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2017:  Kort gezegd: intensiever en 
drukker dan 2016!!  

Het aantal geholpen gezinnen is ten 
opzichte van 2016 gestegen van 239 
naar 256! Het aantal kinderen is 
toegenomen van 438 naar 479. 

Ons enthousiaste team van 
vrijwilligers: coördinatie-
medewerksters, intermediairs, 
fietsenmakers, computer-deskundige 
en bestuursleden heeft opnieuw veel 
werk verricht om nieuwe en 
vervolgaanvragen vlot te verwerken en 
alle ballen in de lucht te houden. 
Allemaal mensen die onze Stichting 
een warm hart toedragen en hieraan 
veel tijd besteden. Ook de komende 
jaren kunnen we onze vrijwilligers niet 
missen.  

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

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

ook in 2017 opnieuw worden 
waargemaakt. 

Het afgelopen jaar hebben wij als 
Stichting Leergeld Gemert e.o. 
uitgebreid literatuuronderzoek verricht 
en voorbereidend advieswerk gedaan 
voor de gemeenten Gemert-Bakel, 
Laarbeek en Boekel. 

 

 

 

 

 

Uit eigen onderzoek bleek namelijk dat 
onze Stichting slechts een derde van 
de kinderen van de gehele doelgroep 
daadwerkelijk bereikt!!!  

Dat vermoeden hadden wij al enige tijd 
en na gedegen bestudering van 
gemeentelijke sites en cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek en 
van het Centraal Plan Bureau bleek 
dat in ons verzorgingsgebied meer dan 
1500 kinderen in gezinnen leven met 
een laag inkomen. Ook de drie 
verantwoordelijke wethouders 
schrokken van dit aantal.  

Onze constatering - in de vorm van 
een adviesrapport aan de drie 
wethouders - leidde tot meer 
activiteiten.  

Vervolgens hebben wij een “Plan van 
Aanpak” opgesteld met twee doelen: 

Op de eerste plaats in contact zien te 
komen met de ouders/verzorgers van 
zoveel mogelijk kinderen uit de groep 
van 1000! Wij hebben ons ten doel 
gesteld om in de komende vier jaren 
van deze groep tenminste 500 
kinderen te bereiken. 

Het tweede doel is de uitbreiding van 
ons verstrekkingenpakket zoals dat 
door de Kinderombudsman aan de 
gemeenten wordt geadviseerd. 

Al met al wacht ons een uitdagend 
2018!! 

Ton Valckx - Voorzitter.  
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Beknopt cijferoverzicht 
Aantal aanvragen: 

 

Het aantal aanvragen is in 2017 met 
25% gestegen o.a. door onze samen-
werking met “Jarige Jop”. Het aantal 
geholpen gezinnen steeg met 7% en 
het aantal geholpen kinderen met 9%. 

Uitgaven: 

 

De uitgaven zijn licht gedaald. Dat 
komt o.a. door de gewijzigde 
financiering van 16- en 17-jarige MBO-
ers. Ook was het mogelijk om kosten 
van schoolreizen te declareren bij het 
Nationaal Fonds Kinderhulp.   

 

 

 

 

Uitgaven per categorie: 

 

Inkomsten: 

 

De opbrengst van de eigen 
fondswerving bleef in 2017 behoorlijk 
achter bij de opbrengst van 2016. 

 

 

 



2017: intensiever en drukker! 4 

 

 
 

 

 

 

Verschil inkomsten – uitgaven: 

 

Dit boekjaar sluiten we af met een 
negatief saldo van bijna 19.000 euro. 

Naast lagere inkomsten uit eigen 
fondswerving is dit tekort mede 
veroorzaakt door de niet gerealiseerde 
aanname van toekenning door de 
gemeenten van extra landelijke 
meerjarensubsidies (de zg. “Klijnsma-
gelden”). Deze gelden zijn bedoeld om 
lokaal te worden aangewend voor 
kinderen in armoede situaties. 

Inmiddels heeft de gemeente Gemert-
Bakel uit deze subsidie voor de 
komende vier jaren een bedrag van 
212.000 euro aan onze Stichting 
toegekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulp aan Martijn en Elise……. 

Zij wonen bij hun ouders. Vader 
Peter werkt als 

oproepkracht/magazijnbediende. Het 
inkomen dat hij verdient ligt rond het 

niveau van het minimumloon. 

De ouders vinden het erg moeilijk om 
rond te komen. Na aftrek van alle 
vasten lasten blijft er maandelijks 

weinig geld over voor eten en 
kleding. 

Het betalen van schoolreisjes, de 
ouderbijdrage, contributie van de 

voetbalclub voor Martijn en muziekles 
voor Elise lukt alleen door te 

besparen op eten en kleding. Door 
de leerkracht van Elise zijn de ouders 

verwezen naar Stichting Leergeld. 

Na een intake ondersteunt Stichting 
Leergeld dit gezin door het betalen 
van deze kosten waardoor Martrijn 
en Elise kunnen deelnemen aan 

activiteiten die voor veel 
leeftijdgenootjes heel normaal zijn.  
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Enkele topics uit 2017: 
Intermediairs 

Zes vrijwilligers uit ons 
verzorgingsgebied meldden zich bij 
ons aan om werkzaamheden als 
intermediair uit te gaan voeren. Zij 
hebben de opleiding tot intermediair 
van Leergeld Nederland met succes 
afgerond en draaien nu mee om 
ervaring op te doen.  

Fietsenwerkplaats. 

