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verblijfsvergunning kregen, mogen dankzij
het Kinderpardon toch in Nederland blijven.
We kunnen vaststellen dat het
Kinderrechtenverdrag de afgelopen jaren
veel invloed heeft gehad op de positie van
het kind: kinderen worden inmiddels gezien
als volwaardige mensen met een mening.
Mede dankzij het verdrag is de situatie voor
kinderen verbeterd, zowel in Nederland als
in de rest van de wereld, maar… we zijn er
nog niet.

Kinderen hebben recht
op meedoen!
Op 20 november 2014 bestond het VN-Kinderrechtenverdrag 25 jaar.
In het Verdrag voor de Rechten van het Kind staan 54 artikelen, die onder te verdelen zijn
in verzorging, bescherming en informatie. Denk bijvoorbeeld aan het recht op onderwijs,
gezondheidszorg en een veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook aan bescherming van
kinderen tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting.
Daarnaast mogen kinderen gehoord
worden over zaken die hen aangaan, ze
hebben onder meer recht op een eigen
mening en een eigen godsdienst en
mogen gebruikmaken van verschillende
informatiebronnen. Het verdrag omvat
kortom alle terreinen waarop het leven van
een kind zich afspeelt. Wereldwijd hebben
UNICEF en andere kinderrechtenorganisaties

het Kinderrechtenverdrag gebruikt als basis
om ervoor te zorgen dat overheden hun
beleid aanpassen. Dit, om kinderen overal ter
wereld zo goed mogelijk te beschermen.
Wat is er de afgelopen jaren in Nederland
bereikt sinds het kinderrechtenverdrag in
werking trad?
Er is een Kinderombudsman waar kinderen

terecht kunnen met vragen of klachten
over hun rechten. Kinderen mogen meer
meepraten over hun eigen leven. Een
voorbeeld is het recht van kinderen om
gehoord te worden bij een echtscheiding van
ouders, of voor kinderen in de jeugdzorg.
En tot slot is er een Kinderpardon. Kinderen
die al jaren in Nederland woonden,
hier geworteld raakten, maar geen

Leergeld Oosterhout e.o.
Daarom hebben alle vrijwilligers van
Stichting Leergeld Oosterhout e.o. zich
evenals het voorgaande jaar ook nu weer
ingezet voor de gezamenlijke ambitie; Alle
kinderen mogen meedoen, met volle kracht
vooruit! Meer kinderen helpen en een
vergroting van de herkenbaarheid van de
activiteiten van Leergeld in de regio stonden
hierbij centraal.
Deze woorden hebben we in 2014 omgezet
in daden want konden we in 2013 nog 1690
aanvragen toekennen - in 2014 zijn we dit
getal fors voorbijgestreefd en uitgekomen
op 2229.
Onze uitgaven stegen hierbij van
€ 182.000,- naar een totaal bedrag van
€ 250.000,-. We hebben deze resultaten

kunnen bereiken dankzij de inspanningen
van onze enthousiaste regiocoördinatoren,
intermediairs en bureaumedewerkers.
Armoedesignalement 2014
De getallen zijn overigens in lijn met de
uitkomsten van het Armoedesignalement
2014 van het Sociaal Cultureel Planbureau
en het Centraal Bureau voor de Statistiek
dat aangeeft dat het aantal huishoudens en
personen die onder de armoedegrens leven
weer verder is toegenomen. Huishoudens
met risico op armoede kampen vaak met
financiële problemen. Mensen hebben
onvoldoende geld voor voeding, kleding,
woninginrichting, vakantie en in veel
gevallen is er achterstand bij het betalen van
de huur of hypotheek. Deze ontwikkeling
blijft natuurlijk zorgen baren maar laten
we ons vasthouden aan de voorzichtige
voorspellingen van eerder genoemde
onderzoeksinstellingen die voor 2015 een
lichte daling voorspellen.
Onzekerheid
Mede de door de onzekerheid van de
effecten van de Transitie per 1 januari jl. en
dan met name de gevolgen hiervan voor
de Jeugdzorg en de kinderen van Leergeld,
blijven we investeren in activiteiten die
een bijdrage leveren aan de doelstellingen

