid van 302.398 euro. Stichting Leergeld geeft ondersteuning bij de kosten van onderwijs,
sport, cultuur, welzijn.
Het gemiddelde toegekende bedrag per aanvraag was 85 euro ten opzichte van 94 euro per aanvraag in 2017.
In 2018 zijn in het hele werkgebied van Stichting Leergeld - de gemeenten Veldhoven, Bergeijk, Eersel, Bladel en
Reusel-De Mierden-in totaal 3547 ondersteuningsaanvragen gehonoreerd.
Belangrijke kengetallen over het jaar 2018 in relatie tot 2017 zijn opgenomen in de onderstaande twee tabellen.
Tabel 1: Aantal gehonoreerde aanvragen 2018
2017
Veldhoven
1.714
Eersel
140
Bergeijk
Bladel
68
Reusel-De Mierden
52
Totaal gehonoreerde aanvragen

2018
1651
612
494
433
357

1.974

3547

2017
148.932
18.624

2018
141.500
54.537
32.866
41.700
31.795
302.398

Tabel 2: Uitgekeerde bedragen 2018 in €
Veldhoven
Eersel
Bergeijk
Bladel
Reusel-De Mierden
Totaal gehonoreerde aanvragen

11.432
7.120
186.108
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Het aantal verzoeken om ondersteuning ligt per gemeente iets anders.
De naamsbekendheid van Stichting Leergeld neemt ook in De Kempengemeenten toe waardoor steeds
meer aanvragers de weg naar ons vinden. In Veldhoven zien we langzaam een stabilisering van de groei
gezien het feit dat we hier reeds langer werken met deze opzet. In De Kempengemeenten is de situatie
volledig anders. Bergeijk is dit jaar onderdeel geworden van Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen
dus daar moet veel aandacht besteed worden aan het krijgen van naamsbekendheid. Een goed
voorbeeld van een plaats waar we al vele jaren een erg actief beleid kunnen voeren door een goede
samenwerking met veel organisaties die elkaar informeren is Eersel. Daardoor zien we hier veel
aanvragen binnenkomen. In Bladel en Reusel-De Mierden hadden we al een redelijke infrastructuur . Dat
uit zich in speciale projecten zoals zwemmen voor een diploma A en B. Gezien de uitbreiding van het
aantal taken is dit jaar besloten om in elke gemeente in ons werkgebied naast een eigen bestuurslid ook
een eigen coördinator aan te stellen. Door deze uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden hebben
we ook de organisatiestructuur moeten aanpassen. De nieuwe structuur is in bijlage 3 te zien. Door het
feit dat Leergeld in de Kempengemeenten nu pas het eerste jaar werkt als instantie die mede het
minimabeleid bepaalt voor kinderen van 0 tot 18, verwachten wij nog wel een groei van 20% voor het
komende jaar. Dit cijfer is gebaseerd op onze ervaring met dit proces in Veldhoven.

5

In onderstaande tabel is per categorie weergegeven welke bedragen in 2018 en 2017 zijn uitgegeven.
Tabel 3: Verdeling uitgaven per categorie in €
2017
Onderwijs
80.750
Sport
55.404
Cultuur
5.011
Welzijn
44.943
Totaal
186.108

