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2016:  betekende voor ons meer 
aanvragen, meer geld inzamelen, een 
wisseling van de wacht binnen ons 
coördinatiebureau. Intensiever en 
drukker dan 2015.  

Het aantal geholpen gezinnen is ten 
opzichte van 2015 gestegen met 11%. 
Het aantal geholpen kinderen is 
toegenomen met 8% en de financiële 
besteding aan de doelgroep steeg met  
ruim 7%. 

Ook in 2016 was het weer hard 
werken! Enthousiasme kenmerkte de 
inzet van onze coördinatie-
medewerksters, intermediairs, 
fietsenmakers, computer-deskundige 
en ons bestuur. De nieuwe 
medewerksters van ons 
coördinatiebureau zijn voortvarend aan 
de slag gegaan. Alle aanvragen om 
ondersteuning en verstrekkingen van 
computers en fietsen werden vlot 
verwerkt en dit jaar zijn weer meer 
kinderen geholpen dan vorig jaar. 

Daarom graag een welgemeend woord 
van dank aan ons fantastische team 
van vrijwilligers en onze enthousiaste 
bestuurders.  

Alle hulp die wij verlenen is echter 
onmogelijk zonder financiële middelen. 
Wij zijn allen die ons in 2016, op 
enigerlei wijze, ondersteunden 
bijzonder veel dank verschuldigd. 
Zonder deze steun was dit alles niet 
mogelijk geweest.  

Ook de hulp en ondersteuning  - in 
diverse vormen - van GOO opvang en 
onderwijs (voorheen ZICHT-Fides), het  

 

Commanderij College en Rabobank 
Peel-Noord zijn onontbeerlijk voor ons 
werk.  

De geweldige medewerking van 14 
basisscholen bij de organisatie van de 
sponsorloop heeft ons dit jaar 
financieel echt vooruit geholpen. 

Wij hebben helaas afscheid moeten 
nemen van de lokale 
Woningbouwverenigingen als vaste 
sponsoren. Wettelijk mogen zij ons niet 
meer ondersteunen.  

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

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

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

ook in 2016 opnieuw worden 
waargemaakt.  

Kinderen uit financieel zwakkere 
gezinnen konden door deze hulp 
deelnemen aan tal van activiteiten die 
voor de ontwikkeling van jonge 
mensen cruciaal zijn.  

Wij blijven ons best doen om onze 
doelgroep, de kinderen tussen 4 en 18 
jaar, te ondersteunen en hen te helpen 
de plaats in de samenleving in te 
nemen waar zij recht op hebben. 

Ton Valckx - Voorzitter  
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Beknopt cijferoverzicht 
 

Aantal aanvragen: 

	

Het aantal aanvragen is in 2016 met 

2% gestegen. Het aantal geholpen 

gezinnen steeg met 11% en het aantal 
geholpen kinderen met 8%. 

Uitgaven: 

 

Evenals de vorige jaren houdt een 
stijging van het aantal aanvragen ook 
een stijging van de uitgaven in. 

 

 

Uitgaven per categorie: 

 

In 2016 gaven we in totaal 7% meer 
geld uit de doelgroepen. 

Inkomsten: 

	

De stijgende lijn van de gemeentelijke 
subsidies werd veroorzaakt door de 
toekenning van een deel van de zg. 
“Klijnsmagelden” door de drie 
gemeenten. De bijdragen van 
ondernemers, stichtingen en 
particulieren zijn in verhouding tot 2015 
aanzienlijk gestegen.  
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Verschil inkomsten – uitgaven: 

 

Evenals in 2015 sluiten we dit jaar af 
met een positief saldo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Ontmoet Lieke, Stijn en Ellen……. 

Drie schoolgaande kinderen: Lieke, 
Stijn en Ellen. Zij wonen bij hun 

vader. De combinatie van 
ouderschap, woonlasten en het zijn 
van kleine zelfstandige ondernemer 
hebben hun tol geëist. De inkomsten 

uit het bedrijfje zijn door de  
economische crisis sterk 

teruggelopen en naar het zich laat 
aanzien zal dat op korte termijn niet 

gaan verbeteren. 

De vader moet alle zeilen bijzetten 
om de rekeningen en het dagelijks 

onderhoud te kunnen betalen. Vaak 
lukt dat niet. Door de leerkracht van 

Lieke is de vader verwezen naar 
Stichting Leergeld. 

Na een intake ondersteunt Stichting 
Leergeld nu dit gezin door het 
betalen van de ouderbijdrage, 
schoolspullen, de kosten van 

schoolkamp en het lidmaatschap van 
een sportvereniging. 
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Hoogtepunten 2016: 

Sponsorloop: 

 

Een belangrijke financiële injectie kregen 
we in 2016 door de organisatie van een 
sponsorloop waaraan meer dan 1200 
enthousiaste kinderen van 14 
basisscholen uit ons verzorgingsgebied 
deelnamen. Dank aan alle mama’s, 
papa’s, oma’s, opa’s, tantes, ooms, 
buurvrouwen en buurmannen voor het 
sponsoren.Dat leverde het mooie bedrag 
op van: 

€ 22.304,95 

 

Laarbeeks Vrijwilligers Compliment: 

 

In 2016 ontving onze Stichting het 
Laarbeeks Vrijwilligers Compliment als 
waardering voor onze hulp aan 
Laarbeekse kinderen. 

