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Voorwoord
Bij het opmaken van dit jaarverslag over
2008 in het voorjaar van 2009 is Nederland
In een diepe economische recessie terecht
gekomen. De laatste Armoedemonitor
van het Sociaal en Cultureel Planbureau
over het jaar 2007 voorspelde nog een
aanzienlijke daling van het aantal gezinnen
dat een inkomen op of zelfs onder het
minimuminkomen heeft. Ook gezinnen met
verplichtingen tot schuldsanering zouden
aanzienlijk in aantal gaan dalen.
Deze voorspellingen zullen, zo is thans de
stellige verwachting, zeker niet uitkomen nu
inkomensvermindering en bezuinigingen op
sociale uitkeringen de komende jaren hun
sporen in de Nederlandse samenleving zullen
gaan trekken. Voor veel jonge, opgroeiende
kinderen uit minimagezinnen zal dit inhouden
dat deelname aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten weer onbereikbaar wordt met
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onwenselijk sociaal isolement als gevolg.
In de gemeenten waar de Stichting Leergeld
werkzaam is, te weten Dongen, Drimmelen,
Geertruidenberg, Gilze Rijen en Oosterhout,
zal dit niet anders zijn.
In de vijf jaren dat de Stichting Leergeld
inmiddels bestaat, kon Leergeld met veel hulp
van particulieren, instellingen, bedrijven
en gemeentelijke overheden uitgroeien
tot een effectieve en gewaardeerde
vrijwilligersorganisatie voor steun aan
kinderen uit minimagezinnen in voornoemde
gemeenten. Nu zal moeten blijken of ook in
economisch mindere tijden deze vorm van
solidariteit tussen de generaties in stand
gehouden kan worden.
Het achterliggende jaarverslag over 2008
laat zien dat de Stichting Leergeld met de
ondervonden hulp van derden veel heeft
kunnen betekenen voor kinderen tussen

4 en 18 jaar die anders verstoken zouden
zijn gebleven van deelname aan voor
opgroeiende kinderen belangrijke sport- en
cultuuractiviteiten.
Namens alle vrijwillige medewerkers van
de Stichting Leergeld hoop en verwacht ik
dat wij ook in 2009 en volgende jaren ons
heilzame werk voor kinderen in onze vijf
gemeenten zullen kunnen voortzetten.
Aan inzet en betrokkenheid van alle
Leergeldmedewerkers zal het daarbij
zeker niet ontbreken. De in 2008 bereikte
resultaten - zo geeft dit jaarverslag aan - zijn
daarvan het beste bewijs.
Peter Dirven,
Voorzitter.
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1. De stichting
Leergeld in 2008
1.1 Leergeld bestaat vijf jaar
In 2008 heeft de Stichting Leergeld haar
eerste bestaanslustrum gevierd. Dat
gebeurde natuurlijk op gepaste wijze. Een
liefdadigheidsorganisatie die het moet hebben
van vrijwilligers en financiële ondersteuning
door derden kan en wil zich geen al te grote
uitbundigheid permitteren. Ter gelegenheid
van het lustrumjaar participeerde Leergeld
in een bijzondere fondsenwervingsactiviteit
die in augustus plaats vond in “de Bussel”
in Oosterhout. Speciale gast was daarbij de
bekende pianist Louis van Dijk. Mede door
zijn aanwezigheid hebben diverse sponsors
uit de regio flink in de financiële bus geblazen.
Voor Leergeld resulteerde dit in een
prachtige jubileum- donatie van € 10.000,-.
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In het najaar is voor alle vrijwillige
medewerkers een feestelijke maaltijd
georganiseerd in een opvanghuis voor
vluchtelingen in Udenhout. De opbrengst van
deze maaltijd betekende voor dit opvanghuis
een welkome bijdrage in de exploitatie ervan.
Het bijzondere karakter van de maaltijd, die
verzorgd werd door bewoners van het huis,
vormde voor bestuur en medewerkers een
zeer inspirerende ervaring.
Het vijfjarig bestaan van Leergeld markeert
tegelijkertijd een positieve ontwikkeling
in de publieke aandacht voor kinderen uit
minimagezinnen in de gemeenten waar
Leergeld werkzaam is.
Aanvankelijk alleen gericht op de
gemeente Oosterhout heeft Leergeld in
de afgelopen jaren zijn vleugels ook in de
omliggende gemeenten kunnen uitslaan,
veelal op verzoek van aldaar bestaande
liefdadigheidsorganisaties.

