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2010: weer een productief jaar!
De stichting Leergeld is al weer ruim
zeven jaar actief in de gemeenten Dongen,
Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen
en Oosterhout. Vijf gemeenten, met een
gezamenlijk inwonertal van omstreeks 150.000
mensen en naar voorzichtige schatting 3000
kinderen tussen 4 en 18 jaar in financieel
zwakke gezinnen. Gezinnen voor welke de
steunverlenende activiteiten van Leergeld al
niet meer weg te denken zijn.
Dat blijkt ook weer uit de toename met 20%
- in vergelijking met 2009 - van het aantal
aanvragen om financiële steun dat Leergeld
in 2010 ontvangen heeft en dankzij een
gelijktijdige vermeerdering van de beschikbare
fondsen ook geheel heeft kunnen opvangen.
De lichte verbetering in de economische
omstandigheden in Nederland heeft helaas
nog geen invloed gehad op het besteedbaar
inkomen van de vele gezinnen, die een beroep
op de steun van Leergeld hebben gedaan.
Integendeel, er is in 2010 sprake
van een grote stijging van het aantal
verzoeken om schuldsanering
met als weerslag daarvan meer
steunaanvragen bij Leergeld. Het
Armoedesignalement van het
Sociaal en Cultureel Planbureau
van december 2010 toont met
harde cijfers aan dat in Nederland
de leefomstandigheden van een
groeiend aantal kinderen uit
financieel zwakke gezinnen verder
zijn verslechterd. Een op de elf
kinderen in Nederland ontbeert
de voorzieningen en veiligheid
die nodig zijn om in balans naar
volwassenheid te kunnen groeien.
Een onthutsend aantal voor een van
de welvarendste landen van
de wereld!

2010 in vogelvlucht
De zeer coöperatieve opstelling van de
gemeentebesturen, de gulheid van veel
bedrijven, instellingen en particulieren en de
onmisbare en niet aflatende inzet van alle 34
vrijwillige medewerkers van Leergeld hebben er
in 2010 voor gezorgd dat weer meer kinderen
behoed konden worden voor sociaal isolement
en uitsluiting omdat hun ouders de kosten van
deelname aan sport en cultuur, dan wel een
tweedehands fiets of computer niet konden
betalen. Leergeld kon in 2010 beschikken over
een budget van bijna € 200.000,-, waarvan
nog geen 12% aan organisatiekosten hoefde te
worden besteed.
Ondanks deze groei in middelen en
steunverlening moeten we ook vaststellen
dat we in de gehele Leergeld regio
nog maar nauwelijks 25% bereiken van
de kinderen tussen 4 en 18 jaar, die
- nadat alle gemeentelijke en andere
subsidiemogelijkheden zijn uitgeput –
in laatste instantie voor steun door Leergeld in
aanmerking zouden kunnen komen.
Aan de onbekendheid van Leergeld in de
regio kan het nauwelijks nog liggen. Immers,
Leergeld is regelmatig positief in het nieuws
en de media spelen daarin een heel positieve
rol. Welke drempels dan moeten worden
weggenomen om alle kinderen gelijke
kansen te kunnen bieden in hun groei naar
volwassenheid, is voor Leergeld een vraag en
tegelijkertijd een opdracht om samen met de
gemeentelijke overheden naar een antwoord
op die vraag te blijven zoeken. Want voor
Leergeldkinderen is en blijft het motto: “Nu
meedoen, is later meetellen”.
Het perspectief voor het jaar 2011 is wat
betreft de fondsenwerving helaas wat minder
rooskleurig dan het resultaat van het afgelopen
jaar. Gemeenten moeten zwaar bezuinigen op
hun uitgaven, waarbij ook financiële bijdragen
aan het werk van Leergeld helaas niet buiten
schot blijven. Het bedrijfsleven ziet verbetering
in de resultaten, maar lijkt nog huiverig om
weer substantieel te gaan bijdragen aan
goede, maatschappelijke doelen als die van
Leergeld. Voor Leergeld houdt dit in dat we
desondanks alles in het werk stellen om in
2011 alle steunaanvragen, die voldoen aan
de Leergeldcriteria, positief te kunnen blijven
beantwoorden. Een sociale samenleving - met
kansen voor alle kinderen - is immers in ons
aller belang!