Onze fietsenwerkplaats was in 2017 
niet operationeel. Door de verkoop van 
de voormalige kwekerij langs de 
Boekelseweg in Gemert konden wij 
geen gebruik meer maken van een 
gebouw op dit terrein. Door een 
flexibele opstelling, veel goodwill en 
werk aan huis van onze fietsenmakers 
konden wij toch aan de vraag om 
fietsen voldoen. In 2017 hebben we 72 
fietsen kunnen uitreiken.Vanaf februari 
2018 beschikken we weer over een 
eigen werkplaats en opslag. 

Wijzigingen in het bestuur 

Als mede-oprichter en na jarenlange 
deskundige en enthousiaste inzet 
beëindigde onze penningmeester 
Pieter de Baaij zijn bestuursfunctie per 
1 januari 2018. Zijn werk wordt 
overgenomen door twee nieuwe 
bestuursleden: Erwin Schrijer en 
Greetje Lathouwers.  

 

 

 

 

 

Lid van het Algemeen Bestuur: Johan 
van Gemert, legde eind 2017  - om 
gezondheidsredenen - zijn 
bestuursfunctie neer. Hij blijft 
beschikbaar als adviseur. 

Als stuwende krachten achter Stichting 
Leergeld Gemert e.o. zijn wij Pieter en 
Johan veel dank verschuldigd! 

Hulp en ondersteuning. 

Evenals de voorgaande jaren zijn wij 
blij met de hulp en ondersteuning die 
wij ontvangen van Stichting GOO, het 
Commanderij College en Rabobank 
Peel-Noord. Zij vervullen een aantal 
randvoorwaarden die voor ons  
onontbeerlijk zijn om ons werk goed te 
blijven doen.  

Leveranciers. 

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

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 beschikbaar om kinderen te 
ondersteunen.  
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Stichting “Vrienden van Leergeld” 

Naast Stichting Leergeld Gemert e.o. 
is in ons verzorgingsgebied ook 
Stichting “Vrienden van Leergeld” 
actief. De ambassadrices van deze 
volledig onafhankelijke stichting helpen 
ons bij het vergroten van onze 
naamsbekendheid en het genereren 
van extra inkomsten. 

Sponsoren 

Het afgelopen jaar waren wij erg blij 
met de financiele bijdragen van diverse 
sponsoren! Het doet ons goed dat 
bedrijven en particulieren ons jaarlijks 
ondersteunen.  

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 uit onze 
doelgroep een verjaardagsbox krijgen 
met alles erop en eraan. Zo kunnen 
deze kinderen thuis een 
verjaardagsfeestje vieren met slingers, 
ballonnen, traktaties, taart, wat lekkers 
en cadeautjes. 

 

 

Nationaal Fonds Kinderhulp 

Door de landelijke intensievere 
samenwerking met dit Fonds was het 
mogelijk om o.a. kosten van 
schoolreizen en -reisjes bij hen te 
declareren. Ook nemen wij samen met 
dit Fonds deel aan de “Goede Doelen 
Week 2018” in Gemert en Boekel.  

 

Vooruitblik op 2018: 
Op zoek naar de 1000! 

Zoals aan het begin van dit Sociaal 
Jaarverslag al een beetje uit de 
doeken gedaan: in 2018 gaan wij 
intensief op zoek naar de kinderen die 
wij nog kunnen ondersteunen. Dit zijn 
vooral kinderen uit eenoudergezinnen 
en tweeoudergezinnen met één 
werkende ouder met een laag 
inkomen. 

Deze ouders weten meestal niet dat zij 
voor ondersteuning door Leergeld in 
aanmerking kunnen komen. Door een 
uitgebreide publiciteitscampagne en  
samenwerking met scholen, sport- en 
buurtverenigingen hopen wij meer 
ouders te bereiken.  

Wij zijn gestart met de voorbereidingen 
van deze uitgebreide 
publiciteitscampagne die begin 2018 
wordt gelanceerd. Nieuwe folders, 
posters, een nieuwe website, 
publicaties in de lokale media en inzet 
van social media moeten ons hierbij 
gaan helpen.  

 



2017: intensiever en drukker! 7 

 

 
 

 

 

Invoering volledige “Kindpakket”. 

Het verstrekkingspakket wordt in 2018 
helemaal aangepast aan het zg. 
“Kindpakket” zoals dat door de 
Kinderombudsman is voorgesteld.  

Het merendeel hiervan maakte al deel 
uit van ons pakket. De uitbreiding 
bestaat uit het invoeren van de 
kledingpas en de doorverwijzing naar 
de bibliotheek voor de gratis 
bibliotheekpas. Ook wordt de 
mogelijkheid onderzocht tot huur van 
laptops die nodig zijn als les- en 
studiemateriaal. 

Zwemdiploma B 

De Nationale Raad Zwemveiligheid 
heeft de diploma-eisen aangepast aan 
de hedendaagse eisen voor het 
recreatief zwemmen. 

Via onze Stichting volgen jaarlijks 80 
tot 100 kinderen zwemlessen bij 
meerdere zwemverenigingen en              
-scholen. 

Daarom hebben wij besloten om met 
ingang van 1 januari 2018 de 
zwemlessen uit te breiden tot en met 
het behalen van het zwemdiploma B. 

Openluchttheater Mariahout 

Het bestuur van Openluchttheater 
Mariahout gaat mi.v. 2018 kinderen die 
door Leergeld worden ondersteund de 
mogelijkheid aanbieden om gratis een 
van hun voorstellingen te bezoeken.  

 

 

 

Wij gaan door….. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