Ook de gemeentelijke overheden ontging
het niet dat de Leergeldformule een
welkome en doelgerichte aanvulling kan
vormen op het sociale beleid ten behoeve
van de laagste inkomensgroepen binnen hun
gemeentegrenzen.
Basis- en middelbare scholen hebben in
afgelopen vijf jaar eveneens in steeds ruimere
mate kennis gemaakt met de mogelijkheden
die Leergeld kan bieden voor leerlingen uit
gezinnen die niet altijd over de mogelijkheden
beschikken om kinderen te laten deelnemen
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
De optimale situatie is op dit punt echter
nog niet bereikt.
1.2 Werkgebied en werkwijze
De uitbreiding van het werkgebied van
Leergeld in 2007 met Geertruidenberg
en Drimmelen, waarmee een totale
bevolkingsomvang van 150.000 werd
bereikt, bracht aanzienlijke organisatorische
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aanpassingen met zich mee. De aansluiting
van Leergeldsteun op het minimabeleid
moest in elke gemeente opnieuw vorm
worden gegeven. Nieuwe intermediairs met
kennis van de lokale armoedeproblematiek
moesten worden geworven om - na het
volgen van een speciale opleiding daartoe
- in staat te zijn kinderen aan de vaak stille
armoede van hun ouders of verzorgers te
onttrekken.
Het bestuur van Leergeld is van oordeel
dat met de vijf werkgemeenten een
overzichtelijke en nog hanteerbare schaal van
werken is bereikt. Verdere uitbreiding wordt
niet wenselijk geacht. Waar samenwerking
met andere, naburige Leergeldorganisaties
nuttig is voor de doelgroep zal daaraan niet
worden voorbijgegaan.
In het voorjaar van 2008 zijn de criteria
voor beoordeling van aanvragen voor
steun opnieuw gewogen en schriftelijk
vastgelegd. Dit primair ten behoeve van de
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intermediairs die de 1e intakegesprekken
houden met veelal de ouder(s) van het kind
waarvoor een steunaanvraag is ingediend.
Maar ook ten behoeve van de leden van
de Bestuurscommissie van Leergeld die
moeten besluiten of ingediende aanvragen
kunnen worden gehonoreerd. Heldere
toetsingscriteria en een consistent en
consequent beoordelingsbeleid zijn immers
uiterst belangrijk om te voorkomen dat
de toekenning van aanvragen voor steun
een willekeurig karakter krijgt. Juist aan het
verlenen van financiële gunsten, toekenning
van steun door Leergeld schept namelijk
geen rechten, dienen weloverwogen criteria
en daarop gebaseerde besluiten ten grondslag
te liggen.
1.3 Medewerkers en organisatie
De Leergeldorganisatie omvatte rond
31 december in totaal 35 vrijwillige
medewerkers, de leden van het bestuur,
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coördinatoren, regiocoördinatoren en
intermediairs daarin begrepen. Het zijn
vooral de coördinatoren en administratieve
krachten op het centrale kantoor, de
regiocoördinatoren in de aangesloten
gemeenten en de intermediairs die de
huisbezoeken doen bij aanvragende gezinnen,
die als ‘werkapparaat’ van Leergeld de
effectiviteit en slagvaardigheid van de
organisatie bepalen. Waar de laatste jaren
sprake is van een gestaag toenemende groei
van het aantal aanvragen met handhaving van
de Leergeldnorm dat elke aanvraag binnen
14 dagen moet zijn afgehandeld, is duidelijk
dat de werkdruk voor de medewerkers
aanzienlijk is toegenomen. In dat geval werd
nooit een vergeefs beroep gedaan ‘extra uren
te draaien’.
Het bestuur kent een viertal leden die elk
een functionele band onderhouden met de
resp. regiocoördinator voor de gemeenten
Dongen, Gilze Rijen, Geertruidenberg,

