JAARVERSLAG 2020

“Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks niet buiten de boot vallen.”
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2. Voorwoord
Met dit verslag presenteert het bestuur van Leergeld Veldhoven en De Kempen haar activiteiten over
het jaar 2020. Het was in velerlei opzichten een bewogen jaar. Door de intrede van het Covid19 virus
is voor een groot deel van het jaar het sociale en maatschappelijke leven op z’n kop gezet. Ook
Leergeld ondervond daar uiteraard de consequenties van.
Door de maatregelen die ervoor moesten zorgen dat we de crisis onder de knie kregen, werden
fysieke ontmoetingen afgeraden of zelfs verboden. Onze eerste lijn, de intermediairs, moest
daardoor vooral via telefonische contacten werken in plaats van via huisbezoeken. Helaas, want
tijdens de huisbezoeken die ze normaal gesproken afleggen, krijgen ze niet alleen veel technische
informatie over het reilen en zeilen van een gezin. Ze doen daarbij ook een indruk op van de sociale
activiteiten en samenhang van het gezin. Die samenhang speelt een grote rol bij de ondersteuning
van een gezin. Ondersteuning door Leergeld zelf of doorverwijzing naar een andere sociale
hulporganisatie als dat beter is.
Hoewel veel van de door ons gebruikelijk ondersteunde activiteiten (buitenschoolse activiteiten,
sport- en cultuurbeoefening) niet zijn doorgegaan, hebben we toch weer veel kinderen kunnen
ondersteunen. De nadruk kwam daarbij vaak te liggen op ondersteuning bij het onlinethuisonderwijs. Zo was er veel vraag naar laptops.
Gezinnen met meerdere kinderen in het (basis) onderwijs kwamen in de problemen doordat veel
onderwijs digitaal werd gegeven. Met veel extra laptops hebben wij die gezinnen kunnen helpen.
Het bestuur van Leergeld heeft zich afgelopen jaar gericht op het opstellen van een nieuw
beleidsplan. Voor de jaren 2021 tot en met 2025 zijn nieuwe doelen gesteld.
Voor de doelgroep van kinderen tussen 0 en 4 jaar gaan we onderzoeken wat onze bijdrage kan zijn.
Dat onderzoek kan leiden tot een aanpassing van ons ondersteuningspakket.
We zien (ook al vóór corona) dat onze doelgroep groeit en dat er nieuwe doelgroepen (zzp’ers en
agrarische sector) ontstaan als gevolg van corona. Dat betekent dat we ons nog meer moeten richten
op naamsbekendheid, zodat we uiteindelijk ook de kinderen bereiken in deze doelgroepen.
In de Kempengemeenten is een nieuwe kadernota van kracht waarbij de gemeenten meer in eigen
beheer willen gaan uitvoeren. We volgen deze ontwikkelingen op de voet en leveren een bijdrage
aan de verdere ontwikkeling van dit beleid.
Door de recente ontwikkelingen kunnen er echter ook spontaan nieuwe vormen van ondersteuning
ontstaan. Te denken valt aan een ondersteuning van het thuisonderwijs waar veel ouders moeite
mee hebben. Niet alleen met de organisatie ervan maar ook met de inhoud van het onderwijs.
Vooral in gezinnen waarbij Nederlands niet de moedertaal is kan het lastig zijn voor de ouders om
hun kinderen te ondersteunen.
Ander aandachtspunt is de interne communicatie. Onze organisatie is inmiddels zo groot geworden
dat onderlinge contacten niet meer spontaan ontstaan, maar georganiseerd moeten worden.
Daarbij komt dat door de coronacrisis ontmoetingsmogelijkheden beperkt zijn geworden. Om de
onderlinge overdracht van kennis en vaardigheden een extra impuls te geven, zal er intern meer en
op verschillende manieren gecommuniceerd moeten worden. Om die reden hebben we dan ook
extra inzet gepleegd op de werkgroep communicatie.
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3. De belangrijkste cijfers
In 2020 zijn in het hele werkgebied van Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen, de gemeenten
Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Veldhoven, in totaal 3075 ondersteuningsaanvragen
gehonoreerd.
In totaal heeft Leergeld Veldhoven en de Kempen 891 kinderen, afkomstig uit 487 gezinnen,
ondersteund. Door allerlei oorzaken waren deze gezinnen niet in staat om hun kinderen volop mee
te laten doen aan de wereld waarin zij leven. De Stichting heeft daarom een handje geholpen.
Leergeld ondersteunt nooit met geld maar altijd in natura.
Het aantal geholpen gezinnen daalde met 3% ten opzichte van 2019 (501). Het aantal ondersteunde
kinderen daalde met 8% ten opzichte van 2019 (968).
Met al deze aanvragen was een totaal bedrag van ruim € 286.000 gemoeid. In 2020 hebben wij ruim
€ 100.000 ontvangen uit sponsoring en donaties, samen met de subsidies van de gemeenten
voldoende om alles te betalen.
Hoewel Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen werkt met vaste richtlijnen voor het vergoeden
van bepaalde kosten, is er altijd ruimte voor maatwerk. Het bestuur kan bijzondere aanvragen op
een bijzondere manier beoordelen. Zo is er een apart fonds ingericht voor kinderen met speciale
talenten. Ook doen wij voor deze speciale aanvragen (nooit tevergeefs) een beroep op de hulp van
het Nationaal Fonds Kinderhulp.
De belangrijkste ontwikkelingen in de kengetallen zijn opgenomen in de onderstaande grafieken.
Hierin is te zien dat de aantallen in 2020 ten opzichte van andere jaren een beetje zijn gedaald. De
reden hiervoor laat zich raden. Tijdens de corona-crisis zijn veel activiteiten waarvoor wij steun
verlenen, niet door gegaan. Meer cijfers zijn opgenomen in bijlage 1.