Peter Dirven,
voorzitter

In januari 2010 kon het bestuur op de
nieuwjaarsbijeenkomst voor de medewerkers
en in een algemeen persbericht melden dat
in 2009 de steunverlening door Leergeld voor
zoveelste jaar bovenmatig was toegenomen.
Het aantal gehonoreerde aanvragen was met
ruim 50% toegenomen, van 789 in 2008 naar
1295 in 2009, voor een totaalbedrag van
omstreeks € 140.000,-.
In februari overleed tot groot verdriet van de
Leergeldgemeenschap penningmeester Bart
Janssen. Hij is vanaf de oprichting intensief
betrokken en mede verantwoordelijk geweest
voor het succes van Leergeld. Bestuurslid Aad
Atteveld nam afscheid, hij werd ‘geroepen’ tot
het voorzitterschap van de Vereniging Leergeld
Nederland. Als opvolgers van beiden konden
enkele maanden later worden begroet: Jeroen
Meerburg als penningmeester en Peter van
Dongen als lid van het bestuur.
In de tweede helft van het jaar namen Fenna
Roep-de Haas en Rob van den Nouweland
afscheid, resp. wegens verhuizing en
gezondheidsproblemen. Leergeld is hen veel
dank verschuldigd voor hun persoonlijke en
creatieve inbreng in de bestuursactiviteiten.
In maart ging het project “Solidariteit” na
een lange tijd van voorbereiding van start.
Daarbij ging het om een ontwerpwedstrijd
voor middelbare schoolklassen in de regio
met als opdracht een kunstvoorwerp te
vervaardigen dat het begrip ‘solidariteit’ tot
uitdrukking brengt. Op 13 oktober vond
deze ontwerpwedstrijd zijn hoogtepunt in
de bekroning van het winnende ontwerp,
gemaakt door Laura van Alphen van het
Mgr. Frencken college te Oosterhout. De
ontwerpwedstrijd heeft – mede door de ruime
publiciteit – de aandacht gevestigd op het
belang dat ook kinderen uit gezinnen die het
financieel niet breed hebben, volledig mee
kunnen blijven doen aan sport en cultuur èn
dat leerlingen en schoolleiding daarvoor ook
medeverantwoordelijkheid dragen.
In april nam het bestuur het besluit om
voortaan jaarlijks in januari een klassiek
benefiet-concert te organiseren in de
Vredeskerk te Oosterhout. Dit - ruim
gesponsorde - concert heeft op 30 januari
2011 plaats gevonden met als solisten “The
Amsterdam Chamber Soloists”, die alle
Goldbergvariaties van Bach, omgezet voor
strijktrio, op prachtige wijze ten gehore
brachten. Hoewel het aantal bezoekers op die
zondagmiddag, ondanks de mooie publiciteit,

enigszins tegen viel, was de
opbrengst toch nog € 3100,-.
In juni kreeg het bestuur onverwacht
een circusvoorstelling ‘in de schoot
geworpen’, waarvan de opbrengst, mits
alle toegangskaarten zouden worden
verkocht, volledig aan Leergeld zou toevallen.
Verantwoordelijk voor deze opmerkelijke daad
van maatschappelijk ondernemerschap was de
Firma Janus Vaten te Oosterhout.
Aanleiding daarvoor vonden zij in de viering
van een 140-jarig bedrijfsjubileum.
De uiteindelijke opbrengst van twee – geheel
verkochte - voorstellingen bedroeg
ruim € 30.000,-.
De contracten met het Jeugdsportfonds
werden medio 2010 beëindigd. Ook de
gemeente Oosterhout was met Leergeld
van oordeel dat besteding van gemeente
gelden aan sportdeelname door kinderen
uit minimagezinnen het beste - direct - via
Leergeld kan geschieden, zonder tussenkomst
van het Jeugdsportfonds.

Nog juist voor het jaareinde heeft het
Leergeldbestuur een voorstel tot aanpassing
van de leergeldorganisatie goedgekeurd. De
pioniersfase, zo was het motief voor deze
aanpassing, kan na zeven voorspoedige jaren
met een gerust hart als geëindigd worden
beschouwd. Herziening van de aansturing
en communicatie binnen de organisatie werd
noodzakelijk geoordeeld om de slagvaardigheid
in doelstellingen en werkwijze te kunnen
behouden. Ook vrijwilligersorganisaties, die
groeien en bloeien, dienen op tijd de bakens te
verzetten om de ‘cliënten’ optimaal van dienst
te kunnen blijven.