Drimmelen en Oosterhout. Regelmatige
contacten met vertegenwoordigers van
de plaatselijke overheden, de aanwezige
basisscholen en potentiële sponsors en
donateurs vragen daarbij de meeste aandacht
en tijd.
Aan het einde van 2008 heeft het bestuur,
onder dankzegging aan de leden ervan,
besloten het Comité van Aanbeveling, dat
sinds de oprichting van Leergeld Oosterhout
bestond, op te heffen. Nu Leergeld haar
bestaan en nut voor de samenleving meer
dan bewezen heeft, is aan een comité van
aanbeveling, dat vooral de opstart van
Leergeld in 2003 moest vergemakkelijken,
geen behoefte meer. Uitgekeken wordt
nu naar een in de regio bekende en
gerespecteerde inwoner die mogelijk als
’ambassadeur’ van Leergeld zou kunnen gaan
optreden.

9

Medio 2008 heeft Toos van Leeuwen,
bestuurslid van het eerste uur, om
gezondheidsredenen afscheid genomen
als bestuurslid. Daarmee legde zij ook het
voorzitterschap neer van de vaste commissie
die het sociaal beleid van de gemeenten
‘monitort’. In deze laatste hoedanigheid werd
zij opgevolgd door de heer Peter van Dongen
uit Waspik, die kan bogen op een langdurige
beleidservaring met betrekking tot het
sociale beleid van gemeenten.
Het bestuur streeft ernaar de ontstane
vacature in het bestuur weer met een
ervaringsdeskundige in te vullen. De wijze
waarop Toos van Leeuwen daaraan in
haar bestuursperiode vorm en inhoud
heeft gegeven, getuigde van een grote
betrokkenheid bij en affiniteit met de
belangen van kinderen uit minimagezinnen.
Tot het bestuur trad toe de heer Rob
van den Nouweland, rector van het Mgr.
Frencken College te Oosterhout. Zijn
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aandacht is vooral gericht op de relaties van
Leergeld met de onderwijsinstellingen in alle
Leergeldgemeenten.
Het functioneren van de Stichting Leergeld
wordt voor een zeer groot deel bepaald
door de kwaliteit van de administratieve
organisatie. In het verslagjaar hebben de
rapportages over cliënten, donaties en
exploitatie opnieuw aan kwaliteit gewonnen.
Ook een vrijwilligersorganisatie moet
voldoen aan de basiscriteria voor integer en
transparant werken, zoals deze door externe
accountants aan te controleren organisaties
worden voorgehouden.
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Het regelmatig uitbrengen van persberichten
en nieuwsbrieven waarin inzicht wordt
gegeven in de doorlopende activiteiten en
voornemens van Leergeld;

Het opzetten van een kunstproject voor
leerlingen in het voortgezet onderwijs in
alle gemeenten waar Leergeld werkzaam is,
met als doel het solidariteitsgevoel van de
schooljeugd met betrekking tot kinderen
van minvermogende ouders te vergroten.
“Solidariteit” zal dan ook de titel van het
project zijn , dat in het nieuwe schooljaar
in 2009 van start zal gaan en moet leiden
tot een aantal kunstwerken die op publieke
plaatsen in de vijf gemeenten de aandacht
voor het werk van Leergeld levend moeten
houden.

De periodieke informatie van schoolgaande
kinderen en hun ouders/verzorgers aan
het begin van de basisschool of voortgezet
onderwijs. Doelstelling hierbij is de aandacht
te vestigen op de steunmogelijkheden van
Leergeld voor kinderen die daarvoor - gelet
op het besteedbaar gezinsinkomen - in
aanmerking komen;

1.5 Externe relaties en
samenwerking
Zoals al kort aangeduid zijn in 2008 de
relaties met de betrokken gemeentelijke
overheden aanzienlijk geïntensiveerd.
Alle gemeentelijke overheden hebben
bij monde van hun wethouders sociale
zaken en welzijn openlijk blijk gegeven

