
1 2020: een jaar anders dan andere! 

 

 

 
 

 

 

Gemert-Bakel - Laarbeek - Boekel   

 

Sociaal Jaarverslag 2020 
 



2 2020: een jaar anders dan andere! 
 

 

 
 

2020: Door het Coronavirus stond onze 
Stichting gedurende de eerste maanden van 
dit jaar, net als het jongetje op de voorpagina, 
op z’n kop!  

Door de vele regels en beperkingen moest 
onze “standaard”-werkwijze snel aangepast 
worden. Huisbezoeken door onze 
intermediairs werden geschrapt. Bijna alle 
nieuwe en vervolgaanvragen werden 
telefonisch en/of via de mail afgehandeld. Dat 
was niet altijd eenvoudig, zeker als aanvragers 
de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. 
Een enkele keer werd het intakegesprek 
ergens in de achtertuin gehouden.  

Bij de start van het “thuisonderwijs” kregen 
wij een “hausse” van aanvragen voor laptops. 
De maatregelen van de “1,5 meter 
samenleving” werden ingevoerd. Door een 
goede planning, werkafspraken en vooral 
thuis werken lukte het om alle 
werkzaamheden door te laten gaan. 

Dat was een prestatie van formaat mede 
dankzij de flexibiliteit en het organisatie-
vermogen van onze vrijwilligers en 
bestuursleden! 

Alle geplande fundraisingacties, om extra 
inkomsten te genereren, werden afgelast. Ook 
de geplande lancering van het z.g. 
“Kindpakket” voor bedrijven en sponsoren 
werd uitgesteld. Vrijwilligers, bestuursleden,  
maar ook de mogelijke sponsorbedrijven 
hadden hun aandacht nodig voor meer 
urgente zaken. 

De samenwerking met de drie gemeenten, de 
bibliotheek, scholen, verenigingen en 
leveranciers verliep goed omdat wij een 
uitdagend gezamenlijk doel hebben: “Zorgen 
dat kinderen mee kunnen doen met hun 
leeftijdsgenootjes en niet worden 
buitengesloten!!” 

In het Sociaal Jaarverslag 2019 stond ons 
bestuurslid Leo Donkers met zijn 
“fietsenmakersdreamteam” trots op de foto 
bij de overdracht van een “Leergeldfiets” aan 
wethouder Greet Buter van de gemeente 
Laarbeek. Helaas overleed Leo juni 2020 aan 
een slopende ziekte. In december overleed 
ons oud-bestuurslid Johan van Gemert. Hij 
moest al eerder om gezondheidsredenen 
stoppen met bestuurswerk. Zowel Leo als 
Johan hebben mede aan de basis gestaan van 
onze Stichting. Wij namen afscheid van twee 
gepassioneerde belangenbehartigers van “de 
kinderen van Leergeld”. 

Mede door het afscheid (i.v.m. pensionering) 
van onze adviseur Jeanne Aarts, daalde de 
bezetting van het bestuur tot het minimum- 
niveau. Uitbreiding was noodzakelijk en deze 
hebben we eind 2020 gevonden in de 
personen van Frans Dijcks uit Boekel 
(adviseur) en Jean Paul Verhofstad uit Gemert 
als bestuurslid. 

2020 was het laatste jaar van het “Meerjaren-
beleidsplan 2017-2020”. In lijn met het 
overkoepelende Meerjarenbeleidsplan van 
Leergeld Nederland presenteerden wij in 
december het “Meerjarenbeleidsplan 2021-
2024” van onze eigen Stichting.  
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In dit beleidsplan hebben wij duidelijk 
omschreven wat onze speerpunten zijn:  

Speerpunten 2021-2024: 

1. Directe ondersteuning bieden aan 
kinderen. 

2. Samenwerken vanuit autonomie. 
3. Aan de kaak stellen van structurele 

belemmeringen. 
4. Genereren van inkomsten. 
5. Professioneel werken met 

vrijwilligers. 