van Leergeld. Dit doen we samen met
de gemeenten, scholen, wijkteams, 1e
lijnshulpdiensten, particulieren, bedrijven,
serviceclubs en andere maatschappelijke
organisaties voor de kinderen in onze regio
onder het bekende motto; Alle kinderen
mogen meedoen, met volle kracht vooruit!
Nieuwe naam
2014 was het laatste jaar waarin we als
Stichting Leergeld Oosterhout en omstreken
actief zijn geweest. Na ruim 11 jaar is
er een einde gekomen aan deze naam,
waaronder Leergeld in de regio op de kaart
is gezet. Door de recente uitbreiding met de
gemeenten Woudrichem en Werkendam en
om beter aan te sluiten bij het werkgebied
waarin we werkzaam zijn gaat Leergeld
verder onder de naam Stichting Leergeld
West-Brabant Oost. Met hetzelfde
enthousiasme en dezelfde ambities staat ons
gedreven en gemotiveerde team vrijwilligers
weer klaar voor alle kinderen in 2015 !

Namens het bestuur van
Stichting Leergeld West-Brabant Oost
Frans de Hoogh,				
voorzitter
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JAARVERSLAG 2014

2014 in enkele
hoofdlijnen
en cijfers
t.o.v. 2013

VOORZIENING
CULTUUR TOTAAL

2013

2014

TOEGEKEND

TE BETALEN

e 15.429,-

e 15.429,-

e 12.803,-		 e 18.131,-

e 18.160,-

e 15.842,-		

Contributie

57

53

Kleding/attributen

11

10

Kamp/evenement

4

3

Huur instrumenten

16

9

Overige cultuurkosten		

3

ONDERWIJS TOTAAL
Ouderbijdrage

261

335

Overblijfkosten

16

19

Schoolreis/kamp/excursies

167

164

6

1

Overige schoolbenodigdheden		

7

Overige onderwijs

Cursuskosten		3

In het jaar 2014 heeft de Stichting
Leergeld voor een totaalbedrag van
€ 253.335,- gezinnen en kinderen blij
kunnen maken met financiële steun voor
diverse activiteiten, voorzieningen en
hulpmiddelen, die voor schoolgaande
kinderen absoluut onmisbaar zijn om in
balans naar volwassenheid te groeien.
In totaal zijn er 2229 aanvragen
toegekend. Het overzicht hiernaast laat
zien waaruit de steun in het verslagjaar
heeft bestaan.

Schoolboeken 		

1

Bijles		1
Les eigen taal/cultuur		
SPORT TOTAAL

3

e 101.809,-		 e 115.442,-

Contributie

488

507

Kleding/attributen

321

419

Kamp

14

e 115.442,-

Sportevenement		14
WELZIJN TOTAAL
Contributie

e 51.501,-		 e 104.334,124

e 104.334,-

185

Kleding/attributen

25

70

Computer(-materiaal)

46

116				

Internet
Fiets(-onderhoud)

-

141

134

160

Abonnementen		1
Kamp/weekend		4
TOTAAL

4

(2013 Toegekend e 181.955,-)

1690

2229

e 253.335,-

e 253.365,-

TOENAME VAN HET AANTAL AANVRAGEN
Zoals blijkt uit de cijfers in dit jaarverslag is het aantal aanvragen voor steun vanuit onze organisatie, in 2014 sterk
toegenomen. Dat betekent dat we, als deze trend doorzet, in 2015 niet meer voldoende middelen hebben om aan deze
gestaag groeiende stroom aanvragen te kunnen voldoen. We zullen dus met de diverse gemeenten uit ons werkgebied
blijvend aan de tafel moeten om verantwoording af te leggen en te praten over voortzetting en/of verhoging van de subsidies.
Maar dat is niet genoeg. Daarnaast zullen we met niet aflatende ijver moeten zoeken naar extra fondsen van particulieren,
instellingen en bedrijven.