Grafiek 1: Aantal gehonoreerde aanvragen.
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Grafiek 2: Aantal ondersteunde kinderen.

De praktijk zal uit moeten wijzen of er in 2021 een inhaalslag komt voor deze gemiste activiteiten.

Een gezin schrijft:
We willen u en uw organisatie bedanken voor uw ondersteuning, voor ons maar
ook voor al die andere kinderen die het niet gemakkelijk hebben. Veel succes
verder met uw inzet en hopelijk kunnen straks net als wij nog meer ouders zeggen
dat u niet meer nodig bent.
Met vriendelijke groeten.
Dhr. en Mw. S
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4. Medewerkers en organisatie
Bestuur
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van beleid en de implementatie ervan. Na de
uitbreiding van het werkgebied (2018) en de bijbehorende vergroting van de organisatie, is kritisch
gekeken naar de taken van het bestuur. In 2019 is de nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd.
De daaruit voorkomende wijzigingen hebben we in 2019 vertaald naar enkele taakuitbreidingen van
het bestuur. Naast een verantwoordelijkheid voor een deel van ons werkgebied hebben de
bestuursleden nu ook de (bestuurlijke) verantwoordelijkheid gekregen voor een deel van de
organisatie. Helaas heeft de verdere praktische uitwerking van structuur en taakverdeling in 2020
weinig vervolg gekregen. Vanwege de coronacrisis hebben de bestuursleden maar beperkt contacten
kunnen onderhouden met de medewerkers.
De samenstelling van het bestuur aan het einde van 2020 was als volgt:
Angela van Gerwen
Wil de Kort
Thomas van Hulsel
Harry Welp
Lien Lavrijssen
Tom Verspaandonk
Denise Janssen
Wim Raaphorst
Gerard Coppens
Frans Heutinck

voorzitter
penningmeester
secretaris (aandachtsgebied ICT)
bestuurslid (aandachtsgebieden gemeente Veldhoven en
kwaliteitsbewaking)
bestuurslid (aandachtsgebieden gemeente Bladel en personeelszaken)
bestuurslid (aandachtsgebied gemeente Eersel)
bestuurslid (aandachtsgebieden gemeente Reusel-De Mierden en
scholen)
bestuurslid (aandachtsgebieden gemeente Bergeijk en contracten)
bestuurslid (aandachtsgebieden communicatie en PR)
Algemeen Leidinggevende (aanwezig bij bestuursvergaderingen. Zonder
stemrecht)

Het dagelijks bestuur (Angela van Gerwen, Wil de Kort,
Thomas van Hulsel, Tom Verspaandonk) heeft in 2020 zes
keer vergaderd. Het voltallige bestuur heeft zeven keer
vergaderd. In de periode waarin fysieke bijeenkomsten niet
mogelijk waren is digitaal vergaderd. De
novembervergadering wordt gebruikt om de lijnen
(strategisch en financieel) voor het nieuwe jaar uit te zetten.