1.4 Public Relations
Eind 2008 heeft het bestuur - op voorstel van
de vaste Commissie Public Relations - een
PR jaarplan voor 2009 vastgesteld, dat beoogt
de publieke aandacht voor het werk van
Leergeld vast te houden en waar mogelijk
en nodig te vergroten. De voornaamste PR
activiteiten in dit jaarplan voor 2009 zijn:
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van hun waardering voor de belangrijke
aanvullende rol die Leergeld als particuliere
vrijwilligersorganisatie vervult bij de
armoedebestrijding in hun gemeenten. Het
welzijn van opgroeiende kinderen is immers
bepalend voor hun toekomst en voor die van
de samenleving als geheel.
In Oosterhout werd in het najaar van
2007 een drie-partijen-overeenkomst
gesloten tussen de Gemeente Oosterhout,
Jeugdsportfonds Brabant en Leergeld.
Deze overeenkomst is erop gericht de zgn.
‘Aboutalebgelden’ voor sportbeoefening
door kinderen uit minimagezinnen op
een doelmatige en effectieve manier
aan te wenden. De financiële middelen
waarover de gemeente Oosterhout en het
Jeugdsportfonds Brabant daartoe beschikken
worden krachtens deze overeenkomst
door Leergeld toegewezen aan kinderen die
daarvoor in aanmerking komen. Eind 2008 is
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deze overeenkomst ‘stilzwijgend’ verlengd.
Van enkele andere gemeenten werden in
de loop van 2008 substantiële financiële
bijdragen ontvangen ten behoeve van het
werk van Leergeld.
Leergeld maakt deel uit van de landelijke
Vereniging van Stichtingen Leergeld in
Nederland. Inmiddels zijn eind 2008 ruim
zestig lokale Leergeldstichtingen tot stand
gekomen. Eveneens eind 2008 is het
bestuurslid Aad Atteveld benoemd tot
penningmeester van Leergeld Nederland.
Na een heftige periode van landelijke groei
hebben Leergeld Nederland en de daaronder
vallende lokale Leergeldstichtingen thans
vooral behoefte aan een grotere landelijke
bekendheid om vervolgens - bij voorkeur
structureel - in aanmerking te kunnen komen
voor de opbrengsten uit grote landelijke
liefdadigheidsfondsen en loterijen.

Stichting Leergeld Oosterhout e.o. - Jaarverslag 2008

2. De ‘kinderen’ van
Leergeld
2.1 Armoede situatie kinderen in
Nederland
De - meest recente - Armoedemonitor
van het Sociaal Cultureel Planbureau
over 2007 geeft aan dat van de ruim 6,6
miljoen huishoudens in Nederland (2005)
er iets meer dan 660.000 (10%) een
inkomen hadden dat zich onder de z.g.n.
lage inkomensgrens bevindt. Uitgedrukt
in personen waren er in 2005 1,4 miljoen
mensen te kwalificeren als arm,  gerekend
volgens de lage - inkomensgrens.
Van de 3,4 miljoen kinderen onder de 18 jaar
in Nederland leefden er 310.000 (9,1%) in
2005 in een huishouden met een inkomen
op de lage - inkomensgrens. Bij eenderde van
deze kinderen duurde de armoedesituatie al
minstens drie jaar en was er derhalve sprake
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van langdurige armoede. Bij het overgrote
deel van de gezinnen met een klein (laag)
inkomen schiet de sociale participatie
van aanwezige kinderen er volledig bij
in. De Armoedemonitor 2007 sprak de
verwachting uit dat er een daling in de
armoedecijfers zou gaan optreden als gevolg
van de op dat moment nog veronderstelde
welvaartsgroei. In de tweede helft van 2008
is deze welvaartsgroei echter abrupt tot
stilstand gekomen met mede als gevolg dat
de verwachte daling in de armoedecijfers
ook zal gaan stagneren. Dat betekent dat
er de komende jaren rekening mee moet
worden gehouden dat het aantal kinderen in
minimagezinnen eerder zal gaan stijgen dan
dalen.
Voor de gemeenten waar Leergeld
werkzaam is beschikt Leergeld nog niet
over gedetailleerde cijfers m.b.t. het aantal
gezinnen en kinderen, die op basis van het
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lage gezinsinkomen voor ondersteuning door
Leergeld in aanmerking komen. De reden
hiervan is dat harde - eenduidige - armoede
cijfers in de betrokken gemeenten nog
niet voor handen zijn. Daarnaast is er ook
sprake van substantiële verschillen in het
subsidiebeleid van gemeenten ten behoeve
van minimagezinnen, als gevolg waarvan
de onderlinge vergelijkbaarheid van cijfers
vrijwel onmogelijk is. De vaste Commissie
Sociaal Beleid Gemeenten van Leergeld heeft
als opdracht het subsidie- en steunbeleid
van de afzonderlijke gemeenten in kaart
te brengen. Daarbij zijn gedetailleerde
armoedegegevens m.b.t. gezinnen en
kinderen onmisbaar. Niet in de laatste plaats
omdat dan een beter beeld kan ontstaan van
de - veelal nog verborgen - steunbehoefte
in de betreffende gezinnen. Gemeenten en
Leergeld doen er goed aan deze latente
armoedesituaties gezamenlijk op te sporen
en betrokkenen te wijzen op bestaande
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voorzieningen.
Een voorlopige, nog zeer voorzichtige
schatting van het aantal kinderen dat binnen
de totale bevolking van de vijf gemeenten van
Leergeld (omstreeks 150.000) in aanmerking
komt voor ondersteuning, komt uit op ruim
3000 kinderen. Het zou goed zijn te weten
hoeveel van deze kinderen nog verstoken
blijven van deelname aan al die binnenen buitenschoolse activiteiten die voor
opgroeiende kinderen normaal behoren te
zijn.
2.2 Wie vragen om financiële steun?
De ouders/verzorgers van de kinderen voor
wie financiële steun wordt aangevraagd
vallen in de laagste inkomenscategorie, dan
wel hebben te maken met een situatie van
- verplichte - schuldaflossing die gedurende
langere tijd het besteedbaar inkomen
minimaal maakt.
De inkomenshoogte van gezinnen die in 2008

