Leergeld
West-Brabant Oost

voorwoord

“Kinderarmoede” ook
in 2017 nog steeds
hardnekkig!
Maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit nog steeds op
in armoede. Voor kinderen kan dit betekenen dat er onvoldoende
geld is voor voedsel, kleding of bijvoorbeeld voor een verwarmd
huis. Lid zijn van een sportvereniging of muziekschool is geen
vanzelfsprekendheid. Voor een groot aantal kinderen in de regio
van Leergeld West-Brabant Oost blijkt dit beeld helaas niet anders
te zijn.
In artikel 27 van het Kinderrechtenverdrag staat dat elk kind
recht heeft op een levensstandaard die toereikend is voor zijn
lichamelijke, intellectueel, morele
en maatschappelijke ontwikkeling.
Ouders hebben hierbij de eerste
verantwoordelijkheid hiervoor te
zorgen waarbij de overheid de
taak heeft ouders hierbij te
ondersteunen.
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De Kinderombudsman heeft in
2017 in kaart gebracht hoe
kinderen en jongeren door
armoede belemmerd worden in
hun ontwikkeling en of bestaand
armoedebeleid en
voorzieningen
aansluiten bij wat zij
nodig hebben om
perspectiefvol op te
groeien.
West-Brabant Oost

Leergeld

Uit het onderzoek blijkt dat
kinderen en jongeren in armoede
op alle levensgebieden achterstand oplopen en de aanpak van
armoede op dit moment nog te
weinig samenhangend is. Daarom
doet de Kinderombudsman de
aanbeveling om een integraal
armoedebeleid te ontwikkelen,
waarbij alle leefgebieden worden
bestreden. Als voorbeelden
worden hierbij genoemd; het
verbeteren van toekomstperspectief van alle gezinsleden, maatwerk bieden aan gezinnen in
armoede bij hun noodzakelijke
behoeften, het verbeteren van de
financiële positie van ouders en
het voorkomen van schulden,
goede huisvesting en een versterking van de rol van de scholen bij
de bestrijding van armoede.
Overall dienen de kindvoorzieningen te worden verbeterd, zodat
deze goed aansluiten op de
behoeften van kinderen en
jongeren die hier aanspraak op
kunnen maken. De door voormalig staatssecretaris mevrouw
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structureel € 100 miljoen beschikbaar gestelde Rijksmiddelen aan
gemeenten, zijn bedoeld om
mede invulling te geven aan de
integrale aanpak van het armoedebeleid. Het uitgangspunt
hierbij is om zoveel mogelijk
gezinnen met kinderen in armoede te bereiken, waarbij de verstrekking laagdrempelig is, zoveel
mogelijk in natura en dat het
stigmatisering van kinderen in
armoede voorkomt.
Stichting Leergeld, het Jeugd/
Cultuurfonds, Stichting Jarige
Job en het Nationaal Fonds
Kinderhulp zijn hierbij aangewezen, om samen met de gemeenten ervoor te zorgen dat deze
gelden bij de kinderen uit de
doelgroep terecht komen.
Alle gemeenten in de regio en
Leergeld vinden het van groot
belang, dat alle kinderen kansrijk
kunnen opgroeien. Dit bewijst ook
de al jarenlange onderlinge goede
samenwerking. Des te groter is de
teleurstelling te moeten constate-

ren dat van de 8 gemeenten waar
Leergeld actief is, er slechts 4
daadwerkelijk de beschikbare
gelden in 2017 voor de kinderen
hebben ingezet. Dit ondanks al
onze pogingen en gesprekken, die
we met de diverse gemeenten
hebben gevoerd om tot een
gezamenlijke aanpak te komen.
Het lijkt erop, dat in sommige
gemeenten het onderwerp pas na
de gemeenteraadverkiezingen op
de agenda zal komen. Jammer
en... een gemiste kans voor de
kinderen die we hadden kunnen
helpen !
Desalniettemin zijn de eerste
piketpaaltjes voor de gesprekken
over de extra Klijnsmagelden
alweer uitgezet. Allereerst om de
hulp aan de kinderen, die we in
beeld hebben verder uit te breiden en daarnaast en minstens zo
belangrijk om die kinderen te
bereiken, waar we nog niet
achter de voordeur komen.
Dat de hulp aan kinderen nog
hard nodig is laten de cijfers van
2017 weer zien. U vindt deze in
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het Sociale Verslag, dat voor u
ligt met gedetailleerde overzichten aangevuld met de diverse
acties en activiteiten, die het
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.
Dit alles kan niet zonder de
vrijwilligers van Leergeld, die
zich het afgelopen jaar weer
voor alle kinderen in onze regio
zich hebben ingezet.
Ik ben trots om met dit enthousiaste, gemotiveerde en bevlogen
team van medewerkers te mogen
samenwerken.