Meer informatie over de concrete invulling 
van deze speerpunten is te vinden op onze 
site: www.leergeldgemert.nl 

Vorig jaar schreef ik dat wij “vol aan de bak” 
moesten. Dat was helemáál van toepassing op 
2020! Veel improviseren, meer kinderen (en 
daardoor ook ouders) helpen, sneller 
reageren, meer vertrouwen schenken, een 
groter beroep op elkaar doen, meer dan een 
“tandje erbij”, omschakelen, meer ritselen, 
kwaliteit leveren én zorgvuldig en accuraat 
blijven werken. 

En dat lukte allemaal in 2020! 

Dit jaar is binnen onze Stichting veel en hard 
gewerkt! Dat is de reden dat wij een 
voorzichtige schatting hebben gemaakt van 
het aantal “gewerkte” uren van vrijwilligers en 
bestuursleden over het jaar 2020. 

Alles bij elkaar opgeteld geeft dat het 
respectabele aantal van: 4.380 uur. (2,4 FTE - 
bij een 36-urige werkweek)! Een prestatie van 
formaat! 

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

Ton Valckx - Voorzitter. 

 

 

 

 

 
  

Ontvangen reactie van een moeder: 

“Lieve medewerkers van Stichting 
Leergeld, 

jarenlang hebben jullie ALLES mogelijk 
gemaakt voor mijn zoon. Daarom willen 
wij jullie super mega kei bedanken. Jullie 
zijn echt GEWELDIG! 

Inmiddels staan wij op eigen benen want 
ik heb een fantastische baan gevonden. 

Vanaf nu gaan wij het eindelijk weer zelf 
redden. 

Maar wat jullie hebben gedaan daar zijn 
écht geen woorden voor. 

Dikke knuffel van ons. 
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Beknopt cijferoverzicht 

Met onderstaande grafiekjes en korte 
toelichtingen schetsen wij een beeld op 
hoofdlijnen van onze activiteiten in 2020.  

Groei aantal kinderen:  

Ook in 2020 een stijging van “nieuwe” 
kinderen. D.w.z. kinderen uit gezinnen die in 
2020 voor het eerst bij ons werden 
geregistreerd. In de gemeente Gemert-Bakel 
maakten wij kennis met 23 nieuwe gezinnen 
en in totaal 36 nieuwe kinderen. In de 
gemeente Laarbeek waren dit: 11 gezinnen 
met  17 kinderen. In de gemeente  Boekel 3 
gezinnen met 4 kinderen.  

Er komen ieder jaar niet alleen kinderen bij, er 
vloeien ook kinderen af. Dat kan bijv. door een 
verhuizing, het bereiken van de leeftijd van 18 
jaar of simpelweg omdat onze ondersteuning 
niet meer nodig is, zoals bij de moeder op de 
vorige pagina! 

 

Bij de afsluiting van 2020 ondersteunden wij 
in Gemert-Bakel: 380 kinderen, in Laarbeek: 
248 en in Boekel: 78 kinderen. In totaal 368 
gezinnen met 706 kinderen. In de volgende 
grafiek ziet u het aantal aanvragen 

 

 

Aantal aanvragen: 

 

In 2020 een forse stijging van het aantal 
aanvragen naar 3.290 (in 2019: 2.464). Dit 
komt door het opnieuw eenmalig uitreiken 
van de zomer- en de winterkledingpas in de 
gemeente Gemert-Bakel. Op de tweede plaats 
door de grote vraag naar laptops voor 
thuisonderwijs. 

Uitgaven: 

 

De totale uitgaven van MEEDOEN zijn dit jaar 
beduidend hoger door de kledingpassen in 
Gemert-Bakel en de vele laptops. De 
organisatiekosten stegen licht door uitbreiding 
m² opslag van de fietsenwerkplaats, 
automatiserings- en accountantskosten. 
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Bestedingen per categorie: 

 

MEEDOEN bestaat uit de categoriën: 
onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Onder de 
categorie “welzijn” vallen o.a. de kosten voor 
de zomer- en winterkledingpas in de drie 
gemeenten. Daardoor ontstaat de grote 
stijging in deze categorie. 