een toelage ontvingen wordt in onderstaande tabel 1 weergegeven.
Tabel 1 : Maandelijkse inkomenshoogte van gezinnen, voor verplichte schuldaflossing, die een
toelage ontvingen.
Hoogte inkomen per
maand
< € 800
€ 800 – 900
€ 900 – 1000
€ 1000 – 1100
€ 1100 – 1200
€ 1200 – 1300
€ 1300 – 1400
€ 1400 - 1500
> € 1500
Totaal

Aantal gezinnen

Percentage

31
21
36
39
40
38
18
7
10
240

13
9
15
16
17
16
7
3
4
100

Van de aanvragende gezinnen beschikte ruim 27% over inkomen uit arbeid.
Naast uitkeringstrekkers (WWB) zijn het dus ook werkenden met een baan die een
beroep doen op Leergeld. Een minimaal inkomen is soms het gevolg van een gedwongen
schuldsanering.
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Tabel 2 : Bronnen van inkomen gezinnen.
Bron van inkomen
WWB (wet werk en
bijstand)
ANW (Alg. nabestaanden
wet)
WAO
Arbeid
WW
Uitkering/ arbeid
Anders/overige uitk
Onbekend
Totaal

17

Tabel 3 : De aanvragende gezinnen.

Aantal gezinnen
92

Percentage
35

2

1

13
72
5
28
44
9
265

5
27
2
10
17
3
100

In 2008 hebben 265 gezinnen contact gezocht met Leergeld (2007: 211).Van de gezinnen die
zich meldden, betrof 46% alleenstaande ouders, 37% twee- oudergezinnen en van 17% was dit
onbekend.

Aard gezin
Alleenstaande ouders
Twee oudergezin
Onbekend
Totaal

Aantal
122
97
46
265

Percentage
46
37
17
100

Het aantal aanvragen bedroeg in 2008: 1165 (2007: 719), waarvan 136 ten behoeve van het
verstrekken van een voorschot.
Het totaal aangevraagde ondersteuningsbedrag (inclusief bevoorschotting) kwam uit op
€ 210.259,-. Van dit bedrag werd € 82.145,- aangevraagd voor het verlenen van voorschotten
in het kader van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage Schoolkosten ( W.T.O.S.)
De gemiddelde aanvraag om bekostiging van schoolkosten bedroeg € 266,- (€ 613 voor
voorschotten en € 100 voor een gift), voor buitenschoolse voorzieningen € 131,- en voor
materiële voorzieningen € 146,-.
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Tabel 4a : Aard van het totaal aantal aanvragen
Soort
aanvragen
Voorschotten
schoolkosten
Giften
Schoolkosten
Giften
Buitenschools
Giften Materiele
voorzieningen
Totaal