 

Vooruitblik 2017-2018 

Toekomst 

Op regeringsniveau steeg de aandacht 
voor armoede in het algemeen en voor 
kinderen in het bijzonder. Via de zg. 
“Klijnsmagelden” krijgen de lokale 
overheden vanaf 2017 extra financiële 
mogelijkheden om armoede te 
bestrijden, Een deel van dit geld is 
door de minister gelabeld voor de 
bestrijding van armoede onder 
kinderen. De Stichting Leergeld 
Gemert e.o. kan in de gemeenten 
Gemert-Bakel, Laarbeek en Boekel als 
geen ander, hierin een professionele 
en integere rol vervullen. Wij zoeken 
actief de samenwerking met de 
gemeenten op om voor de komende 
jaren een praktische en effectieve 
uitvoeringsregeling op te zetten 
waardoor kinderen waardevolle kansen 
krijgen voor hun verdere leven. 

Ondanks onze goede samenwerking 
met de gemeenten blijven we de hulp 
van het bedrijfsleven en van 
particuliere initiatieven hard nodig 
hebben. 

Samenwerking gemeente Boekel. 

Na diverse besprekingen zijn wij in 
2016 in de gemeente Boekel gestart 
met de uitvoering van het deel van het 
lokale Participatiefonds dat betrekking 
heeft op de doelgroep van 4 tot 18 
jaar. Ouders uit de gemeente Boekel 
kunnen nu met hun vraag bij één 
organisatie terecht. Tussentijdse 
evaluaties gaven een zodanig positief 
beeld dat deze samenwerking ook in 
2017 wordt voortgezet. 



2016	een	jaar	van	hard	werken	 6	
	

	
	

	

 

Bereiken hele doelgroep: 

Afgaande op de CBS-cijfers per 
gemeente en de landelijke 
armoedecijfers dat ong. 7% van de 
bevolking in armoede leeft, durven wij 
te concluderen dat we in de drie 
gemeenten nog niet de helft van de 
kinderen bereiken die tot onze 
doelgroep horen. 

Daar moet verandering in komen. 
Daarom starten we met een plan van 
aanpak om onze Stichting beter 
bekend en toegankelijk te maken. We 
zoeken samenwerking met gemeenten 
en lokale organisaties die armoede 
kunnen signaleren. 

Alternatieve goederenstromen 

In samenwerking met City Green Point 
uit Gemert is het aantal kledingbakken 
uitgebreid.  

Vanuit het uitgangspunt Local4Local 
komt de opbrengst van de lokaal 
aangeboden kleding voor 100% 
beschikbaar om lokale kinderen te 
ondersteunen.  

 

 

Computers die wij aangeboden krijgen 
worden door onze 
computerdeskundige gerefurbished en 
geplaatst in gezinnen. 

Ook zijn wij blij met het initiatief van de 
gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek 
om de gevonden fietsen – na verloop 
van tijd -  ter beschikking te stellen aan 
onze Stichting. Onze fietsenmakers 
toveren deze  - tegen lage kosten - 
weer om in goed inzetbare fietsen voor 
de doelgroep. (59 stuks in 2016) 

Coördinatie en vrijwilligers 

In 2016 zijn we na het afscheid van 
Erik en Elly aan de slag gegaan met 
een nieuw driehoofdig coördinatieteam 
onder de aansturing van Ine. Het was 
natuurlijk even wennen maar we 
hebben de slag weer te pakken! 

Naast een klein coördinatieteam draait 
onze hele Stichting op de belangeloze 
inzet van vrijwilligers. Mensen die onze 
Stichting een warm hart toedragen en 
hier veel tijd aan besteden. Ook de 
komende jaren kunnen we onze 
vrijwilligers niet missen.  

Sponsoren 

Het afgelopen jaar steeg de bijdrage 
van bedrijven en stichtingen 
aanzienlijk!  

Het zal u als lezer duidelijk zijn dat alle 
hulp welkom is. Mocht u op een feestje 
een dankbaar gespreksonderwerp 
zoeken, denk dan aan onze stichting.  
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Stichting “Vrienden van Leergeld” 

Naast de Stichting Leergeld         
Gemert e.o. bestaat er ook de Stichting 
“Vrienden van Leergeld”. De 
ambassadrices en ambassadeur van 
deze volledig onafhankelijke stichting 
helpen ons bij het vergroten van onze 
naamsbekendheid en het genereren 
van extra inkomsten. 

 

Stichting Jarige Job 

In 2017 werkt onze Stichting samen 
met Stichting Jarige Job. Deze 
Stichting zorgt er voor dat kinderen in 
de leeftijd van 4 tot 12 jaar uit onze 
doelgroep een verjaardagsbox krijgen 
ter waarde van 35,== met alles erop en 
eraan. Zodat deze kinderen thuis een 
echt verjaardagsfeestje kunnen vieren 
met slingers, ballonnen, traktaties, 
taart, wat lekkers en cadeautjes. 

 

 

Wij gaan door….. 

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

 

 

Dank. 

Namens onze bestuursleden, 
coördinator en vrijwilligers breng ik u 
de dank over van alle kinderen die 
door uw bijdrage geholpen zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