Inkomsten: 

 

De eigen fondswerving in 2020 is opgebouwd 
uit: inkomsten Boxgala in 2019, opbrengst 
kledingbakken, giften van particulieren, 
bedrijven en een royale donatie van Stichting 
Thomas van Villanova. Ook kregen wij, naast 
subsidie van de drie gemeenten (incl. vrijval 
van projectsubsidie Gemert-Bakel), een 
speciale subsidie van het Ministerie van SZW 
gericht op het ondersteunen van meer 
kinderen.  

Verschil inkomsten – uitgaven: 

 

Dit jaar sluiten wij af met een positief 
resultaat van 28.464 euro.  

Verder op zoek naar de 1000! 

“1000 kinderen” ondersteunen was de stip op 
de horizon die wij in 2017 formuleerden. Eind 
2020 ondersteunden wij 706 kinderen.   

 

Ondanks ons brede netwerk bereiken wij nog 
niet alle kinderen die voor ondersteuning in 
aanmerking komen. Daar gaat onze aandacht 
en inzet ook in de komende jaren naar uit! Het 
zou overigens mooi zijn als we het streefgetal 
van 1000 nooit gaan halen!  
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Enkele topics uit 2020: 

Thuisonderwijs. 

De start van thuisonderwijs was voor ons wel 
een “dingetje” zoals we dat tegenwoordig 
zeggen. Een gezin in “normale doen” schakelt 
in deze bijzondere omstandigheden snel en 
regelt dit. Heb je het financieel lastig, zijn er 
meer schoolgaande kinderen en is er geen, of 
maar één of een slecht werkende laptop of pc, 
dan ontstaat een flink probleem! Onze 
“laptophuisleverancier” kon de grote vraag 
naar laptops van alle Leergeld Stichtingen niet 
aan. Via via via zijn wij erin geslaagd om in de 
regio een fors aantal nieuwe en gerefurbised 
laptops te kopen. Onze coördinator heeft deze 
bij de aanvragers thuis bezorgd.  

 
 
In totaal hebben we 110 laptops uitgereikt,  
56 in Gemert-Bakel, 37 in Laarbeek en 17 in 
Boekel. Daarnaast hebben we 4 laptops 
uitgereikt aan lokale projecten en stichtingen 
die in deze periode door het gemis van een 
laptop in de problemen kwamen.  

Het ontbreken van voldoende laptops in het 
basis-, voortgezet en middelbaar onderwijs is 
een voorbeeld van “kansenongelijkheid” 
onder kinderen. Ook in ons werkgebied! 
Corona maakte dit pijnlijk zichtbaar. Wij 
pleiten voor meer “materiele” ondersteuning 
van kinderen in en door het onderwijs. 
Kinderen zouden voor het volgen van 
thuisonderwijs niet afhankelijk behoren te zijn 
van een Stichting zoals Leergeld! 

 

Fietsenwerkplaats. 

De fietsenwerkplaats in Beek en Donk werd te 
klein. Gelukkig was uitbreiding mogelijk. Onze 
vrijwillige fietsenmakers zijn nog steeds 
enthousiast aan het werk en zij leverden dit 
jaar 120 fietsen af. 

 

Kledingpassen. 

In 2020 weer in drie gemeenten de zomer- en 
winterkledingpas uitgereikt! Verstrekking in 
Gemert-Bakel was dit jaar mogelijk door de 
geweldige financiële bijdrage van het Boxgala 
“Gimmertse Gladiatoren” eind 2019 én de 
vrijval van eerdere projectsubsidie van de 
gemeente Gemert-Bakel. 