Uitvoeringsorganisatie
De uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor het ontvangen, beoordelen en afwikkelen van de
aanvragen voor ondersteuning. Dit werk is verdeeld over drie functies: de coördinator, de
intermediair en de administratie.
De uitvoeringsorganisatie wordt aangestuurd door een algemeen leidinggevende. Hij ziet erop toe
dat de taken goed worden uitgevoerd.
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Coördinatoren
In totaal zijn er zes coördinatoren. Zij worden aangestuurd door de hoofdcoördinator.
Elke coördinator stuurt de werkzaamheden aan in zijn/haar werkgebied en beslist over de aanvragen
voor ondersteuning, binnen de door het bestuur vastgestelde kaders.

Intermediairs
De intermediairs bezoeken de gezinnen, die een aanvraag hebben
ingestuurd. Zij adviseren de coördinatoren over de afhandeling van de
aanvragen op basis van hun eigen bevindingen.

Administratieve krachten
De administratieve krachten verzorgen de dossiers en alle correspondentie naar gezinnen en
leveranciers.

Vrijwilligers
In totaal telt Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen nu 50 vrijwilligers. Om het vele werk te
kunnen blijven doen en om de werkzaamheden nog beter te kunnen verdelen, zijn wij nog steeds op
zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen. Met enige regelmaat publiceren wij dan ook
advertenties en vacatures om nieuwe mensen te werven.

Binding vrijwilligers
Om de binding met onze vrijwilligers te behouden en te versterken,
organiseren wij een aantal keren per jaar bindingsactiviteiten.
Helaas is een aantal van deze bijeenkomsten niet door kunnen
gaan vanwege de beperkingen die waren opgelegd vanwege het
covid-19 virus. Als alternatief hebben we in de zomer een attentie
uitgedeeld aan de vrijwilligers in de vorm van een asperge-pakket.
Onze startbijeenkomst in september viel in een gunstig periode
waardoor deze wel heeft kunnen plaatsvinden. Later was het
echter niet meer mogelijk om samen te komen, dus is er voor een
huiselijke versnapering gezorgd met de kerstdagen.
Op deze manier hebben we toch onze waardering uit kunnen spreken in de richting van onze
vrijwillige medewerkers.

Relatie met Leergeld Nederland
De Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen is samen met 110 andere stichtingen 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.
Ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit het ontwikkelen van een gezamenlijk registratiesysteem voor
aanvragen, deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers, standaard pr-materiaal en ontwikkelen
van kwaliteitsstandaarden.
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5. Partners
Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen werkt samen met een groot aantal partners. Deze
partners zijn onder te verdelen in:
• De gemeenten in ons werkgebied: Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Veldhoven.
• Samenwerking Kempengemeenten, afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.
• Scholen in het werkgebied, met name scholen voor voortgezet onderwijs.
• Maatschappelijke organisaties.
• Bedrijven die sponsoring aanbieden in financiële of materiele zin.
• Lokale ondernemers bij wie wij artikelen bestellen (Local-for-local).

Gemeenten
Kempengemeenten
Met enige regelmaat hebben onze bestuursleden overleg met hetzij ambtelijke, dan wel bestuurlijke
vertegenwoordigers van de gemeenten. Deze overleggen verlopen altijd in een prettige sfeer en zijn
steeds gericht op het vinden en ondersteunen van kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk
hebben. Een jaarlijks terugkerend gespreksonderwerp is het jaarverslag en de jaarrekening van onze
Stichting. Ondanks de beperkingen is in 2020 een nieuw beleidskader opgesteld voor de
armoedebestrijding in de Kempengemeenten. Op het einde van het jaar is daarvoor een aantal
gesprekken gestart met stakeholders in het werkgebied. Leergeld Veldhoven en De Kempen neemt
graag deel aan deze gesprekken om haar kennis en ervaring in te brengen.