2018
97.698
103.335
5.531
95.834
302.398

Naamsbekendheid van Leergeld is van belang om kinderen uit gezinnen in armoede te bereiken. Hiertoe
hebben we de reeds eerder ingezette acties op het gebied van pr en fondsenwerving ook in 2018
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 we ook ons eigen netwerk ingezet;
- continuering van de goede samenwerking met gemeenten, scholen, sportverenigingen en
culturele en maatschappelijke organisaties, met name in de Kempen gemeenten:
- een grote publiciteitsactie in Knegsel samen met Muziekvereniging St. Cecilia Oerle en Fanfare
Heide Echo en Met Karin Bloemen.
- continuering van onze uitgebreide samenwerking met leveranciers van benodigde spullen voor
de kinderen.
Quote:
“ Super zoals er met ons is omgegaan. Leergeld heeft een stukje van mijn financiële problemen
opgelost waardoor mijn kinderen kansen kregen. Daar ben ik Leergeld erg dankbaar voor.”
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4. Geld waarmee Stichting Leergeld kinderen kan helpen.
Een van de belangrijkste pijlers waarop Stichting Leergeld rust en kan functioneren is geld. Het is van
belang om jaarlijks te zorgen voor voldoende inkomsten om de uitgaven voor onze doelgroep te kunnen
betalen. Als Stichting Leergeld kijken we vooruit en zorgen we ervoor dat er ook een volgend jaar weer
voldoende financiële ruimte is om de uitgaven voor te honoreren aanvragen voor kinderen te kunnen
dekken.
We zijn al diegenen die ons in 2018 met een bijdrage 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 in wat voor steun we krijgen:
• giften en donaties van bedrijven, 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 privacyoverwegingen 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. Naast de opbrengst in financiële zin zijn deze acties ook goed voor het
bevorderen van de naamsbekendheid onder de doelgroep en de bewustwording bij de leerlingen en
leerkrachten van de scholen.
Van particulieren ontvangen we met regelmaat donaties en soms zelfs legaten. Die zijn uiteraard meer
dan welkom.
Van gemeenten uit het werkgebied ontvangen we subsidie om ons werk te kunnen doen. Met name
worden we ondersteund in de kosten voor kantoor, administratie en vergoeding van reiskosten voor de
vrijwilligers. 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 932 kinderen die in 2018 gebruik konden
maken van onze ondersteuning, danken we hen heel hartelijk.
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5. Verantwoording nemen voor de maatschappij.
Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen maakt deel uit van een in beweging zijnde maatschappij.
Voor ons als Leergeld betekent dit, naast het inzetten van 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.
• We hanteren een vrijwilligersbeleid gericht op veiligheid en zorg voor elkaar in een veilige en
prettige werksfeer.
• We bevorderen het draagvlak bij maatschappelijke organisaties door gerichte informatie te
verstrekken over armoedeproblematiek.
• We hebben een signaalfunctie onder andere richting scholen bijvoorbeeld als het gaat om het
organiseren van dure schoolreisjes en het gebruik van dure schoolmiddelen (laptops en Ipads).
Ook geven wij signalen door aan plaatselijke en landelijke overheden over ontwikkelingen op
gebied van armoede.
• 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 kinderen en een
klein budget.
• We maken zoveel mogelijk gebruik van fairtradeproducten 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:
“Leergeld betekent voor mij minder slapeloze nachten. Een opluchting dat mijn kinderen erbij horen.”
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6. Ons werk in elke gemeente
Resultaten met betrekking tot hulp aan de kinderen
In totaal zijn 932 kinderen geholpen. Er waren 3547 gehonoreerde aanvragen. Er is een totaalbedrag van
€ 302.398,00 besteed ten behoeve van kinderen uit onze doelgroep. Ieder kind mag een zwemdiploma
halen in alle gemeenten van ons werkgebied. Sinds 2016 wordt daar in samenwerking met de
zwemverenigingen en de zwembaden veel aandacht aan besteed.
Samenwerking met gemeente Veldhoven
De gemeente Veldhoven heeft in 2018 opnieuw een financiële ondersteuning gegeven in de kosten van
de stichting. Voor de komende jaren geldt dat de gemeente Veldhoven onze stichting gevraagd heeft
haar bij te staan in het minimabeleid. Daarvoor heeft de gemeente Veldhoven een deel van de gelden
die zij heeft ontvangen van de overheid voor het verminderen van armoede doorgeleid naar onze
stichting. Bovendien is de leeftijdscategorie van onze doelgroep verruimd van 4-18 jaar naar 0 – 18 jaar.
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. 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.
Veldwijzer
Mede door de gezamenlijke huisvesting van de Voedselbank, de Sociale Raadslieden en Stichting
Leergeld in het gebouw van De Parasol is er een nieuw loket ontstaan -“ Veldwijzer “ -waar mensen
terecht kunnen met vragen en zorgen over hun financiële situatie. Ook de gemeente Veldhoven is hierin
een partner. De drie genoemde partners bemensen dit loket zodat een snelle, warme doorverwijzing
mogelijk is. Stichting Leergeld is een van de initiatiefnemers van de Veldwijzer. In 2019 zal de Veldwijzer
verder worden uitgebouwd.
Vakantiewerk
Stichting Leergeld en het Vakantiewerk Veldhoven werken sinds 2009 samen om meer kinderen te laten
deelnemen aan activiteiten in de zomervakantie en om ze samen te laten spelen met leeftijdsgenoten. In
2018 hebben ruim 38 kinderen uit onze doelgroep meegedaan met 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 vaste 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.
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•