Tabel 4b : Aard van het aantal goedgekeurde aanvragen

aantal
aangevraagd
136

bedragen

gem. bedrag

Percentage

82.145

613

39

277

27.856

100

13

650

85.083

131

40

104

15.175

146

8

1165

210.259

180

100

Het aantal aanvragen gerelateerd aan het onderwijs dat de begunstigde volgde bedroeg
in 2008: 413 (2007: 260). Uit het basisonderwijs kwamen 210 aanvragen, uit het speciaal
onderwijs 4, voortgezet en middelbaar onderwijs 190 (2007: 182) en overige 9.

Soort
aanvragen
Voorschotten
schoolkosten
Giften
Schoolkosten
Giften
Buitenschools
Giften Materiele
voorzieningen
Totaal

aantal
aangevraagd
136

bedragen

gem. bedrag

percentage

82.145

613

46,5

222

14.243

64

8

531

68.239

129

38,5

82

11.825

144

7

971

176.452

182

100
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Tabel 5 : Aanvraag naar soort onderwijs begunstigde.
Soort onderwijs
Basisonderwijs
Speciaal Onderwijs
Voortgezet Onderwijs +
Middelb. Beroepsonderwijs
Overigen
Totaal

aantal aanvragen
210
4

percentage
51
1

190
9
413

46
2
100

Het aantal contacten met aanvragers/
informanten bedroeg in 2008 voor Dongen
40, Drimmelen 28, Geertruidenberg 26,
Gilze Rijen 27 en voor Oosterhout 271.
De contacten in Oosterhout bleven stabiel,
terwijl er in de andere gemeenten sprake is
van een gestage groei.
Het totaal aantal contacten voor alle
gemeenten bedroeg in 2008 392 (2007:
325).  Van alle aanvragen om financiële
steun die Leergeld in 2008 ontving is 14,7%
afgewezen. Meestal omdat de aanvraag niet
beantwoordde aan de doelstellingen en/of
subsidiecriteria van Leergeld of omdat de
aanvrager de aanvraag introk. In veel gevallen
vindt dan doorverwijzing plaats naar andere
instanties.
Opmerkelijk in 2008 was ook dat steeds
meer organisaties bij Leergeld aanklopten
om de kinderen van Leergeld te laten
profiteren van bijzondere activiteiten en  

gebeurtenissen die voor Leergeldkinderen
veelal - vanwege de kosten - onbereikbaar
zijn. Zo bood de Parkfeest organisatie te
Oosterhout gratis kaarten aan, werden
internationale kampen voor kinderen
aangeboden door Rotary/Lions en kregen
vele kinderen een chocolade letter in
de brievenbus. Een goede toedeling van
deze zaken aan Leergeldkinderen bracht
echter ook veel nieuw - voor Leergeld
ongebruikelijk - werk met zich mee.

21

22

Stichting Leergeld Oosterhout e.o. - Jaarverslag 2008

3. Fondsenwerving
en exploitatie in
2008
3.1 Resultaten fondsenwerving
De fondsenwerving heeft in 2008 een
totaal bedrag opgeleverd van € 97.980,-.
De vaste commissie Fondsenwerving was
verantwoordelijk voor dit resultaat. Hierbij is
sprake van een momentopname op de datum
van 31-12-2008. Het gaat alleen om bedragen
die daadwerkelijk tussen 1-1 en 31-12 aan
Leergeld zijn overgemaakt. Bedragen die in
2008 door diverse instanties aan Leergeld
zijn toegekend, maar op
31-12 nog niet waren overgemaakt, zijn hier
dus niet in meegenomen. De gelden die
Leergeld ontvangen heeft van de IB-groep
ter compensatie van verstrekte voorschotten
krachtens de WTOS zijn uiteraard niet
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in de resultaten van de fondsenwerving
opgenomen.
De verdeling van de ontvangen donaties
en subsidies is toegesneden op de groepen
Particulieren/bedrijven, Instanties en
Gemeenten.
Onder ‘Instanties’ kunnen in dit verband
worden begrepen woningbouwcorporaties,
alsmede liefdadigheidsinstellingen,
beheersstichtingen met een bijzondere
doelstelling en serviceclubs.
Uit de verdeling blijkt dat in 2008 er
nagenoeg een evenwicht is tussen de
subsidies die gemeenten hebben verstrekt en
middelen die Leergeld ‘op eigen kracht’ heeft
verworven.
Het bestuur van Leergeld heeft zich bij
het vaststellen van de begroting voor 2009
er voor uitgesproken naar een groter
subsidieaandeel van de gemeenten te
streven, nu gemeenten voor de bekostiging