Gemeente Veldhoven
De samenwerking met de ambtenaren van de afdeling Welzijn Inkomen en Zorg van de gemeente
Veldhoven verloopt constructief. Door de wederzijdse doorverwijzing worden meer gezinnen uit
onze doelgroep bereikt en worden de voorliggende voorzieningen in het kader van het minimabeleid,
beter gebruikt.
Bovendien participeert Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen in het armoede- en WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning)- debat van de gemeente Veldhoven.

Veldwijzer
Veldwijzer is een loket waar mensen uit de gemeente Veldhoven terecht
kunnen met vragen en zorgen over hun financiële situatie. Samen met
Bureau Sociaal Raadslieden, Voedselbank Veldhoven en de gemeente
Veldhoven bemensen we dit loket zodat een snelle, warme doorverwijzing
mogelijk is. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen is een van de
initiatiefnemers van de Veldwijzer.

Een moeder schrijft na ontvangst van een Jarige Job doos:
Ik wil u enorm bedanken voor de doos met kadootjes, lekkernij en slingers. Mijn
zoontje was erg verrast, echt super bedankt voor alles……
Mw. M.
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Vakantiewerk
Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen en het Vakantiewerk Veldhoven werken sinds 2009
samen om meer kinderen te laten deelnemen aan activiteiten in de zomervakantie. Helaas is daar in
de zomer van 2020 niet zo veel van terecht gekomen.
Ook in de Kempengemeenten ondersteunen wij de vakantiewerken. Helaas is ook daar in 2020
weinig van terecht gekomen.

Scholen
In elke gemeente in ons werkgebied is een aantal basisscholen gehuisvest. Omdat er normaal
gesproken weinig bijkomende kosten zijn voor ouders van kinderen in het basisonderwijs zijn, is onze
ondersteuning gewoonlijk beperkt. Als gevolg van het thuisonderwijs dat in 2020 is opgelegd aan de
kinderen is de vraag naar ondersteuning
toegenomen. Vooral gezinnen met meerdere
kinderen kwamen in de knel bij het digitaal volgen
van de lessen.
Leergeld Veldhoven en De Kempen heeft haar
beleid t.a.v. laptops versoepeld om deze gezinnen
bij te kunnen staan in hun vraag naar meerdere
apparaten per gezin.
In samenspraak met de koepels van basisscholen in
ons werkgebied konden hierin wij snel schakelen.
Binnen ons werkgebied vallen de volgende scholen voor voortgezet onderwijs: Pius X-College in
Bladel en het Sondervick College in Veldhoven, Were Di in Valkenswaard en het Rythovius College in
Eersel.
Sporadisch wordt er samengewerkt met scholen voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs in
Eindhoven en Tilburg. Ook voor leerlingen van deze scholen golden dit jaar de beperkingen en de
extra vraag naar laptops. Gelukkig hebben wij ook in die behoefte kunnen voorzien.
In totaal zijn meer dan 350 apparaten uitgegeven aan kinderen.

SAM&
SAM& is het samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur,
Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen zetten wij ons in voor de ruim 300.000
kinderen van 0 - 21 jaar die opgroeien in armere gezinnen. Hun ouders/verzorgers en/of betrokken
professionals zoals leerkrachten kunnen bij SAM&
terecht om de kind(eren) gewoon mee te laten doen
door voorzieningen op het gebied van educatie, sport,
cultuur, verjaardag, recreatie en overige zaken aan te
vragen.
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6. Hoe komt onze stichting aan haar geld?
De (financiële) inkomsten van Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen waren ook in 2020 weer
onder te verdelen in:
• Subsidies van gemeenten.
• Giften en donaties van bedrijven, organisaties, stichtingen, instellingen en serviceclubs.
• Particuliere donaties en legaten.
• Opbrengsten uit acties.

Subsidies van gemeenten
Van de gemeenten in ons werkgebied ontvangen wij jaarlijks een subsidiebedrag. In 2020 ontvingen
wij in totaal € 286.851 aan subsidiegelden.