•

•
•

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.
Ook in 2018 hebben een aantal kinderen een schoolpakket ontvangen, dat in samenwerking met
de plaatselijke boekhandels is uitgegeven.
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.

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, het generalistenteam en specialistenteam, scholen en diverse maatschappelijke
instanties zoals de woningstichtingen Thuis en Woonbedrijf, ZuidZorg, het Sondervick College, de
Voedselbank, Kringloopwinkel, Kledingbank, GGD, Vluchtelingenwerk, Bureau Sociale raadslieden,
Cordaad, 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 signaleert
Stichting Leergeld vanuit de eigen positie ontwikkelingen in het werkveld en zo nodig stelt zij
verbeteringen voor. Uitgebreid contact en samenwerking is gezocht met budgetcoaches in Veldhoven.
Stichting Leergeld heeft in het verleden 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, Eindhoven en de Kempen is
intensief overleg geweest om 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.
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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 zo mogelijk
bijeengebracht middels een vrijwillige bijdrage van de ouders en verzorgers van andere kinderen die
tweetalig onderwijs volgen. Vergelijkbare afspraken om kosten gezamenlijk te dragen zijn gemaakt met
een aantal Veldhovense voetbalclubs, andere sportverenigingen, de Bibliotheek en Theater De Schalm.
Quote:
“Dankzij de hulp van Stichting Leergeld kunnen mijn kinderen sporten en naar school zonder zich ten
opzichte van andere kinderen tekort gedaan te voelen en het gevoel te krijgen gewoon mee te kunnen
draaien.”

Aanvragen voor ondersteuning in de Kempen
In 2018 werden 467 kinderen geholpen in de vier Kempengemeenten gezamenlijk. Waarvan 103 in
Bergeijk, 159 in Eersel, 120 in Bladel en 85 in Reusel-De Mierden. De Kempengemeenten hadden in 2017
een constructie waarbij de gemeenten via de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) gelden beschikbaar
stelden aan de Leergelddoelgroep.
Vanaf 1 januari 2018 is de uitvoering van het minima beleid voor kinderen tot 18 jaar overgedragen aan
Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen. In het kader van de privacy wetgeving kon er geen
gegevens van gezinnen worden uitgewisseld. Stichting Leergeld moest zelf op pad om de doelgroep te
benaderen en op te sporen. Dit was niet gemakkelijk en heeft veel inspanning en tijd gekost.
We verwachten voor 2019 een stijging van ca 20%. Dit cijfer is gebaseerd op de ervaringen die wij in het
verleden hebben opgebouwd in Veldhoven.
Ten behoeve van de kinderen werd ruim € 163.000 uitgegeven in de Kempen gemeenten. Dat is
ongeveer 350 euro per kind. In vergelijking met de besteding van de ISD de Kempen ( 200 euro voor
schoolactiviteiten , 350 euro voor participatie gelden en een laptop van max 500 euro in vijf jaar per
gezin) is dit een veel lager bedrag per kind. Hier komt het verschil in beleid tussen stichting Leergeld en
de ISD naar voren. Stichting Leergeld gaat niet uit van het principe waar heeft het kind recht op, maar
van het principe wat heeft het kind daadwerkelijk nodig. Bijvoorbeeld als een kind gaat voetballen en hij
kan nog de schoenen van zijn oudere broer gebruiken dan vergoedt stichting Leergeld geen voetbal
schoenen voor hem.