Activiteiten
Ook het afgelopen jaar kende weer een
aantal bijzondere activiteiten. Overal in
de Leergeldgemeenten werden acties
en evenementen gehouden, waarbij de
opbrengst voor Leergeld was. Zonder al deze
giften zouden we ons werk niet kunnen doen
en zouden veel kinderen uitgesloten zijn van
deelname aan culturele, sportieve of school
gerelateerde activiteiten. Wij zijn iedereen
ontzettend dankbaar voor hun financiële
steun !
Zo is er in het voor- en najaar weer een 2e
hands kinderkledingbeurs gehouden in ‘de
Ark’ en was ook de opbrengst van de Bob
Materbokaal, gespeeld op de Oosterhoutse
Golfclub, weer voor Leergeld. De Lionsclub

Dongevallei uit Dongen organiseerde een
wijnactie en een midzomernachtconcert
en motorcrossers van DVO uit Drimmelen
trotseerden barre terreinomstandigheden
om een mooi bedrag voor Leergeld bij elkaar
te rijden. Dat deed ook Solexclub ‘Vroem’
uit Oosterhout en op het strandje van
Beachclub Puur in Drimmelen was het in juni
puur genieten van een nieuw evenement,
georganiseerd door Lionsclub ‘Quatro’. De
opbrengst was ook hier voor Leergeld. En dit
is nog maar een greep uit de diverse acties
die werden georganiseerd.
Fundraising
Naast al die fantastische initiatieven blijft
de Rotary Club Oosterhout, uit wiens schoot
Leergeld 11 jaar geleden is ontstaan, ook de zo
hardnodige financiën binnen te halen. In april

was er een Rotary Golf Event op de banen
van ‘de Oosterhoutse’, waarbij deelnemers
aan de wedstrijd een tafel konden
kopen voor het diner na afloop en mee
konden bieden op een bijzondere veiling.
In augustus werd het parkeerterrein voor het
gemeentehuis in Oosterhout omgebouwd tot
kartingbaan. De Ronde Tafel en de Rotary
organiseerden daar samen de Grand Prix
d’Oosterhout. Maar liefst 40 teams hadden
zich ingeschreven en streden – tussen de
zonnestralen en regendruppels door - om de
prijzen. Een evenement dat voor herhaling
vatbaar is !
Projecten
Leergeld probeert ook ieder jaar iets bij
te dragen aan de bewustwording. Door
leerlingen van de scholen te betrekken bij

een project of wedstrijd bereik je dat ze
even stilstaan bij hun schoolgenootjes die
het financieel minder hebben. In 2014 zijn
61 basisscholen in de regio uitgenodigd
om mee te doen met een tekenwedstrijd.
Van de tekeningen is een vrolijke
verjaardagskalender gemaakt met als thema
‘de vier seizoenen’. Uit alle gemeenten in het
werkgebied werden tekeningen ingestuurd.
Nieuwe naam en nieuwe website
Ook in 2014 begonnen de gesprekken met de
gemeenten Werkendam en Woudrichem over
toetreding tot onze Leergeldorganisatie.
Eind september viel de definitieve beslissing
dat deze twee gemeenten zich m.i.v. 1
januari 2015 zouden aansluiten bij Leergeld
Oosterhout e.o. Dat was ook het moment
dat de naam Leergeld Oosterhout e.o. niet
meer de lading dekte, nu het werkgebied
7 gemeenten omvatte. We gaan verder als
Leergeld West-Brabant Oost. Niet alleen de
naam veranderde maar ook onze website.
Deze werd dankzij onze sponsor Ecommany
geheel in een nieuw gebruiksvriendelijk
jasje gestoken en inmiddels weten heel veel
ouders, donateurs en Vrienden van Leergeld

de digitale weg naar Leergeld te vinden. Ook
de Nieuwsbrief kan voortaan op de website
gelezen worden.
Achter de schermen
Het bestuur kreeg in 2014 versterking in
de persoon van Marga Allard. Zij houdt
zich voornamelijk bezig met de Sociale
Kaart. Jan Lonterman nam de plaats in van
Mariet van Gogh in de Raad van Advies.
Het belangrijkste werk gebeurt echter op
kantoor, waar de vrijwilligers zich dagelijks
buigen over de steunaanvragen, die moeten
worden beoordeeld en waarover besluiten
moeten worden genomen. Dit altijd na -soms
meerdere- huisbezoeken en na wikken
en wegen. U vindt in dit jaarverslag een
beschrijving van dergelijke praktijksituaties.