 

In totaal maakten 641 kinderen gebruik van de 
zomer- én de winterkledingpas. In Gemert-
Bakel: 346 kinderen, in Laarbeek 223 en in 
Boekel 72 kinderen. De kledingpas blijft een 
succesnummer! Het is toch geweldig als je als 
kind, zelf tweemaal per jaar bij aangesloten 
winkelketens nieuwe kleding kunt kopen! Ook 
dit jaar kregen wij enthousiaste en dankbare 
reacties van kinderen, ouders en familie. 
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“TOP 8” van 2020: 

 

Dit is de” TOP 8” van 2020 van verstrekkingen 
aan kinderen per gemeente. 

Nieuwe versie administratie. 

Medio december 2020 was de omschakeling 
gepland naar een nieuwe versie van Lisy (het 
landelijk registratiesysteem van Leergeld 
Nederland). Dat betekende veel extra 
werkzaamheden, zoals opschonen van het 
hele digitale registratiesysteem. Bovendien 
moesten alle registraties van 2020, zoals 
kledingpassen, rekeningen, fietsen en 
lidmaatschappen van kinderen tijdig 
ingevoerd zijn. Een megaklus die slaagde 
dankzij extra inzet van de dames van het 
coördinatiebureau. Hulde! 

Hulp en ondersteuning. 

Evenals voorgaande jaren zijn wij blij met de 
materiële ondersteuning van Stichting GOO en 
de financiële bijdrage van Rabobank Helmond 
Peel-Noord. Zij vervullen hiermee een 
wezenlijke bijdrage die onontbeerlijk is om 
ons dagelijkse werk goed te blijven doen.  

 

 

 

Leveranciers. 

Dank aan onze vaste leveranciers, die de 
noodzakelijke school- en sportmaterialen met 
korting leverden.  

Sponsoren 

Wij kunnen niet zonder sponsoren! Wij zijn blij 
met de steun van: Albert Heijn Gemert, GAIA 
Gemert, Smits Bedrijven Gemert, Unibouw 
Gemert, van der Meijs, Bouwbedrijf Hendriks, 
Notariskantoor Gerrits & van Gulick en een 
aantal bedrijven en particulieren die liever 
anoniem willen blijven.  

 
Scrooge. 

Heel bijzonder was de kerstshow die 
Alexander en Wouter van den Acker in elkaar 
hadden gezet. Van kerst tot nieuwjaar draaide 
aan de Ruijschenbergstraat dagelijks 
meerdere malen de 20 minuten durende 
geluids- en lichtshow show gebaseerd op de 
“Christmas Carol” van Charles Dickens. 

 

Toeschouwers doneerden 500,51 euro en dit 
bedrag werd geschonken aan Stichting 
Leergeld. Hartelijk dank! 
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Sam&: 

In 2019 is de campagne: “SAM& - voor een 
land zonder kinderarmoede” geïntroduceerd.  

 

Dit is een samenwerkingscampagne tussen 
Leergeld Nederland, Sport- en Cultuurfonds, 
Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Deze 
campagne werkt via een landelijke portal, 
waar wij bij zijn aangesloten. Onze werkwijze 
blijft binnen de drie gemeenten hetzelfde! 

Stichting Jarige Job 

Deze landelijke Stichting bezorgt bij “onze” 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar een 
verjaardagsbox met slingers, ballonnen, 
traktaties, taartbenodigdheden, snoep en 
cadeautjes om met familie en vriendjes/ 
vriendinnetjes een verjaardagsfeestje te 
vieren. In ons werkgebied ontvingen 354 
“Leergeldkinderen” deze verrassing. 

Fonds Kinderhulp 

Al jaren werken wij samen met dit Fonds. De 
“Goede Doelen Week” in Gemert en Boekel 
werden afgelast en/of vervangen door een 
andere activiteit. Daardoor waren de 
inkomsten dit jaar beduidend lager dan in 
2019. 

 
 

 

Website Leergeld Gemert: 

 

Aanmelden voor ondersteuning kan snel en 
eenvoudig via onze website: 

www.leergeldgemert.nl 

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 kinderen te helpen 
zodat zij de plaats in de samenleving in 
kunnen nemen waar zij recht op hebben.  

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

 


