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Voorwoord
In het eerste lustrumjaar van de
stichting Leergeld voor de gemeenten
Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg,
Gilze en Rijen en Oosterhout heeft de
armoedeproblematiek in Nederland een
hernieuwde politieke en daarmee publieke
belangstelling gekregen.
Eind 2007 kon de stichting Leergeld met
het Jeugdsportfonds voor Brabant, de
Provincie Noord-Brabant en de gemeente
Oosterhout een overeenkomst sluiten met
als doel gezamenlijk een financieel fonds in
het leven te roepen voor ondersteuning van
de bekostiging van sportbeoefening door
Oosterhoutse kinderen uit minimagezinnen.
Vrijwel gelijktijdig met de totstandkoming van
deze overeenkomst, waarvan de uitvoering
met een looptijd van twee jaar aan Leergeld
is toevertrouwd, kondigde het Kabinet,
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hierbij gerepresenteerd door Staatssecretaris
Aboutaleb van Sociale Zaken, aan dat de
komende twee jaar € 80 miljoen wordt
uitgetrokken voor ondersteuning van de
sportbeoefening door kinderen uit arme
gezinnen in geheel Nederland.
Deze twee gebeurtenissen, waarbij alle
overheidslagen betrokken zijn, illustreren dat
armoede en armoedebestrijding niet langer
als een conjunctuurgevoelig en daarmee
tijdelijk probleem kunnen worden gezien.
Eerder als een structurele situatie in - nota
bene - een samenleving waarin de gemiddelde
- naar Europese maatstaven gemeten - hoge
welvaart per inwoner nog steeds toeneemt.
De Vereniging Leergeld Nederland
(LgN), waarvan inmiddels 60 lokale
leergeldstichtingen lid zijn, wil aan
vermindering van dit - kennelijk niet op
te lossen - maatschappelijk vraagstuk een

25

Tabel 7: Contacten per gemeente
Type
contact
1
2
Eindtotaal

DG

DR

GB

GR

OH

Totaal

31
31

2
2

15
15

21
4
25

234
15
249

304
19
323

DG

DR

GB

GR

OH

Totaal

€ 2.000

€0

€0

€0

€ 957

€ 2.957

€ 13.569

€ 3.389

€0

€ 10.766

€ 48.845

€ 76.569

€0

€0

€0

€0

€ 380

€ 380

€ 15.569

€ 3.389

€0

€ 10.766

€ 50.182

€ 79.906

1= volledig
2=
Informatief
Tabel 8: Donaties per gemeente
Donaties
bedrijven
Donaties
instanties
Donaties
particulieren
Totaal
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Tabel 5: Aanvraag naar soort onderwijs begunstigde
Soort onderwijs
Basis onderwijs
Speciaal Onderwijs
Voortgezet Onderwijs +
Middelbaar beroepsonderwijs
Overigen
Totaal

Aantal aanvragen
79
2
182
3
266

Tabel 6: Voorschotten
Voorziening

Aantal
voorschotten

Bedrag in euro’s

120

€ 70.446

€ 587

0

€0

€0

120

€ 70.446

€ 587

Tegemoetkoming
schoolkosten
Renteloze lening
Totaal
voorschotten
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Gemiddeld in
euro’s

structurele bijdrage leveren door ook het
particulier initiatief daartoe te mobiliseren.
Onze stichting Leergeld is, als lid van LgN,
trots in onze eigen regio te kunnen bijdragen
aan vervulling van de leergelddoelstellingen
en de - financieel - helpende hand te bieden
aan gezinnen die over onvoldoende middelen
beschikken om hun kinderen aan binnenen buitenschoolse activiteiten te laten
deelnemen.
Wij hopen ons werk tenminste voor

5

een nieuwe lustrumperiode te kunnen
voortzetten, tot heil van de kinderen in onze
gemeenten.
Alleen met hulp van particulieren, bedrijven,
instellingen èn gemeentelijke overheden
zullen wij daartoe ook in staat blijven.
Uit het achterliggende jaarverslag kunt u
opmaken hoe onze stichting deze opdracht in
2007 heeft uitgevoerd.
Peter Dirven, voorzitter.