en dus heeft de commissie fundraising
alweer plannen. Het komend jaar willen we
onze herkenbaarheid en zichtbaarheid in de
regio vergroten, met name in het Land van
Heusden en Altena, dat vanaf 1 januari 2015
aan ons werkgebied is toegevoegd. Verder
gaan we door met de intensivering van
de contacten met gemeenten, wijkteams,
1e lijnshulpdiensten, scholen, bedrijven,
instellingen, serviceclubs en organisaties
waarmee we nauw zijn verbonden.
Kortom, ook in 2015 gaan we met een team
van enthousiaste en betrokken vrijwilligers
met volle kracht vooruit, allemaal voor de
kinderen, die het zo hard nodig hebben.
Kinderen, die we nu moeten behoeden voor
sociale uitsluiting, opdat we later geen
LEERGELD hoeven te betalen!

Wat staat ons te wachten in 2015
Het is nu nog onduidelijk welke gevolgen de
transitie van 1 januari jl voor ons heeft, met
name als het gaat om de Jeugdzorg. Zeker is
wel dat ook in 2015 ons uitgangspunt is dat
de kinderen centraal blijven staan en dat we
hopen nog meer kinderen te kunnen helpen.
Meer kinderen vraagt om meer inkomsten
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Casuïstiek
Casus 1
Alleenstaande moeder begin dertig heeft de zorg voor drie kinderen;
twee meisjes van 6 en 8 jaar en een jongetje van 7 jaar. Ze zitten alle
drie via Leergeld op zwemles.
In de loop van het jaar blijkt dat de gezondheid van de moeder
zienderogen achteruit gaat. Eerder al is een levensbedreigende
ziekte geconstateerd waar ze uiteindelijk na de zomer aan komt te
overlijden.
De vader van de kinderen neemt vanaf dan de zorg voor ze over
maar is door de ernst van de hele situatie niet in staat om te werken.
De medewerksters op kantoor krijgen op enig moment geen contact
meer met de vader en maken zich ongerust over het lot van de
kinderen. Na een tijd laat de vader weten dat hij twee weken in het
ziekenhuis is opgenomen maar dat de kinderen nu weer bij hem zijn.
Het resultaat van alles wat er is gebeurd heeft hem in de
schuldsanering doen belanden en psychisch gaat het niet heel erg
goed met hem. Hij is in beeld bij zorgorganisaties.

Casus 2
Gezinssituatie: Echtpaar, zij heeft een vaste baan en hij is actief als
ZZP-er. Samen hebben ze drie kinderen waarvan er twee zijn die het
voortgezet onderwijs volgen. Het bedrijf van de vader ontwikkelt zich
behoorlijk en er lijkt weinig aan de hand.
Totdat de echtgenote komt te overlijden en de vader van de
kinderen minder actief kan zijn in zijn bedrijf dat bovendien
door de economische situatie nog eens extra wordt geraakt. De
orderportefeuille loopt ernstig terug met als gevolg dat het inkomen
drastisch achteruit gaat.
De jaarlijkse schoolnota valt in de bus voor de twee oudsten en dat
levert een direct financieel probleem op voor de vader. Na overleg
vanuit Leergeld met de vader en de school is de uitkomst dat
Leergeld de voor haar maximale bijdrage beschikbaar stelt en de
school zal het restant van de nota crediteren. Zelfde oplossing is van
kracht voor zijn zus.
Zijn andere zus zit op dansles en die club geeft aan dat zij een
talentvolle leerling is. Aangezien het meisje zichtbaar goed gedijd
bij het volgen van de lessen besluit de dansschool de kosten van de
lessen voor haar rekening te nemen.
Zo blijkt maar weer dat samenwerkende partijen een substantiële
bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van kinderen.