Beknopt cijferoverzicht 2010
Leergeld Nederland is in
2010 een nieuwe fase in
haar bestaan ingegaan,
die er beleidsmatig op
gericht is binnen twee jaar
bestuurlijk en inhoudelijk
zoveel goodwill voor de
Leergelddoelstellingen te
hebben bewerkstelligd,
dat alle lokale stichtingen
in aanmerking kunnen
komen voor de
opbrengsten van grote
landelijke loterijen
en fondsenwervingorganisaties ten gunste
van goede doelen.
In de maanden april
en december deed het
Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) van zich
spreken. In april werd
het rapport “Sociale uitsluiting bij kinderen,
omvang en achtergronden” gepubliceerd. In
december 2010 bracht het SCP het periodieke
Armoedesignalement uit. Hoewel beide
publicaties de nodige aandacht kregen in
de media, is van enige noemenswaardige
politieke bezorgdheid hierover op landelijk,
provinciaal dan wel lokaal niveau niet gebleken.
Integendeel, in het huidige overheersende
politieke klimaat in Nederland lijkt armoede
niet zelden te worden beschouwd als een
laakbaar gevolg van gebrek aan eigen
verantwoordelijkheid en van een overmaat aan
gemakzucht bij hen die het overkomt.
De ervaringen van Leergeldorganisaties wijzen
evenwel uit dat er zoveel ongewilde, dan
wel niet te vermijden oorzaken van armoede
bestaan – met directe nadelige gevolgen voor
kinderen die daaraan geen schuld dragen dat dergelijke opvattingen eerder lijken te
getuigen van weloverwogen desinteresse in dìe
medemens, die het – door eigen schuld - niet
’gemaakt’ heeft.
Uit de volgende casuïstiek, waarmee
Leergeld vrijwel dagelijks te maken heeft,
valt goed af te leiden waarom de Leergeld
organisaties er bewust voor gekozen hebben
in die gezinssituaties, waar het besteedbaar
inkomen tot op of zelfs onder het laagste
maatschappelijk minimum is gedaald, zo
veel als mogelijk prioriteit te geven aan de
belangen van opgroeiende kinderen, ongeacht
de oorzaken van de geldproblemen in het
betreffende gezin.

Casus 1
In 2007 komt Leergeld via Vluchtelingenwerk
in contact met een Iraans gezin: vader, moeder,
twee dochters van 11 en 9 jaar en zoontje van
5 jaar.
Vader is hoog opgeleid (heeft academische
graad), maar kan hier nog niet aan de slag,
aangezien zijn papieren hier niet geldig worden
verklaard en hij de Nederlandse taal niet
machtig is.
Leergeld helpt het gezin door de kinderen te
laten sporten, dochters doen aan basketball en
turnen en zoontje krijgt zwemles via Leergeld.
Ook sport-/zwemkleding krijgen ze vergoed.
De oudste dochter gaat in 2009 naar v.o.
en krijgt dan een fiets en computer (beide
tweedehands) van Leergeld. Inmiddels heeft
vader een piepklein baantje in het onderwijs
van slechts 5 uur op vele kilometers afstand
van zijn woonplaats.
Nu is het wat jaren verder en vader heeft
intussen een volledige baan gekregen op deze
school.
Hij is in staat zijn eigen gezin te onderhouden
en beide ouders zijn erg blij met de geboden
hulp van onze stichting gedurende de
afgelopen jaren
Casus 2
Een alleenstaande moeder belt Leergeld voor
het eerst: zij heeft moeten verhuizen met haar
drie zoontjes naar een woonplaats ver weg van
haar roots. Dit vanwege stalkgedrag van haar
ex-man.
Het gezin moet nu leven van een
bijstandsuitkering. Zodoende kunnen de
oudste twee niet meer naar sport. De oudste
zat op voetbal, maar moeder kon dat niet
meer betalen. Nadat het bestuur e.e.a. had
goedgekeurd kon Thijs weer naar een nieuwe
voetbalclub.
Als Niels zijn zwemdiploma’s heeft gehaald
(die worden door de gemeente betaald), dan
mag hij ook via Leergeld sporten. Hij gaat dan
mogelijk naar karate, maar het kan ook zijn dat
hij voor zwemdiploma C kiest.
De jongste, Lars, mag wanneer hij 4 jaar is ook
een activiteit gaan kiezen.
Dat wordt volgens moeder wel iets creatiefs.
Als hij ergens een proefles gaat doen en
dat goed bevalt, gaat kantoor Leergeld hem
aanmelden en geeft een garantstelling af voor
een seizoen aan desbetreffende organisatie.
Ook betaalde Leergeld een deel van de
schoolreisjes van Thijs en Niels.
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Ontvangen bijdragen en kostengroepen in 2010
Goedgekeurde aanvragen naar soort onderwijs begunstigde