Samenwerking met Kempengemeenten
Met de afzonderlijke gemeenten zijn via onze lokale bestuurders 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).
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Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen is door de Kempengemeenten gevraagd hen in de toekomst
te ondersteunen bij het minimabeleid. Daartoe zijn gelden die de gemeenten hebben ontvangen voor
het verminderen van armoede (Klijnsmagelden) doorgesluisd naar de Stichting. Ook is afgesproken dat
de leeftijdscategorie van de doelgroep wordt verruimd van 4-18 naar 0-18 jaar.
Vermeldenswaard is dat, op verzoek van Stichting Leergeld Valkenswaard, vanaf 2018 Stichting Leergeld
Veldhoven en De Kempen ondersteuning biedt in de gemeente Bergeijk. Deze gemeente viel voorheen
onder de Stichting Leergeld Valkenswaard.
Ook is er in de 4 gemeenten veel tijd en energie gestoken om de te contacten met de plaatselijke
leveranciers van diensten en goederen te optimaliseren.
Gemeente Eersel
Volgens gegevens van de ISD zijn in 2016 129 kinderen uit Eersel geholpen. In 2018 heeft stichting
Leergeld Veldhoven en de Kempen 159 kinderen bereikt. Dat is een toename van 23 procent. Mede door
de goede contacten met de cultuur en sportverenigingen, scholen, sociale instellingen, in het bijzonder
vluchtelingenwerk hebben we dit kunnen bereiken.
Gemeente Bladel
In Bladel zijn in 2016 100 kinderen via de ISD geholpen. Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen
heeft in 2018 120 kinderen bereikt. Een stijging van 20 percent. Ook in Bladel waren er nog contacten
van enkele jaren geleden maar deze moesten weer worden geactiveerd.
Gemeente Bergeijk
Tot 2018 viel de gemeente Bergeijk onder het werkgebied van de Stichting Leergeld Valkenswaard en
omgeving. Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen is in 2018 hier met een blanco lei begonnen.
Desondanks zijn er in 2018 103 kinderen geholpen. (97 kinderen 2016 door de ISD) Dit is een stijging van
6 procent. Dit mooie resultaat is zeker te danken aan de enthousiaste ondersteuning door de gemeente
Bergeijk (wethouder en ambtenaren).
Gemeente Reusel-De Mierden
In de gemeente Reusel- De Mierden hebben we in 2018 hetzelfde aantal kinderen bereikt (85 kinderen)
als de ISD in 2016 (84 kinderen). Een verklaring waarom hier het aantal gelijk is gebleven is niet voor
handen. In het komende jaar zal Stichting Leergeld Velhoven en de Kempen in Reusel en de Mierden
extra campagne gaan voeren om meer kinderen en gezinnen te bereiken.

Samenwerking met middelbare scholen
Zoals in Veldhoven wordt overlegd met het Sondervick College (zie hierboven), zo vindt ook goed overleg
plaats met Pius X College in Bladel , Were Di in Valkenswaard en Rythovius in Eersel over
betaalregelingen voor kinderen. In 2018 is op directie niveau een overleg geweest met de scholen om te
komen tot afspraken over schoolbenodigdheden, ouderbijdragen, schoolreizen en laptop/iPad gebruik.
Per school zijn er overeenkomsten getekend met daarin de voorwaarden en afspraken.
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Public relations in de Kempengemeenten
Stichting Leergeld heeft ook in 2018 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 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-De
Mierden, Brabantse Kempenfestival, de Akkerwinde-actie en de Open Dag van Pius X College in Bladel.

Sponsoring en donaties
Van verschillende vaste donateurs (organisaties/bedrijven) kwamen opnieuw geldbedragen binnen.
Diverse ondernemers en organisaties steunden Stichting Leergeld in natura door het beschikbaar stellen
van noodzakelijke spullen, kantoorruimte, weggeefartikelen, pr-materiaal. Daarnaast waren er
particuliere donateurs voor Stichting Leergeld. Door alle ruimhartige donaties konden de uitgaven
worden gedekt.
Quote:
“Leergeld helpt mij flink . Waar ik tegen aan loop is dat er nooit geld is voor iets extra’s, dagje weg,
terrasje, uit eten en al helemaal niet naar een musical. Dit doen klasgenoten en vrienden wel. Maar
gewoon sporten kan ik dan wel dankzij Leergeld, net als zij.”
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7. Organisatie, bestuur, uitvoering en ondersteuning
Organisatiestructuur
In onze organisatie zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuur en een hoofd uitvoering de
coördinatoren verantwoordelijk voor de operationele uitvoering en afhandeling van aanvragen voor
ondersteuning van kinderen. De coördinatoren 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 ca. 50 mensen.