De gemeente Oosterhout steekt haar hand uit naar de burgers die ondersteuning nodig hebben om
mee te kunnen doen in de samenleving. Soms reikt deze hand niet ver genoeg om ook daadwerkelijk
iedereen te kunnen helpen. Stichting Leergeld zorgt er in ieder geval voor dat de kinderen in deze
gezinnen wel de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. En dat deze gezinnen ook weten dat ze
voor hulp bij de gemeente kunnen aankloppen. In 2007 is er een unieke samenwerking gestart tussen
Stichting Leergeld, gemeente Oosterhout, het Jeugdsportfonds Noord-Brabant en de Provincie NoordBrabant. Dankzij deze samenwerking kunnen nu alle kinderen in Oosterhout sporten. De gemeente
Oosterhout is trots op wat Stichting Leergeld tot nu toe al bereikt heeft en hoopt voor de toekomst op een
goede samenwerking.

C. Bode wethouder Oosterhout
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1. De stichting
Leergeld in 2007
1.1. Ontstaan, doelstellingen en werkwijze
Het jaar 2007 was het vierde bestaansjaar
van Leergeld.
Opgericht in 2003 (20-1-2003) te
Oosterhout betekent dit dat in 2008 het
1e lustrum gevierd zal gaan worden met
uiteraard het vizier vooral gericht op de
‘klanten’ van Leergeld.
In de vijf jaren die al verstreken zijn bij het
opmaken van dit jaarverslag, heeft Leergeld
zich een erkende plaats weten te verwerven
in de fondsenwerving voor goede doelen in
de regio.
De bijzondere doelstelling om juist kinderen
tussen 4 en 18 jaar uit minimagezinnen
financieel te ondersteunen, heeft de
afgelopen jaren veel sympathie ondervonden
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van particulieren, bedrijven, instellingen
en overheden. Het aanbod van vrijwillige
medewerkers, de groei van de beschikbare
fondsen en daarmee de ondersteuning die
geboden kon worden, zijn daarvan het beste
bewijs.
Het zogenaamde Leergeld-format dat
inmiddels door rond 60 Leergeldstichtingen
in Nederland wordt gepraktiseerd, is daarbij
van grote waarde gebleken. Een goede intake,
heldere toetsingscriteria en een vlotte
afwerking van aanvragen om steun, scheppen
veel vertrouwen bij hen die zich genoodzaakt
zien daarop een beroep te doen.
De doelstelling van Leergeld is het best
weergegeven in de missie van de stichting:
“Geef alle kinderen een kans volwaardig
mee te doen aan onderwijs, schoolexcursies,
sport, hobby’s en kunstzinnige vorming. Want
nù meedoen is later meetellen”.
Het vrijwilligerskarakter van de organisatie

Alleenstaande ouders
Tweeouder gezinnen
Onbekend
Totaal

Aantal
102
86
23
211

23

Percentage
48%
41%
11%
100%

Tabel 4: Maandelijkse inkomenshoogte van gezinnen die toelage ontvingen
Hoogte inkomen per maand
minder dan €800,€800 - €900
€900 - €1000

Aantal gezinnen
24
10
30

€1000 - €1100

47

€1100 - €1200
€1200 - €1300
€1300 - €1400
€1400 - €1500
> €1500
Totaal

47
12
10
3
3
186
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Tabel 2: Bronnen van inkomen
Bron van inkomen
WWB (wet werk en bijstand)
ANW (algemene nabestaandenwet)
WAO (Wet arbeidsongeschiktheid)

Aantal gezinnen
87
2
21

Arbeid

39

WW
Combinatie van uitkeringen en arbeid
Anders
Onbekend
Totaal

8
18
28
8
211

Tabel 3: Aantal en aard van de gezinnen
Allochtone ouders
Autochtone ouders
Onbekend
Totaal
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Aantal
103
76
32
211

Percentage
49%
36%
15%
100%

Leergeld stelt bovendien medewerkers in
staat werkervaring op te doen die van pas
kan komen bij het zoeken naar een betaalde
baan.
De werkwijze die Leergeld toepast is strikt
geprotocolleerd en is erop gericht alleen
in die situaties financiële ondersteuning te
bieden waar voorliggende voorzieningen
uitgeput of ontoereikend zijn.
Als vrijwilligersorganisatie maakt Leergeld
weinig kosten, minder dan 16% van de totale
‘omzet’ is nodig voor huisvesting, telefoon,
automatisering en administratie. Hoewel
Leergeld - ook landelijk - nog niet over het
CBF-keur beschikt, worden de eisen die
daarvoor gelden al wel in acht genomen.
Een jaarlijkse externe accountantscontrole
en een openbaar accountantsrapport
staan garant voor een zeer doelmatige
en doelgerichte besteding van de uit
fondsenwerving en gemeentelijke bijdragen