van sociale participatie door kinderen uit
minimagezinnen (bij uitstek de doelstelling
van Leergeld) de nodige extra middelen van
het Rijk hebben ontvangen.
Als particuliere vrijwilligersorganisatie
levert Leergeld in de vijf gemeenten
namelijk een niet onbelangrijke bijdrage aan
armoedebestrijding en welzijnsbevordering
onder kinderen uit minimagezinnen. Daarvan
gaat tevens een belangrijk sociaal rendement
voor de samenleving als geheel uit.
Tabel 6 :Verdeling ontvangen donaties/
subsidies (in Euro’s)
Soort
Organisatie
Particulier/bedrijven
Instanties
Gemeenten
Totaal

Bedragen
4.342
50.110
43.528
97.980
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3.2 Bevoorschotting W.T.O.S.
In 2008 zijn 136 voorschotten aangevraagd
voor tegemoetkoming in de kosten van
schoolboeken en schoolmiddelen. Het
aangevraagde bedrag in euro’s bedroeg
€ 82.145,-. Gemiddeld werd € 613,aangevraagd. Renteloze leningen zijn in
2008 niet aangevraagd en derhalve ook
niet verstrekt. Bij het verstrekken van een
voorschot krachtens de WTOS betaalt
Leergeld de ‘boekenrekening’ voor het
betreffende kind rechtstreeks aan de
leverancier van de boeken op het moment
dat aanschaf van de boeken gewenst is
voor het ontvangen van onderwijs. Dit
moment valt lang niet altijd samen met
het beschikbaar komen van de financiële
toelagen van de IB beheergroep. In geval van
bevoorschotting door Leergeld wordt deze
toelage - op basis van een daartoe verstrekte
machtiging - rechtstreeks naar Leergeld
overgemaakt. Een positief verschil tussen
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toelage en verstrekt voorschot komt ten
goede aan de aanvrager. Een negatief verschil
wordt door Leergeld veelal als gift aan de
aanvrager geschonken.
In de loop van 2008 heeft de Rijksoverheid
definitief besloten schoolboeken voor  
scholieren van het voortgezet onderwijs
gratis te maken en de uitvoering daarvan
door de scholen te laten verzorgen. In 2008
kon deze regeling niet meer uitgevoerd
worden maar werd er een tussenoplossing
bedacht. Dit bracht in dat jaar voor het
Leergeldkantoor en de intermediairs wel
een verdubbeling van - voorbereidende
- werkzaamheden met zich mee. De
praktische toepassing van de regeling zal
moeten uitwijzen welke consequenties deze
heeft voor de bevoorschottingsactiviteiten
van Leergeld zoals tot op heden verricht.
Er wordt rekening mee gehouden dat
aanvullende steunverlening noodzakelijk blijft.

Stichting Leergeld Oosterhout e.o. - Jaarverslag 2008

3.3 De Resultatenrekening 2008
De Resultatenrekening 2008 laat zien dat van
de bijdragen die Leergeld in totaal ontvangen
heeft € 20.038,- moest worden aangewend
voor organisatiekosten. Dat is voor een
liefdadigheidsorganisatie een - zeer laag percentage van 13%. Daarvan waren
€ 10.103,- bestemd voor vergoedingen voor
c.a. 30 vrijwilligers,
€ 3.024,- voor huisvestingskosten
en € 6.911,- voor algemene kosten
(kantoormiddelen, computers telefoon etc.).
3.4 Balans per 31-12-2008
Het voornaamste gegeven van de balans
van de Stichting Leergeld per 31-12-2008
betreft het vermogen, te weten € 81.205,- .
Leergeld beschikt hiermee over een reserve
die ongeveer een jaaromzet giften aan de
doelgroep beslaat. Het bestuur van Leergeld
heeft hiervoor bewust gekozen, omdat de
inkomsten van een organisatie als Leergeld