Aantal informatiecontacten per gemeente

Personalia (per 31-10-2010)
Bestuur Stichting leergeld
Peter Dirven, voorzitter
André Rosendaal, secretaris
Jeroen Meerburg, penningmeester
Jacques Willemen
Peter van Dongen
Coördinatoren
Elly van den Boer, bedrijfsvoering
Annemiek Jongmans, steunaanvragen.
Regiocoördinatoren
Babs Simons (Gemeente Drimmelen)
Marijke Sportel (Gemeente Geertruidenberg)
Gea Schaap (Gemeente Gilze en Rijen)
Adviseurs
Francé de Vetter (ervaringsdeskundige)
Bert Oudenhoven (onderwijszaken)

Rabobank Amerstreek heeft warm
hart voor de samenleving
Dichtbij en betrokken, dat is het motto van
Rabobank Amerstreek. Zeker de jeugd staat
in een warm daglicht bij deze bank. Zo
organiseert Rabobank Amerstreek al enkele
jaren sportdagen voor alle leerlingen van alle
basisscholen. Daarnaast verzorgt Rabobank
Amerstreek lessen op middelbare scholen. Ze
leert jongeren bewust omgaan met geld om zo
te voorkomen dat deze jongeren zich later in
de schulden werken.

Isabelle Prohn, sinds kort adviseur Coöperatie
en MVO bij Rabobank Amerstreek: “Geweldig
zo’n ondernemer die zich zo maatschappelijk
opstelt.” Ook Rabobank Amerstreek voelt
zich betrokken bij kinderen die tussen wal

Waarom die ondersteuning aan juist
Leergeld? Isabelle: “Wat ons aanspreekt
is de professionaliteit van deze stichting,
die wel geheel uit vrijwilligers bestaat. Die
professionaliteit ziet de Rabobank graag
terug in de doelen die zij steunt.” Isabelle:
“Er is nog veel verborgen armoede. In een
ideale samenleving zou dit niet voor mogen
komen, maar de realiteit is anders. Er moet
fors bezuinigd worden bij de overheid.
Maar misschien is het ook goed dat juist de
samenleving hier haar verantwoordelijkheid
in neemt. De jeugd is de toekomst, en als
kinderen niet mee kunnen doen met school,
sport en cultuur betekent dat straks dat niet
alleen zij maar ook de hele samenleving schade
lijdt. De sterke kant van de Stichting Leergeld
is het feit dat zij geen geld schenkt, maar de
benodigde schoolspullen, sportmateriaal of
contributies betaalt. Daarnaast worden de
kinderen niet losgelaten maar blijft Leergeld
monitoren en persoonlijke begeleiding bieden.
Zo werk je aan een betere samenleving. En
dat werk ondersteunen wij als Rabobank
Amerstreek van harte.”

vormgeving: Bart Verschuuren

Kinderen van klanten mogen jaarlijks hun
spaarpotje komen storten en krijgen daar
een extra attentie bij. Afgelopen jaar was
dat bijvoorbeeld een kaartje voor het circus.
Datzelfde circus waarvan Janus Vaten alle
kaarten had opgekocht om ten eerste dat
circus te steunen, ten tweede zijn personeel
met familie een grandioze avond te bezorgen
en ten derde om door te verkopen met als
geldelijk doel Stichting Leergeld Oosterhout en
omstreken. Rabobank Amerstreek kocht een
hele voorstelling op en gaf die aan de sparende
jongeren.

en schip dreigen te vallen. Zij stelde ruimte
beschikbaar aan Stichting Leergeld en gaf
financieel advies. Daarnaast sponsorde zij
deze stichting. Overigens, het werkgebied van
Rabobank Amerstreek loopt bijna gelijk met
het werkgebied van de stichting.