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de implementatie ervan.
De samenstelling van het bestuur per eind 2018 is:
Wil van Egmond,
Wil de Kort,
Hanny van de Berg
Harry Welp
Lien Lavrijssen,
Tom Verspaandonk
Denise Janssen,
Wim Raaphorst,
Marc Spruit,
Frans Heutinck,

voorzitter
penningmeester
secretaris ( tot 1 sept. 2018) nu vacature)
bestuurslid (aandachtsgebied gemeente Veldhoven)
bestuurslid (aandachtsgebied gemeente Bladel)
bestuurslid (aandachtsgebied gemeente Eersel)
bestuurslid (aandachtsgebied gemeente Reusel-De Mierden)
bestuurslid (aandachtsgebied gemeente Bergeijk)
portefeuille communicatie
hoofd uitvoering -aanwezig bij bestuursvergaderingen. Geen stemrecht.

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 de coördinator
ten aanzien van de afhandeling van de aanvragen op basis van zijn/haar bevindingen. De administratieve
krachten zorgen voor de betalingen, het bijhouden van de dossiers en de correspondentie.
Stichting Leergeld houdt kantoor in Veldhoven, in het gebouw van De Parasol, en in de Kempen, in de
bibliotheek van Eersel. Op beide locaties is gelegenheid voor intermediairs en coördinatoren voor
ontmoeting en overleg.
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Ondersteuning public relations, ICT, Internet, (financiële) administratie
Er is een aparte werkgroep die ondersteuning biedt op het gebied van PR en communicatie. 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, en contacten met scholen.
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 ca. 106 andere Stichtingen Leergeld in ca 300 gemeenten (van in totaal
380 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.
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:
“Ze hebben ervoor gezorgd dat mijn oudste twee kinderen een fiets hebben gekregen en weer naar
de muziekles kunnen wat hun grootste passie is. Daar ben ik Stichting Leergeld nog iedere dag
dankbaar voor”.
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8. Financieel beleid
Uitgaven ten behoeve van aanvragen voor de kinderen
De effecten van de activiteiten zijn vastgelegd in de financiële cijfers van 2018 (zie bijlage 2).

Uitgaven ten behoeve van de organisatie (indirecte kosten)
De kosten van de organisatie zijn in totaal € 28.517. De indirecte kosten over 2018 zijn 9% van de
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 natura geleverde diensten van derden, waarvoor geen of weinig kosten zijn doorberekend aan
Stichting Leergeld (scholing, pr-materialen, kantoorruimte, consumpties en onderhoudskosten).
Dit jaar hebben we veel aandacht gegeven aan de vrijwilligers die erg veel tijd, energie en kennis geheel
vrijblijvend ter beschikking stellen aan de Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Dit zullen we de
komende jaren blijven doen.

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 2018 hebben gezorgd voor een goede basis
om de uitgaven voor de kinderen in 2018 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. Als Stichting Leergeld werken we goed samen met het Nationaal Fonds Kinderhulp.
Deze organisatie reageert uitermate positief op aanvragen die wij bij hen doen. Er is een wederzijdse
vertrouwensband dat aanvragen op de juiste wijze worden verwerkt en dit is een prettige wijze van
samenwerking. Met Jeugdfonds Sport en Cultuur verloopt de samenwerking erg stroef en we hebben
samen met Leergeld Oirschot de ISD op de hoogte gebracht van het besluit om de samenwerking te
beëindigen. De reden van de stap is de zware administratieve belastingen voor onze vrijwilligers en de
geringe toegevoegde waarde. In Veldhoven hadden we al vele jaren eerder deze stap genomen in
samenspraak met de gemeente. De Kempengemeenten wilden toch dat wij het zouden proberen
ondanks onze bezwaren tijdens de start van de samenwerking.