7

verkregen financiële middelen.
1.2. Werkgebied en organisatie
In 2007 zijn de gemeenten Geertruidenberg
en Drimmelen definitief toegetreden tot
de Leergeldorganisatie die tot dan toe
actief was in Oosterhout, Dongen en Gilze
Rijen. Het aangaan van goede open relaties
met de resp. overheden in de betrokken
gemeenten, service-clubs, organisaties van
bedrijven en ondernemingen, kerken en
andere charitatieve instellingen vergt, zoals
de ervaring leert, een aantal jaren. Aan
de bekendheid van Leergeld in de nieuw
toegetreden gemeenten zal nog het nodige
moeten worden gedaan. Zowel in het belang
van de potentiële ‘klanten’ van Leergeld als
ten behoeve van de fondsenwerving aldaar.
In het voorjaar van 2007 is het centrale
bureau van Leergeld verhuisd naar

27-08-2008 18:19:40
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een andere locatie in Oosterhout. De
thuiszorgorganisatie “Mark en Maasmond”
had geen ruimte meer beschikbaar voor
Leergeld als gevolg van interne reorganisaties.
Ruim vier jaar heeft Leergeld om niet mogen
profiteren van de ruimhartige gastvrijheid van
“Mark en Maasmond”.
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worden aangetrokken. Regelmatig overleg
met de groep van intermediairs, scholing
en individuele coaching waar dit nodig was
hebben bijgedragen aan verbetering van
kwaliteit en homogeniteit in de contacten
met hulpvragers.
1.3. Externe relaties en samenwerking.

In het verslagjaar is de organisatie van
Leergeld nader beschreven in een typering
van de aanwezige bestuursfuncties. De
toetreding van de regiogemeenten maakte
dit mede noodzakelijk. Daarnaast is het
organigram aangepast en zijn de taken van
het Comité van Aanbeveling, het Bestuur,
bestuurscommissies en (regio)coördinatoren
schriftelijk vastgelegd.
Het verloop onder de intermediairs kon
door middel van advertenties in de regionale
weekbladen worden opgevangen. Met
enige moeite konden geschikte kandidaten
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Nu de werkzaamheden van Leergeld zich
over vijf naburige gemeenten uitstrekken
en blijkt dat elke gemeente haar eigen
uitgangspunten en accenten heeft als het
gaat om armoedebestrijding en sociaal
beleid, is het voor Leergeld van groot belang
daarvan intensief kennis te nemen. De
ingestelde bestuurscommissie ‘sociaal beleid
gemeenten’ heeft onder voorzitterschap van
Toos van Leeuwen belangrijk werk verricht
door heldere overzichten te maken van de
per gemeente toepasselijke subsidie- en
steunregelingen.

21

5.2. Tabellen
Tabel 1: Aard van de aanvragen
Soort aanvragen
Schoolkosten
Buitenschools
Materiële
voorzieningen
Totaal

266
374

Totaal
aangevraagd
bedrag in euro’s
€ 95.928
€ 52.062

Gemiddeld
bedrag per
aanvraag
€ 361
€ 139

79

€ 11.360

€ 143

719

€ 159.350

€ 221

Aantal
aangevraagd

Armoede is zwaar. Zeker als armoede kinderen belet deel te nemen aan activiteiten die voor anderen
vanzelfsprekend zijn. Je kiest niet voor armoede, het overkomt je. Soms red je het niet alleen.
Daarom heeft de gemeente een aantal vergoedingen in het minimabeleid die speciaal gericht zijn op het
laten meedoen van kinderen. In het verlengde hiervan heeft de gemeente Gilze en Rijen een convenant
gesloten met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en werkgelegenheid, om deze ambitie te realiseren.
Ook op lokaal niveau werken we al enige tijd samen met de Stichting Leergeld omdat de doelstellingen
van deze stichting precies passen in het beleid dat de gemeente Gilze en Rijen wil voeren. Door samen
te werken, denken we de doelgroep beter te kunnen herkennen en bereiken. Door samen te werken
maken we het verschil en kunnen kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben ook meedoen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten.