per jaar een sterk wisselend beeld kunnen
vertonen. Immers er zijn nog onvoldoende
- meerjarige - structurele inkomsten, die het
mogelijk maken ook op langere termijn van
voldoende inkomsten verzekerd te zijn.
Voor de goede orde zij hier vermeld dat
Leergeld na afloop van elk kalenderjaar een
gedetailleerd, door een externe accountant
gecontroleerd, financieel jaarverslag uitbrengt,
waarover op aanvraag kan worden beschikt.
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4. Bijlagen
4.1. Personalia
Bestuur
Peter Dirven, voorzitter
André Rosendaal, secretaris
Bart Janssen, penningmeester
Aad Atteveld
Rob van den Nouweland
Fenna Roep - De Haas
Jacques Willemen
Coördinatoren
Elly van den Boer, bedrijfsvoering
Annemiek Jongmans, ondersteuning
aanvragen
Regiocoördinatoren
Babs Simons (Gemeente Drimmelen)
Marijke Sportel (Gemeente Geertruidenberg)
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Christ Timmermans (Gemeente Dongen)
Rinus van Rijen (Gemeente Gilze Rijen)
Adviseurs
Bert Oudenhoven, Voortgezet Onderwijs
Peter van Dongen, Sociaal beleid
Gemeenten

4.2 Jaarresultaat 2008
Balans per 31 december 2008
Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Nog te ontvangen
gelden IBG
Overlopende Activa
Totaal
Liquide
middelen
Rabobank
Rabobank Spaar
Kas
Totaal
liquide
middelen
Totaal Activa

31-12-2008

31-12-2007

6.381

38.209

47.990
54.371

28.588
66.797

1.371
74.962
565
76.898

560
61.646
810
63.016

131.269

129.813
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Passiva
Bedrijfsvermogen
Stichtingskapitaal
Kortlopende
schulden
Aan doelgroep
te verstrekken
giften
Aan doelgroep
te restitueren
gelden
Totaal kortlopende
schulden
Totaal
Passiva

31-12-2008

31-12-2007

81.205

78.340

40.215

28.810

9.849

22.663

50.064

51.473

131.269

129.813

Deze cijfers zijn onderhevig aan controle van de accountant.
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4.3 Resultaten rekening 2008

Bijdragen
Uitgaven aan de
doelgroep
Bruto marge
Kosten
vrijwilligers
Kantoor-kosten
Algemene
kosten
Som
Bedrijfsresultaat
Rentebaten en
soortgelijke
opbrengsten
Financiële baten
en lasten
Resultaat

2008
153.021
133.018

2007
154.573
92.784

20.003
10.103

61.789
9.431

3.881
6.054

3.850
4.246

20.038
-35
2.900

17.527
44.262
1.794

2.900

1.794

2.865

46.056

Deze cijfers zijn onderhevig aan controle van de accountant.
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4.4 Organigram

Bestuur

Adviseurs

Bestuurscie’s:
Fundraising
Gemeentelijk Beleid
PR en Beslissingscie
Coördinator aanvragen ondersteuning
-----------------------------Coördinator Bedrijfsvoering
Administratie

Regio coördinator Gilze Rijen
-----------------------------Intermediars

Regio coördinator Drimmelen
-----------------------------Intermediars

Regio coördinator Geertruidenberg
-----------------------------Intermediars

Regio coördinator Oosterhout
-----------------------------Intermediars

vormgeving: Bart Verschuuren

Comité van
Aanbeveling

Regio coördinator Dongen
-----------------------------Intermediars
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Het is tijd voor Rabobank Amerstreek.

wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen

wat ze in het dagelijkse leven ook doen, vrijwilligers maken

brengt mensen dichterbij elkaar. Hoe jong of oud ze ook zijn en

Of ‘t nu gaat om Sport of Cultuur. Eén ding is zeker, het

Het is tijd voor
een bank die
lokaal actief is.