VOORZIENING

2016

2017

TOTAAL in e

275.133,-

358.172,-

Namens het bestuur van Stichting Leergeld West-Brabant Oost

CULTUUR TOTAAL in e

17.620,-

17.141,-

83

76

Frans de Hoogh
voorzitter

ONDERWIJS TOTAAL in e

36.401,-

43.903,-

920

1.112

115.081,-

142.222,-

894

1.049

106.031,-

154.906,-

Totaal aantal aanvragen welzijn

708

961

Totaal goedgekeurde aanvragen

2605

3198

Totaal aantal aanvragen cultuur

Totaal aantal aanvragen onderwijs
SPORT TOTAAL in e
Totaal aantal aanvragen sport
WELZIJN TOTAAL in e
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2017 in hoofdlijnen & cijfers
Financieel gezien is het voor
Stichting Leergeld WBO een
prima jaar geweest. Er is
ruimhartig gedoneerd door de
gemeenten maar ook verenigingen en stichtingen, particulieren en bedrijven hebben, al of
niet anoniem, financieel meegeholpen zodat wij meer kinderen
Financiën

konden helpen. Het totaal aan
inkomsten heeft de begroting
overtroffen. Dit overschot
hebben wij goed kunnen gebruiken om nog meer kinderen te
ondersteunen.
Het was ook qua uitgaven een
goed jaar voor de stichting.

Baten

Kosten

Subsidies overheden

e 190.795,-

Onderwijs

e 42.267,-

Fondsenwerving

e 126.061,-

Sport

e 108.197,-

Rentebaten

e 243,-

Cultuur

e 17.804,-

Welzijn

e 60.911,-

Afschrijvingen

e 1.538,-

Huisvestingskosten

e 8.194,-

Beheer & Administratie

e 38.508,-

Bestuurskosten

e 2.025,-

Rentelasten

e 279,-

TOTAAL

e 279.723,-

TOTAAL

e 317.099,-

Wij hebben veel meer kinderen
bereikt dan in het jaar 2016. Ten
opzichte van het vorig jaar
hebben wij 40% meer uit mogen
geven aan de doelgroep. Het
jaar hebben wij dan ook met een
negatief resultaat moeten
afsluiten. Echter gezien het feit
dat wij een bestemmingsfonds
voor specifieke uitgaven aan de
doelgroep hebben ingesteld zal
er sprake zijn van beperkt
interen op het vermogen.
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Activiteiten
Ook dit jaar hebben talloze
mensen al dan niet in
verenigings of bedrijfsverband
zich ingezet voor de kinderen
van Leergeld.
Met al deze initiatieven komt
ons doel ‘Alle kinderen mogen
meedoen want nu meedoen is
straks meetellen’ weer een
stukje dichterbij.
Onze dank gaat naar al deze
mensen uit!

in de kerstvakantie te gaan
schaatsen op de Markt in
Oosterhout.
Santarun
OBS de Pionier rende voor
Leergeld. Het werd een geweldige
mooie dag op donderdag op en
rond het schoolplein van OBS De
Pionier! Alle kinderen liepen heel
veel rondjes aangemoedigd door
de meesters en juffen, met als
eindresultaat bijna
€ 6.000,-!

Een greep uit alle initiatieven
voor Stichting Leergeld WestBrabant Oost:
Kerstvakantie activiteit
Schaatsen op de markt in
Oosterhout. De Heren Sociëteit
Oosterhout heeft weer een leuke
actie georganiseerd voor
kinderen uit Oosterhout, zij
konden zich opgeven om een keer
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4 sinterklaas shows in de Bussel
Op de 2 woensdagmiddagen, 22
november en 29 november hebben kinderen met begeleiders
zich op kunnen geven om een
Sinterklaasvoorstelling bij te
wonen via Leergeld in de Bussel.
De voorstellingen werden druk
bezocht en de kinderen hebben
genoten!
Jaarlijkse verkoopdag gemeente
Uitwijk-Waardhuizen
Zaterdag 28 oktober 2017 werd
door de Protestante gemeente
Uitwijk-Waardhuizen weer haar
jaarlijkse verkoopdag gehouden.
Jaarlijks stellen zij een deel van de
opbrengst beschikbaar aan
een goed doel, deze keer was dat
wederom Leergeld.
2e hands kleding en
speelgoedbeurs voor St Leergeld
De beurs op zaterdag 23 september werd wederom zeer goed

bezocht en heeft een hele mooie
opbrengst opgeleverd! Complimenten aan de organisatie!

laatste plaats van mensen die zich
het lot van kinderen, en het werk
van Leergeld, aantrekken.