H. Can-Engin wethouder Gilze Rijen

8
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5. Bijlagen
5.1. Personalia
Comité van Aanbeveling
- Mevr. W. Huijbregts-Schiedon,
burgemeester van Oosterhout, voorzitter
- De heer S.G. Kuyten s.m.m.,
ex-deken dekenaat ‘de Baronie’.
- Mevr. R. van de Camp.
conceptmanager Ver. Leergeld Nederland
- Mevr. M. E. van Dusseldorp - Weijermans,
Oec. Werkgroep Armoede O’hout
- Mevr. M. A.W. Mols,
arbeidspastor Bisdom van Breda.
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Bestuur
- P.C.S. Dirven, voorzitter
- A.H.M. Janssen, penningmeester
- A.T.T. Rosendaal, secretaris
- A.M. van Leeuwen, bestuurslid
- J. Willemen, bestuurslid
- A. Atteveld, bestuurslid
Coördinatoren
- A. Jongmans, coördinator steunaanvragen
- E. van den Boer, coördinator bedrijfsvoering
Regiocoördinatoren
- C. Timmermans
- T. Koevoets
- M. Sportel
- B. Simons

Met de gemeente Oosterhout,
Jeugdsportfonds Brabant en de Provincie
Noord-Brabant kon eind 2007 een
overeenkomst worden gesloten ter instelling
van een financieel fonds voor de bekostiging
van sportbeoefening door Oosterhoutse
kinderen uit minimagezinnen. In de uitvoering
van deze overeenkomst speelt Leergeld
- vooral op verzoek van de gemeente
Oosterhout - een centrale rol.
De extra financiële middelen die
hieruit voortvloeien, stellen Leergeld

9

in staat de op eigen kracht verworven
fondsen in te zetten voor andere
binnen- en buitenschoolse activiteiten
dan sportbeoefening. Deze ontwikkeling
betekent een belangrijke verruiming van de
ondersteuningsmogelijkheden van Leergeld.
Het bestuur van Leergeld huldigt
de principeopvatting dat intensieve
samenwerking tussen een particuliere
stichting als Leergeld en gemeentelijke
overheden

Schouder aan schouder met Stichting Leergeld zetten de gemeente Dongen en andere MiddenBrabantse gemeenten zich in voor de strijd tegen armoede. Een prettige samenwerking voor een
meer dan belangrijke doelgroep. Kinderen moeten zich ten alle tijden kunnen ontwikkelen en blijven
ontwikkelen. Hiervoor zorgt Stichting Leergeld nu alweer vijf jaar met succes en dat is een prestatie om
trots op te zijn! Dit laatste vangnet moet blijven bestaan zodat we de doelgroep waar het allemaal om
draait blijven bereiken. De gemeente Dongen staat dan ook volledig achter het denken in oplossingen
zoals Stichting Leergeld doet. Ook in de toekomst.

P. Panis wethouder Dongen

20
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- met respect voor ieders
verantwoordelijkheden en mogelijkheden een belangrijke meerwaarde oplevert bij - op
kinderen gerichte - armoedebestrijding. De
lage drempel die de werkwijze van Leergeld
kenmerkt, bevordert dat gezinnen die het
echt nodig hebben, zich daadwerkelijk voor
steunverlening tot Leergeld wenden.
Ook in 2007 zijn de contacten met
onderwijsinstellingen, serviceclubs, bedrijven
en instellingen weer intensief en regelmatig
productief geweest.
Zowel in het belang van de schoolgaande
jeugd als ten behoeve van fondsenwerving
door potentiële donoren en sponsoren.
De rol die (regio)coördinatoren èn
intermediairs hierbij spelen is van onmisbare
betekenis. Zij kunnen in hun omgeving
duidelijk maken wat het voor een gezin
en kind betekent geholpen te worden met
bekostiging van een schoolexcursie, een
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financieel voorschot om schoolboeken te
kunnen kopen, of de aanschaf van een tweede
hands computer of fiets, als binnen het gezin
de middelen daartoe ontbreken. Of met
andere woorden: In effectieve èn affectieve
armoedebestrijding maken de vrijwillige
medewerkers van leergeld absoluut het
verschil.

