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2018:  Weer intensiever en drukker 
dan 2017!!  

Het aantal geholpen gezinnen is ten 
opzichte van 2017 gestegen van 256 
naar 303! Het aantal kinderen van 479 
naar 559! 

Ons enthousiast team van vrijwilligers 
heeft  weer veel werk verricht.  

Dit was een uitvloeisel van ons 
ambitieuze “Plan van Aanpak 2017 – 
2020” met twee doelstellingen: 1. 
Uitbreiding van het aantal geholpen 
kinderen en 2. Uitbreiding van ons 
verstrekkingenpakket zoals 
voorgesteld door de Kinder 
Ombudsman. 

Uitbreiding van het aantal geholpen 
kinderen kwam vooral in de gemeente 
Gemert-Bakel goed van de grond. De 
oprichting van de “Taskforce Kinderen 
in armoede” bleek een goede zet. 
Vertegenwoordigers van onderwijs, 
gemeentelijke, geneeskundige en 
sociale instellingen en diensten 
dachten mee over een aanpak om 
meer ouders en kinderen te bereiken. 
Dat resulteerde o.a. in een 
Minisymposium “Kinderen in Armoede” 
op 18 september 2018 dat door ruim 
60 beroepskrachten uit de gemeente 
Gemert-Bakel bezocht werd. 

Voor het houden van lokale 
voorlichtingsbijeenkomsten werden 
folders, posters, informatiekaarten en 
presentaties ontwikkeld.  

 

 

 

Ten aanzien van punt 2: uitbreiding 
van het verstrekkingenpakket: hier 
kostte de invoer van de kledingpas 
veel tijd en energie om dit  - voor ons 
nieuwe samenwerkingstraject - zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. 
Deze nieuwe dienst in ons 
verstrekkingenpakket leverde veel 
positieve reacties op van ouders, 
verzorgers, opa’s en oma’s en vooral 
van de kinderen zelf. Het bleek een 
schot in de roos dat zij nu eens zelf (tot 
een bepaald bedrag) nieuwe zomer- 
en winterkleding konden kopen bij de 
aangesloten winkelketens. 

Deze activiteit was alleen mogelijk 
door aanvullende subsidies van de 
gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek 
en Boekel. Waarvoor dank! 

Door al deze hulp kon het motto van 
alle Leergeldstichtingen in Nederland: 

          “Alle kinderen mogen meedoen, 
       want nu meedoen is straks meetellen.” 
 

ook in 2018 opnieuw worden 
waargemaakt. 

Mijn grote dank gaat uit naar onze 
vrijwilligers, bestuursleden en iedereen 
die ons het afgelopen jaar op enigerlei 
wijze heeft gesteund! 

Ton Valckx - Voorzitter.  
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Beknopt cijferoverzicht 
Aantal aanvragen: 

 

Het aantal aanvragen/verstrekkingen is 
in 2018 met 87% gestegen omdat we 
dit jaar zijn gestart met de verstrekking 
van de zomer- en de winterkledingpas. 
Ook mochten wij 130 theaterkaartjes 
verdelen voor lokale voorstellingen. 
Het aantal geholpen gezinnen steeg 
met 18% en het aantal kinderen met 
16,7%. 

Uitgaven: 

 

O.a. door het verstrekken van de 
kledingpas stegen de uitgaven met 
ong. 100%. De stijging van het aantal 
aanvragen had tot gevolg dat ook de 
organisatiekosten stegen. 

Uitgaven per categorie: 

 

In 2018 stegen – door de forse 
uitbreiding van het aantal kinderen - de 
uitgaven binnen alle categoriën. In de 
categorie “Welzijn-2018” zijn de kosten 
voor de zomer- en winterkledingpas 
opgenomen. 

Groei aantal kinderen: 

 

“Groei van het aantal kinderen” is een 
van de doelstellingen in ons “Plan van 
Aanpak 2017-2010”. 

Door gerichte acties en een 
intensievere samenwerking met 
diverse lokale organisaties en 
stichtingen steeg het aantal kinderen in 
2018 met 16,7% 
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Inkomsten: 

 

In 2018 ondersteunden de drie 
gemeenten financieel de uitbreiding 
van het zg. “Kinderpakket” met de 
zomer- en winterkledingpas, zoals 
voorgesteld door de 
Kinderombudsman. Dat verklaart de 
grote stijging van de kolom subsidie 
gemeenten. Ook kwamen wij in 
aanmerking van een speciale subsidie 
van het Ministerie van SZW. 

Verschil inkomsten – uitgaven: 

 

Dit boekjaar sluiten we af met een 
positief saldo van 16.343,== euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verstrekking kledingpas. 

Reactie van een opa: 

Lieve mensen van Leergeld, 

Ik stuur jullie een foto van de kleding 
die mijn kleindochter gistermiddag 
heeft kunnen kopen met de 
kledingpas van Leergeld. 

Het was sinds jaren de eerste keer 
dat zij samen met haar moeder en 
met ons naar een “echte” 
kledingwinkel kon gaan om nieuwe 
kleren te kopen. 

Zij was heel trots dat zij nu zelf 
nieuwe kleding mocht uitzoeken en 
passen en deze met de kledingpas 
mocht betalen. 

Thuisgekomen werd alle kleding 
keurig op het bed uitgestald en 
moest ik een foto nemen en naar 
jullie sturen. 

De glinstering in haar ogen is 
onbetaalbaar. 