Giften en donaties
Met enige regelmaat hebben we particuliere donaties
ontvangen. Daarnaast hebben we ook dit jaar gelden mogen
ontvangen van bedrijven. Vaak verzoeken donateurs en
bedrijven ons om geen ruchtbaarheid te geven aan hun gift. Om
die reden vindt u in dit jaarverslag geen lijst van sponsoren en
donateurs. Mocht u prijs stellen op nadere informatie, verzoeken
we u contact op te nemen met de secretaris.

Acties
Binnen ons werkgebied vinden regelmatig acties op scholen plaats waarvan de opbrengst ten goede
komt aan Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Via sponsorlopen en kerstmarkten zamelen
de kinderen dan geld in voor onze stichting. 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. Ook in 2020 hebben er acties en evenementen
plaatsgevonden, zij het in beperkte mate.

Naamsbekendheid
Naamsbekendheid van Leergeld is van belang om kinderen in gezinnen in armoede te bereiken.
Hiertoe hebben we de al eerder ingezette acties op het gebied van PR en fondsenwerving ook in
2020 voortgezet door:
1. 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.
2. Continuering van de goede samenwerking met gemeenten, scholen, sportverenigingen en
culturele en maatschappelijke organisaties.
3. Voortzetten van onze uitgebreide samenwerking met leveranciers van benodigde materialen
voor de kinderen.

Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen Jaarverslag 2020
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Speciaal in 2020 waren de optredens van Domingos Muanza. Deze
atleet uit Reusel-De Mierden was op verschillende plaatsen te zien en
te horen. Zo was hij bij Op1 te zien en werd er een filmpje opgenomen
voor de Vriendenloterij. Tijdens elk optreden stonden zijn komst naar
Nederland en de ondersteuning die hij hier heeft gekregen van
Leergeld centraal.

Een moeder schrijft;
Ik
wil nogmaals jullie stichting bedanken voor de kans die jullie mijn dochter hebben
gegeven. Het helpt mijn dochter om in contact te komen met andere kinderen. Het
maakt me gelukkig als ze blij terugkomt van dansles en ze vertelt wat ze heeft geleerd.
Dat heefgeholpen om beter met mijn dochter te communiceren.
Moeder van A
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Woord van dank
Het bestuur dankt alle sponsoren, donateurs, subsidiegevers, ondersteunende organisaties en
samenwerkende partijen en alle vrijwilligers van Stichting Leergeld, voor hun steun, betrokkenheid
en inzet in 2020.

Met hun steun hebben we hard aan ons motto kunnen werken:

ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN!!

Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen Jaarverslag 2020
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Bijlage 1: Cijfermatige overzichten
Aantal gezinnen
Bergeijk
Bladel
Eersel
Reusel-De Mierden
Veldhoven
Totaal

2016
n.v.t.
19
27
10
263
319

2017
n.v.t.
27
33
13
297
370

2018
56
58
66
34
272
486

2019
64
53
62
36
286
501

2020
64
74
64
33
252
487

Aantal kinderen
Bergeijk
Bladel
Eersel
Reusel-De Mierden
Veldhoven
Totaal

2016
n.v.t.
28
47
16
445
536

2017
n.v.t.
36
55
24
511
626

2018
103
120
159
85
465
932

2019
119
124
143
87
495
968

2020
121
143
130
84
413
891

Aantal aanvragen
Bergeijk
Bladel
Eersel
Reusel-De Mierden
Veldhoven
Totaal

2016
n.v.t.
38
97
34
1314
1483

2017
n.v.t.
68
140
52
1714
1974

2018
494
433
612
357
1651
3547

2019
570
470
666
310
1721
3737

2020
497
440
386
289
1463
3075

Uitgaven
Bergeijk
Bladel
Eersel
Reusel-De Mierden
Veldhoven
Totaal

2016
n.v.t.
€ 3.812
€ 8.693
€ 5.941
€ 106.942
€ 125.388

2017
n.v.t.
€ 11.432
€ 18.624
€ 7.120
€ 148.932
€ 186.108

2018
€ 32.866
€ 41.700
€ 54.537
€ 31.795
€ 141.500
€ 302.398

2019
€ 48.393
€ 52.536
€ 67.329
€ 35.872
€ 156.318
€ 360.448

2020
€ 40.453
€ 42.096
€ 41.801
€ 26.041
€ 135.752
€ 286.143

Gemiddelde bedrag
per aanvraag
Bergeijk
Bladel
Eersel
Reusel-De Mierden
Veldhoven
Totaal

2016
n.v.t.
€ 100
€ 90
€ 175
€ 81
€ 85

2017
n.v.t.
€ 168
€ 133
€ 137
€ 87
€ 94

2018
€ 67
€ 96
€ 89
€ 89
€ 86
€ 85

2019
€ 85
€ 112
€ 101
€ 116
€ 91
€ 96

2020
€ 81
€ 96
€ 108
€ 90
€ 93
€ 93
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Gemiddelde bedrag
per kind

2016

2017

2018

2019

2020

Bergeijk

n.v.t.

n.v.t.