19

rapportage, registratie en verantwoording
van elke euro die binnen komt, is aan externe
accountantscontrole onderworpen, waarbij
elke geïnteresseerde/belanghebbende de
mogelijkheid heeft zich daaromtrent nader te
informeren.
Omdat het overgrote deel van de kinderen
waarop Leergeld zich richt schoolgaand
is, zullen de contacten met alle scholen in
het werkgebied - binnen de beschikbare
mogelijkheden - nog verder worden
aangehaald.

27-08-2008 18:19:42
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4.2. Beleidsvoornemens
In een beleidsplan voor de jaren
2008-2010 heeft Leergeld als uitgangspunt
gesteld de fondsenwerving voortaan
zowel te richten op donaties en
sponsoring door bedrijven, particulieren,
instellingen en landelijke loterijen als op de
subsidiemogelijkheden van gemeentelijke
overheden. Bij voorkeur in een verhouding
waarbij van een redelijke balans tussen
de genoemde geldbronnen kan worden
gesproken. Immers als ‘publiek’ en ‘privaat’
samen de schouders zetten onder
armoedebestrijding ontstaat een meerwaarde
die afzonderlijk optreden niet mogelijk maakt.
Voor wat de eigen fondsenwerving betreft wil
Leergeld bevorderen dat Leergeld Nederland
(LgN) zo snel mogelijk het z.g.n. CBF-keur
of een vergelijkbare erkenning verwerft voor
de aangesloten leergeldstichtingen. Langs die
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weg moeten de opbrengsten van landelijke
loterij-acties binnen bereik komen. Hieraan
dient gepaard te gaan een landelijke PRactie over de mogelijkheden en werkwijzen
van Leergeldorganisaties als het gaat om
armoedebestrijding onder kinderen.
Een consistent pr-beleid in de eigen regio
behoort ook tot de beleidsintenties van
Leergeld, zolang er tussen de aangesloten
gemeenten nog geen evenredigheid
bestaat met betrekking tot financiering en
‘gebruikmaking’ van de voorzieningen van
Leergeld.
Leergeld wil als organisatie van zeer
gemotiveerde vrijwillige medewerkers ook
de eigen organisatie verder stroomlijnen en
verbeteren.
De eigen organisatiekosten zullen laag
gehouden worden, scholing en coachen
van intermediairs staan hoog op de agenda,

2. Fondsenwerving
en exploitatie
2.1. Inkomsten en exploitatie
In afwijking van 2006 zijn de financiële
middelen van Leergeld in 2007
voortgekomen uit eigen fundraising alsmede
subsidies uit provinciale en gemeentelijke
bronnen.
Per 31-12-2007 besloegen de bijdragen uit
donaties en sponsoring tezamen met de
voorgeschoten IBG-middelen (de WTOSservice) een ‘inkomsten -omzet’ van
€ 154.643,-.
Daarvan is aan de doelgroep van Leergeld
een bedrag van € 92.854,- uitgekeerd; Het
betreft hier zowel bevoorschotting als giften
aan de steunvragers.
De ‘bedrijfskosten’ bedroegen € 17.527,-.
Het ‘bedrijfsresultaat’ kwam met rentebaten