Aantallen per categorie per gemeente boekjaar 2014

Categorie
Cultuur

Dongen
7

Drimmelen Geertruidenberg Gilze en Rijen Oosterhout
14

7

3

47

Totaal
78

Onderwijs

78

89

8

16

343

534

Sport

82

138

58

71

591

940

Welzijn

65

93

32

34

453

677

232

334

105

124

1.434

2.229

TOTAAL

Netto inkomen gezinnen met steun van Leergeld 2014

Dongen

Drimmelen Geertruidenberg Gilze en Rijen Oosterhout

Totaal

< e 900,-

4

15

3

30

22

74

e 900,- – e 1.100,-

20

23

12

4

105

164

e 1.100,- – e 1.200,-

7

16

5

1

61

90

e 1.200,- – e 1.300,-

15

12

4

2

60

93

e 1.300,- – e 1.400,-

4

5

4

4

20

37

e 1.400,- – e 1.500,-

6

2		

1

10

19

< e 1.500,-

1

2		

2

11

16

TOTAAL

57

44

289

493

75

28
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JAARVERSLAG 2014
Samenstelling gezinnen

JAARVERSLAG 2014
Financiën 2014

Baten		

Kosten

57

Subsidies overheden

e 132.605,-

Onderwijs

e 17.529,-

29

75

Fondsenwerving

e 71.128,-

Sport

e 92.280,-

8

28

Overige opbrengsten/rente

e 3.301,-

Cultuur

e 16.950,-

Welzijn

e 77.151,-

Eén ouder/verzorger

2 ouders/verzorgers

Totaal

Dongen

42

15

Drimmelen

46

Geertruidenberg

20

Gilze en Rijen

30

14

44

		

Oosterhout

168

121

289

		Personeelskosten

e 166,-

TOTAAL

306

187

493

		Exploitatiekosten

e 31.499,-

TOTAAL

e 235.575,-

Aantal geholpen kinderen

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Totaal

Dongen

71

28

99

Drimmelen

93

40

133

Geertruidenberg

40

12

52

Gilze en Rijen

50

16

66

Oosterhout

392

181

573

TOTAAL

646

275

923

Jaargangen

Ingediende aanvragen Toegekende aanvragen

2011		1.485
2012		1.642
2013*

1.821

1.690

2014

2.379

2.229

* excl. internet aanvragen/stopgezet.

Bestuur Stichting Leergeld Oosterhout e.o.
Frans de Hoogh, voorzitter
Willy van Zelst, secretaris
Paul Oomen, penningmeester
Jacques Willemen, bestuurslid
Henk Janus, bestuurslid
Marga Allard, bestuurslid
Algemeen coördinator
Charlotte van ’t Hullenaar, bedrijfsvoering,
steunaanvragen
Regiocoördinatoren
Gerry Butter
Thom Langerwerf
Angelique Smit

e 207.034,-

TOTAAL

Raad van Advies
Jan Lonterman
Arnold Emmen
Jan de Ridder
Bankrekeningnummer: NL45RABO139.5935.94
E-mail: info@leergeldoosterhout.nl
Website: www.leergeldoosterhout.nl
Stichting Leergeld Oosterhout e.o.
Werkzaam in de gemeenten Dongen,
Drimmelen, Geertruidenberg. Gilze en Rijen
en Oosterhout.

11
Oosterhout e .o.

Productie: OCC dehoog branding your business

GEMEENTE DONGEN

GEMEENTE DRIMMELEN

GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

GEMEENTE GILZE RIJEN

Den Hout
Oosteind

Oosterhout

Dorst

GEMEENTE OOSTERHOUT

GEMEENTE WERKENDAM

Oosterhout e .o.

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