Haringparty
De Haringparty, georganiseerd
door de gezamenlijke serviceclubs
Land van Heusden en Altena
heeft voor Leergeld een bedrag
van maar liefst € 7.000,= opgebracht!
De uitreiking van de bijhorende
cheque vond plaats in het clubhuis van Golfpark Almkreek te
Almkerk onder het toeziend oog
van vele genieters van golf en
haring natuurlijk maar niet in de

(VV) Dongen Steunt
Leergeld was voor het seizoen
2016-2017 het goede doel van VV
Dongen Steunt. Op zondag 30
april ontving de regiocoördinator
van Stichting Leergeld de cheque
van € 750,=!
“WEET JIJ VEEL?” quiz
Op 17 maart organiseerde de
Lions club Oosterhout, Alm en
Donge de jaarlijkse “weet jij
veel?”quiz. Het winnende team
ontving de “WEET JIJ VEEL”wisselbeker. Tussen de
vragenblokken werden loten
verkocht, met kans op mooie
prijzen... en de
lotenkopers steunden
daarmee de kinderen
van Leergeld!

Leergeld

West-Brabant Oost
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Kledingbonnen van Tante Pollewop voor gezinnen In Gilze Rijen
Leergeld ontving van 2e hands
kledingwinkel Tante Pollewop in
Tilburg kledingbonnen voor de
Leergeld gezinnen uit Gilze Rijen.
Met de waardebonnen kon gezellig worden geshopt bij Tante
Pollewop!
Rabobank Award
Met de donatie van € 10.000,=
van Rabobank Altena is door
Leergeld voor alle basis- en
middelbare scholen een teken/
gedichtenwedstrijd georganiseerd, die resulteerden in een
prachtige verjaardagskalender en
gedichtenbundel, waarmee aandacht voor de kinderen uit
minimagezinnen is gevraagd.
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Aanvragen per categorie, per gemeente 2017
Aalburg

Dongen

Drimmelen

G’berg

Gilze/Rijen

Cultuur

2

13

5

-

4

49

3

-

76

Onderwijs

23

164

126

33

52

568

101

45

1.112

Sport

2

115

117

12

54

748

1

-

1.049

Welzijn

11

134

90

66

84

535

27

14

961

38

426

338

111

194

1.900

132

59

3.198

2.543,-

48.553,-

45.287,-

19.831,-

28.404,-

200.731,-

7.926,-

4.898,-

358.173,-

TOTAAL
Totaal in e

Oosterhout Werkendam Woudrichem

Totaal
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Eén ouder/

Twee ouder/

verzorger

verzorgers

Aalburg

6

6

12

Dongen

58

28

86

Drimmelen

38

33

71

Geertruidenberg

20

18

38

Gilze en Rijen

40

19

59

Oosterhout

178

144

322

Werkendam

28

12

40

Woudrichem

14

6

20

382

266

648

Samenstelling gezinnen

TOTAAL

Aantal nieuwe

Basisonderwijs

kinderen
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Totaal

Voortgezet
onderwijs

Totaal

11

Aalburg

14

8

22

38

Dongen

113

45

158

31

Drimmelen

76

54

130

18

Geertruidenberg

45

20

65

26

Gilze en Rijen

80

20

100

89

Oosterhout

332

253

585

21

Werkendam

34

32

66

13

Woudrichem

20

15

35

247

TOTAAL

714

447

1.161

Netto-inkomen gezinnen met toelage van Leergeld
Aalburg

Dongen

Drimmelen

G’berg

Gilze/Rijen Oosterhout Werkendam Woudrichem

< e 900,-

1

21

5

1

39

39

3

1

110

e 900,- – e 1.100,-

4

23

29

18

5

116

21

12

228

e 1.100,- – e 1.200,-

–

12

7

3

2

32

4

-

60

e 1.200,- – e 1.300,-

5

11

4

1

4

29

1

2

57

e 1.300,- – e 1.400,-

1

11

9

3

5

71

8

4

112

e 1.400,- – e 1.500,-

1

3

12

11

-

17

2

1

47

< e 1.500,-

–

5

5

1

4

18

1

-

34

TOTAAL

12

86

71

38

59

322

40

20

648

Totaal

Bron van inkomsten 2016 t.o.v. 2017
2016

2017

Arbeid

98

80

Arbeid + uitkering

50

33

Eén uitkering

399

433

53

102

600

648

Combi uitkering
TOTAAL
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Veen
Spijk
Wijk en
Aalburg

Aalburg

Babyloniënbroek
Genderen
Meeuwen

Eethen
Drongelen

GEMEENTE AALBURG

GEMEENTE DONGEN

GEMEENTE DRIMMELEN

Den Hout
Oosteind

Oosterhout

Dorst

GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

GEMEENTE GILZE RIJEN

GEMEENTE OOSTERHOUT

Wilt u zich opgeven als
Vriend van Leergeld
en toetreden tot de
Vriendenkring?
Meldt u zich dan op
info@leergeldwbo.nl
GEMEENTE WERKENDAM

GEMEENTE WOUDRICHEM