11

en incidentele opbrengsten op € 46.056,-.
Dit bedrag is toegevoegd aan de reserves,
die met name nodig zijn om de WTOSvoorschotservice te kunnen uitvoeren.
De organisatiekosten konden ook in 2007
zeer beperkt worden gehouden, ondanks de
noodzakelijke verhuizing naar een andere
(gehuurde) locatie.
Het percentage van de omzet voor
organisatiekosten bedraagt nog geen
16%, hetgeen ruimschoots voldoet aan de
algemene norm dat exploitatiekosten van
liefdadigheidsorganisaties onder de 25%
behoren te blijven.
2.2. Resultaten fondsenwerving
In 2007 bedroeg de opbrengst van de
fondsenwerving in totaal € 79.906,- .
Daarvan kwam € 15.569,- uit Dongen,
€ 3.389,- uit Drimmelen, € 10.766,- uit Gilze
en Rijen en € 50.182,- uit Oosterhout.
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Bedrijven doneerden in 2007 een
totaalbedrag van € 2.957,-, instanties
€ 76.568,- en particulieren € 380,-.
(Tabel 8: Donaties per gemeente).
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3. De doelgroep
van Leergeld
3.1. Kenmerken van aanvragers
De ouders van de kinderen voor wie
financiële ondersteuning wordt aangevraagd
vallen in de laagste inkomenscategorie
binnen de regiogemeenten. Niet zelden
is daarbij sprake van een positie van bijna
voortdurende schuld(aflossing).
Door Leergeld verstrekte vergoedingen
worden ter vermijding van oneigenlijke
aanwending rechtstreeks overgemaakt aan
de club of activiteit waarvoor om steun is
gevraagd.
(In Tabel 4: Inkomenshoogte van gezinnen die
een toelage ontvingen wordt weergegeven
hoe deze gezinnen verdeeld zijn over de
inkomenshoogten tussen € 800,- en € 1500,per maand).
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kunnen komen.
Met de gemeentelijke overheden in de regio
wordt daarover overleg gezocht om tot
een zodanige onderlinge samenwerking te
komen dat de evidente voordelen van de
zeer laagdrempelige Leergeld-werkwijze ten
volle kunnen worden benut in het belang van
de hulpvragers. Immers armoedebestrijding
speciaal gericht op kinderen vereist een
uiterst zorgvuldige werkwijze en bejegening
van de gezinnen waarvan de kinderen deel uit
maken.
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Zonder overmatige trots durft Leergeld
na een eerste, voorspoedige vijfjarige
bestaansperiode te stellen, dat zij als
particuliere liefdadigheidsorganisatie
van vrijwilligers een niet meer weg te
denken plaats in de hulpverlening in de
regiogemeenten heeft ingenomen.
Kinderen mogen, ongeacht de oorzaken die
daarvoor kunnen worden aangewezen, nooit
de dupe worden van problemen waaraan zij
geen schuld hebben.

Als bestuurders en ambtenaren zijn we blij dat Stichting Leergeld Oosterhout e.o. sinds vorig jaar onze
gemeente tot haar werkgebied rekent. Het cluster Sociale Zaken werkt graag samen met de stichting
om nog meer bekendheid te geven aan onze regelingen voor mensen met een laag inkomen, zeker
gezinnen met schoolgaande kinderen. We zijn er dan ook van overtuigd dat de intermediairs van
Leergeld een bijdrage leveren aan het terugdringen van het niet-gebruik van onze voorzieningen. Het
komt ook voor dat we soms ‘nee’ moeten verkopen wanneer iemand voor een regeling bij ons aanklopt
omdat we nu eenmaal met landelijke en eigen regels te maken hebben. Soms kunnen we daarvan bij
individuele omstandigheden afwijken maar lang niet altijd. Dan is het fijn om te weten dat de stichting
mogelijk voor die kinderen alsnog een oplossing kan bieden, al is het maar voor tijdelijk.

A. vd Enden wethouder Geertruidenberg
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4. Vooruitzichten
4.1. Armoedesituatie m.b.t. kinderen
Met de uitgebreide beleidsbrief van
Staatssecretaris Aboutaleb van december
2007 is de armoedeproblematiek in
Nederland weer volop in de schijnwerpers
geplaatst.
Kinderen uit minimagezinnen lijken
steeds meer de dupe te worden van het
onvermogen van hun ouders om voor
een redelijke living en opvoeding zorg
te dragen. Om te voorkomen dat deze
kinderen bij gebrek aan nuttige activiteiten
als sportbeoefening en cultuurbeleving
gemakkelijk afglijden naar isolement, nihilisme
dan wel criminaliteit heeft het kabinet
€ 80 miljoen voor twee jaar uitgetrokken,
te besteden door gemeenten in Nederland.
Gemeenten hebben immers het beste zicht
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op de armoedeproblematiek onder hun
ingezetenen.
Gelijktijdig met de aanwending van deze
middelen zal ook duidelijk moeten worden
door onderzoek in welke mate deze
geldinjectie zal bijdragen aan vermindering
van uitsluitingproblemen ten aanzien van
jeugdigen uit ‘arme gezinnen’.
Naar het oordeel van Leergeld een goede
ontwikkeling.
In de gemeenten waarin de stichting Leergeld
actief is zal het beleidsvoornemen van het
kabinet een totaalbedrag van bijna
€ 200.000,- opleveren.
Het spreekt vanzelf dat Leergeld, gelet op
haar statutaire doelstellingen om vooral
kinderen te ondersteunen in hun groei naar
volwassenheid, gaarne mede uitvoering
zal willen geven aan een rechtvaardige en
doelmatige distributie van deze gelden onder
de gezinnen die daarvoor in aanmerking