€ 319

€ 407

€ 334

Bladel

€ 136

€ 318

€ 348

€ 424

€ 294

Eersel

€ 185

€ 339

€ 343

€ 471

€ 322

Reusel-De Mierden

€ 371

€ 297

€ 374

€ 412

€ 310

Veldhoven

€ 240

€ 291

€ 304

€ 316

€ 329

Totaal

€ 234

€ 297

€ 324

€ 372

€ 321

Categorieën
Onderwijs
Sport
Cultuur
Welzijn
Totaal

2016
€ 49.102
€ 48.227
€ 114
€ 27.945
€ 125.388

Organisatiekosten
Bergeijk
Bladel
Eersel
Reusel-De Mierden
Veldhoven
Totaal
Percentage van
exploitatie

16

2016
n.v.t.

€ 13.617
11%

2017
€ 80.750
€ 55.404
€ 5.011
€ 44.943
€ 186.108

2018
€ 97.698
€ 103.335
€ 5.531
€ 95.834
€ 302.398

2019
€ 134.750
€ 102.508
€ 15.467
€ 107.723
€ 360.448

2020
€ 100.338
€ 84.650
€ 11.413
€ 89.742
€ 286.143

2017
n.v.t.
€ 3.314
€ 3.313
€ 1.657
€ 8.284
€ 16.568
9%

2018
€ 4.843
€ 4.843
€ 4.842
€ 3.418
€ 10.539
€ 28.485
9%

2019
€ 3.766
€ 3.766
€ 3.766
€ 2.660
€ 8.197
€ 22.175
6%

2020
€ 3.468
€ 3.468
€ 3.468
€ 2.449
€ 7.549
€ 20.402
7%
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Bijlage 2: Staat van baten en lasten 2020
2020

Begroting
2020

2019

Ontvangsten
Uitgaven aan doelgroep
Subtotaal

€ 391.845
€ 286.143
€ 105.702

€ 443.000
€ 406.400
€ 36.600

€ 435.059
€ 360.448
€ 74.611

Vrijwilligers
Kantoor
Algemeen
Totale organisatiekosten

€ 10.818
€ 5.461
€ 4.137
€ 20.416

€ 10.000
€ 10.000
€ 8.000
€ 28.000

€ 11.418
€ 5.722
€ 5.035
€ 22.175

Exploitatiesaldo
Rentebaten en –lasten
Saldo

€ 85.286
€ 14
€ 85.300

€ 8.600
€0
€ 8.600

€ 52.436
€ 20
€ 52.456
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Bijlage 3: 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 als Leergeld betekent dit dat
naast het inzetten van de vele vrijwilligers voor het doel “Meedoen van kinderen”, wij ook bewust
omgaan met onze omgeving en waar nodig en mogelijk wij actief deelnemen en 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 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 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.
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Bijlage 4: Leergeldorganisatie structuur
Bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen leidinggevende

Ondersteunende
diensten

Hoofdcoördinator

Coördinator
Bergeijk

Personeel &
Vertrouwenspersoon

Coördinator
Eersel

Kwaliteit en
automatisering

Coördinator
Veldhoven

Communicatie en PR
Boekhouding

Administratie & Kantoor

Coördinator
Bladel

Intermediairs

Coördinator
Reusel

Afspraken en contracten

Scholen
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Contactgegevens
Sterrenlaan 15 5505 BG Veldhoven
06 128 80 601 en 06 811 20 446
info@leergeldveldhovendekempen.nl
www.leergeldveldhovendekempen.nl
KvK: 17.19.11.50
NL 08 RABO 012 63 46 291