Een dankbare opa. 
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Enkele topics uit 2018: 
Fietsenwerkplaats. 

In mei 2018 konden wij  - na anderhalf 
jaar aantobben – onze gehele 
fietsenvoorraad verhuizen naar een 
eigen fietsenwerkplaats in Beek en 
Donk. Onze 4 vrijwillige fietsenmakers 
hebben deze ruimte helemaal ingericht 
en de kleine achterstand uit 2017 
helemaal ingelopen. In 2018 zijn 109 
fietsen uitgereikt. Een nieuw record! 

 

Hulp en ondersteuning. 

Evenals de voorgaande jaren zijn wij 
blij met de financiële en materiële hulp 
en ondersteuning die wij hebben 
ontvangen van Stichting GOO, het 
Commanderij College (o.a. “Heitje voor 
een karweitje”) en Rabobank Peel-
Noord. Zij vervullen hiermee een 
aantal noodzakelijke randvoorwaarden 
die onontbeerlijk zijn om ons dagelijkse 
werk goed te blijven doen.  

Leveranciers. 

En natuurlijk danken wij onze vaste 
leveranciers, die voor de kinderen de 
noodzakelijke school- en 
sportmaterialen met korting leverden.  

 

Sponsoren 

Het afgelopen jaar waren wij verheugd 
met de financiele bijdragen van diverse 
sponsoren! Het doet ons goed dat 
bedrijven zoals: Albert Heijn Gemert, 
City Green Point / GAIA Gemert, Smits 
Bedrijven Gemert, Unibouw Gemert, 
VanBoxtel Boekel, Notariskantoor 
Gerrits & van Gulick, van der Meijs 
Gemert en meerdere particulieren ons 
jaarlijks ondersteunen.  

Kledingbakken. 

In een gewaardeerde samenwerking 
met het bedrijf City Green Point / GAIA 
uit Gemert is het aantal kledingbakken 
in de drie gemeenten uitgebreid. De 
opbrengst van de lokaal aangeboden 
kleding is voor 100% beschikbaar om 
kinderen te ondersteunen.  

 

 

Stichting “Vrienden van Leergeld” 

De ambassadrices van deze volledig 
onafhankelijke stichting helpen ons bij 
het vergroten van onze 
naamsbekendheid en het genereren 
van extra inkomsten. 
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Stichting Jarige Job 

Onze Stichting werkt nauw samen met 
Stichting Jarige Job. Deze landelijke 
Stichting zorgt er voor dat kinderen in 
de leeftijd van 4 tot 12 jaar, die door 
ons worden ondersteund, een 
verjaardagsbox krijgen met slingers, 
ballonnen, traktaties, taart, wat lekkers 
en cadeautjes. Zodat ze thuis met 
familie en vriendjes/vriendinnetjes een 
verjaardagsfeestje kunnen vieren. 

Nationaal Fonds Kinderhulp 

Door de landelijke intensievere 
samenwerking Van Leergeld 
Nederland met dit Fonds was het 
mogelijk om o.a. kosten van 
schoolreizen en -reisjes bij hen te 
declareren. Ook namen wij samen met 
dit Fonds deel aan de “Goede Doelen 
Week 2018” in Gemert en Boekel. De 
opbrengst kwam ten goede aan onze 
kinderen. 

Kaartjes theatervoorstellingen 

Het bestuur van Openluchttheater 
Mariahout en de organisatie van 
STEMP hebben dit jaar samen 130 
kinderen, die door Leergeld worden 
ondersteund, de mogelijkheid 
aangeboden om gratis een van hun 
voorstellingen te bezoeken. 

Vooruitblik 2019: 

Verder op zoek naar de 1000! 

In 2019 gaan wij in de gemeenten 
Gemert-Bakel, Laarbeek en Boekel 
verder op zoek naar kinderen die wij 
kunnen ondersteunen. Eind 2018 
mochten wij in totaal 559 kinderen 
helpen. Om het streefgetal van 1000 te 

halen moeten we nog veel werk 
verrichten. 

De kinderen die wij willen bereiken zijn 
voornamelijk kinderen uit eenouder-
gezinnen en uit tweeoudergezinnen 
met één werkende ouder met een laag 
inkomen. 

Deze ouders weten vaak niet dat zij 
voor ondersteuning door Leergeld in 
aanmerking kunnen komen. Door een 
uitgebreide publiciteitscampagne, 
gebruik van Social Media en “mond-
op-mond-reclame” hopen we meer 
ouders/verzorgers en daardoor 
kinderen te bereiken.  

Door meer samenwerking aan te gaan 
met de lokale sport- en 
buurtverenigingen en hen meer bewust 
te maken van het feit dat wij nog een 
groter aantal kinderen kunnen gaan 
ondersteunen, willen wij de bestaande 
signaleringsmogelijkheden uitbreiden. 

Website Leergeld Gemert: 

 

Aanmelden voor ondersteuning kan 
erg eenvoudig via onze website: 

www.leergeldgemert.nl 
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Wij gaan door….. 

Kinderen uit gezinnen met lage 
inkomens kunnen door onze hulp 
deelnemen aan tal van activiteiten die 
voor de ontwikkeling van jonge 
mensen cruciaal zijn.  

Wij blijven ons best doen om deze 
kinderen te helpen de plaats in de 
samenleving in te nemen waar zij recht 
op hebben.  

Ook in de komende jaren mag u van 
ons gehele team en bestuur een niet 
aflatend enthousiasme verwachten om 
MEER kinderen te helpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