Van de aanvragers beschikte ruim 16% over
inkomen uit arbeid. Het zijn niet alleen
uitkeringstrekkers (met name WWB) die een
beroep doen op Leergeld. Ook werkenden
met een baan maar een minimaal besteedbaar
inkomen weten Leergeld te vinden als b.v.
schuldsanering in het spel is.
(Tabel 2: Bronnen van inkomen).
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In 2007 hebben 211 gezinnen contact
gezocht met Leergeld (2006: 176).
Daarvan bedroeg het percentage allochtone
ouders 49%, autochtone ouders 36%, terwijl
van 15% van de ouders de achtergrond
onbekend was.
Van de gezinnen die zich meldden betrof
48% alleenstaande ouders, 41% tweeouder
gezinnen en van 11% was dit onbekend.
(Tabel 3: Aantal en aard van de gezinnen)

Een kind is een tabula rasa, of te wel een onbeschreven blad, wat wil zeggen dat het kind niet bepalend
is voor de situatie waar de ouders in terecht gekomen zijn. Ieder kind heeft recht op sport, spel en
ontspanning. Helaas is dit niet voor ieder kind een gegeven aangezien niet iedere ouder de financiёle
last kan dragen om hun kind in zijn ontwikkeling te optimaliseren.
Stichting Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociaal isolement van kinderen door het
ontbreken van financiёle middelen. Door deze kinderen materieel te ondersteunen wordt de kans op
sociaal isolement voorkomen en krijgen zij de kans op een goede manier hun groei naar volwassenheid
te maken.
Ik hoop dat door bundeling van krachten nu en in de toekomst de gemeente een positieve bijdrage kan
leveren aan deze missie.

M. Vos-Kroeze wethouder Drimmelen
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3.2. Aard en aantal van de aanvragen in 2007

begunstigde).

Het totaal aantal aanvragen bedroeg in 2007
719 (2006: 647).
Het totaal aangevraagde bedrag (inclusief
bevoorschotting) besloeg € 159.350,-.
Het ging hierbij om schoolkosten,
buitenschoolse en materiële voorzieningen.
De gemiddelde aanvraag om bekostiging
van schoolkosten bedroeg € 361,-, voor
buitenschoolse voorzieningen € 139,- en
voor materiële voorzieningen € 143,-.
(Tabel 1: Aard van de aanvragen).

Een belangrijk deel van de aanvragers (120)
kon geholpen worden door het verstrekken
van een voorschot. Dat voorschot bedroeg
gemiddeld per aanvrager € 587,-. Renteloze
leningen werden in 2007 niet verstrekt
(2006: 1).
( Tabel 6: Voorschotten).

Het aantal aanvragen gerelateerd aan
onderwijs dat de begunstigde volgde
bedroeg in 2007 266 (2006:218). Uit het
basisonderwijs kwamen 79 aanvragen,
speciaal onderwijs 2, voortgezet en
middelbaar beroepsonderwijs 182 en
overige 3.
( Tabel 5: Aanvraag naar soort onderwijs
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Het aantal contacten per gemeente (volledig
dan wel informatief) bedroeg in 2007
voor Dongen 31, voor Drimmelen 2, voor
Geertruidenberg 15, voor Gilze en Rijen 25
voor Oosterhout 249. Het aantal contacten
vanuit Oosterhout in 2006 was 270.
In Oosterhout is derhalve sprake van een
vermindering van contacten. In de overige
gemeenten is afhankelijk van het moment
van toetreding tot Leergeld sprake van een
gestage toename van het aantal contacten.
Van een evenredige verdeling van de
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contacten over de gemeenten is nog geen
sprake.
( Tabel 7: Contacten per gemeente).
Leergeld verwijst aanvragen regelmatig
door naar bestaande wettelijke
subsidiemogelijkheden. Bijzondere
Bijstand, de GGD, de stichting Hergebruik,
de Kringloopwinkel en kledingbeurzen
zijn daarbij vaak de adressen naast
Loketbegeleiding.
Omstreeks 13% van alle aanvragen die
Leergeld in 2007 ontving is afgewezen.
Belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de
aanvraag niet past in de doelstellingen van
Leergeld, de aanvrager de aanvraag intrekt
dan wel niet meer reageert na het 1e contact.
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