Inkomsten/subsidies van gemeentelijke overheden
Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen wordt in ons werkgebied gezien als een waardevolle
ketenpartner in het gemeentelijk armoedebeleid. Alle gemeenten uit ons werkgebied hebben Leergeld
vanuit die redenering ook in 2018 financieel gesteund.
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9. Toekomstplannen Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen in
2019 en daarna

In 2018 zijn grote veranderingen ontstaan ten opzichte van het jaar 2017 doordat de gemeenten
Veldhoven, Reusel-De Mierden, Eersel, Bladel en Bergeijk ons hebben verzocht hen bij te staan in het
verminderen van de armoede en daartoe Klijnsmagelden ter beschikking hebben gesteld. Deze
wijzigingen hebben impact op de grootte en werkdruk van de stichting maar we zien de toekomst met
vertrouwen tegemoet omdat de Leergeldaanpak heeft bewezen effectief te zijn. Er is een boekje
beschikbaar “ Leergeld doet er toe” en een folder met informatie over hoe onze inzet wordt
gewaardeerd door onze doelgroep. Het boekje is het resultaat van een onderzoek dat op verzoek van
Leergeld Nederland is uitgevoerd door bureau “Publieke Werken”. Hiervoor zijn 15 gezinnen gevolgd.
Daarnaast heeft Linda Youssef begeleid door Dr. M.C. van Egmond voor een bachelorscriptie onderzoek
gedaan bij 75 van onze gezinnen. De uitkomsten zijn verrassend gelijk ondanks de verschillen van
onderzoek en onderzoeksvraag. Als Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen willen we graag ons
onderzoek voortzetten in 2019.
Naast dit onderzoek willen we in 2019 veel aandacht geven aan de bestendigheid van de organisatie van
Leergeld Veldhoven en De Kempen.
Gezien het grote belang dat Leergeld heeft in ons werkveld bij kinderen die problemen ervaren om mee
te kunnen doen is het van belang dat we een gezond financieel beleid voeren maar ook goed oog
houden voor de uitvoerende kant van de organisatie.

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
2018.
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 2018

Aanvragen
Gehonoreerde aanvragen

2017
1974

2018
3547

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

2017

2018

370
626
511
115

486
932
465
467
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Bijlage 2

Continuïteitsreserve per gemeente

2018

Veldhoven

Bergeijk

Reusel-De
Mierden

Eersel

Bladel

€ 36.740

€ 47.471

€ 17.138

Stand 1 jan 2018

€ 85.803

Ontv. van gemeente

€ 96.500

€ 52.000

€ 49.000

€ 53.000

€ 35.000

Ontv. van derden

€ 52.296

€ 7.951

€ 7.751

€ 12.701

€ 8.100

Totaal ontv .

€ 241.599

€ 59.951

€ 93.491

€ 113.172

€ 60.238

Uitgekeerd aan
kinderen
Organisatie kosten

€ 141.500
€ 10.539

€ 32.866
€ 4.843

€ 54.537
€ 4.842

€ 41.700
€ 4.843

€ 31.795
€ 3.418

Stand 31 dec 2018

€ 89.560

€ 22.242

€ 34.112

€ 66.629

€ 25.025
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Bijlage 3

Leergeldorganisatie structuur
Dagelijks
bestuur

Bestuur

Algemeen
leidinggevende

Ondersteunende
diensten

Hoofdcoordinator

Coordinator
Reusel

Personeel &
Vertrouwenspersoon

Boekhouding*

Coordinator
Veldhoven

Administratie & Kantoor

Coordinator
Eersel

Intermediairs

Coordinator
Bergeijk

Kwaliteit en
automatisering

Afspraken en
contracten
Communicatie
(werkgroep)**

Coordinator
Bladel
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Contactgegevens van Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen:
Adres
Sterrenlaan 15, 5505 BG 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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