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Onverminderde aandacht nodig
Nederland maakt een economisch 
moeilijke periode door en de rapporten 
van het Centraal Plan Bureau en het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
bevestigen het beeld dat de armoede- en 
schuldenproblematiek onverminderd 
aandacht behoeft. Steeds meer mensen 

leven in langdurige armoede: 381.000 
mensen zijn langer dan drie jaar arm. Een 
op de tien had een betalingsachterstand 
voor de huur of hypotheek. Het percentage 
huishoudens dat zich in de schulden stak, 
bedroeg vorig jaar 8 procent, tegenover 5 
procent vijf jaar geleden. 

Nieuwe groep armen
Vanaf 2011 is de armoede snel toegenomen 
waarbij het niet alleen om huishoudens gaat 
die al langere tijd afhankelijk zijn van een 
uitkering. In toenemende mate zien we door 
de aanhoudende crisis een nieuwe groep 
armen, die door een plotselinge verandering 
in hun levenssituatie in de problemen zijn 

geraakt. Werknemers die door de recessie 
hun baan verliezen en na een periode 
in de WW, in de bijstand terecht komen, 
tegenvallende inkomsten voor ZZP’ers, of 
veranderende persoonlijke omstandigheden 
zoals ziekte of scheiding. Dat er in deze 
gezinnen weinig mogelijkheden zijn 
voor deelname aan sport, cultuur en 
buitenschoolse activiteiten laat zich 
makkelijk raden. Net als in 2012 heeft 
Leergeld in 2013 een aanzienlijke toename 
in de hulpvraag gezien. Kinderen mogen 
niet de dupe worden van deze ontwikkeling, 
zodat Leergeld de noodzaak ziet zich de 
komende jaren extra in te spannen om nog 
meer kinderen te kunnen helpen. 
De ambitie hierbij luidt: Alle kinderen 
mogen meedoen: met volle kracht vooruit !
 
Leergeld Oosterhout e.o.
Stichting Leergeld Oosterhout e.o. 
committeert zich aan deze ambitie en 
zal hierbij de komende tijd extra inzetten 
op een verdere vergroting van haar 
herkenbaarheid in de regio, intensivering 
van de samenwerking met de gemeenten 
en maatschappelijke organisaties en 
samenwerking met het bedrijfsleven. 
Een extra steun hierbij is de oproep 
aan de gemeenten van staatssecretaris 
SWZ, mevrouw Jette Klijnsma om 
samenwerking te zoeken met particuliere 
organisaties zoals Leergeld. Namens het 
kabinet heeft zij recent extra fi nanciële 
middelen beschikbaar gesteld voor 
armoedebestrijding. 

Activiteiten ten bate van Leergeld
Stichting Leergeld Oosterhout e.o. levert 
inmiddels 10 jaar een bijdrage aan de 
invulling van de Leergeld doelstellingen in 
de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg, 
Oosterhout, Dongen en Gilze en Rijen. 
Voor 2013 betekende dit dat er gerekend 
kon worden op een vrijwel gelijke 
subsidiebijdrage bij het merendeel van 
de gemeenten, een toename van de 
opbrengsten uit diverse activiteiten en een 
toename van het aantal kinderen dat kon 
worden geholpen.

Investeren in de toekomst
Als “Meedoen” op school en in de vrije 
tijd van de kinderen door fi nanciële 
redenen onmogelijk is, krijgen deze 
kinderen niet de mogelijkheid om zich 
volledig te ontwikkelen. Kinderen, die 
opgroeien in dit soort situaties, hebben 
vaker last van gezondheidsproblemen 
en gevoelens van eenzaamheid, behalen 
lagere onderwijsprestaties en hebben 
meer kans om later zelf opnieuw in een 
armoedesituatie terecht te komen, of in 
de criminaliteit. Als we de toenemende 
hulpvraag willen blijven honoreren dan 
zullen we in deze meest kwetsbare groepen 
kinderen moeten blijven investeren en 
zorgen dat ze al van jongs af aan mee 
kunnen draaien in de maatschappij. Niet 
investeren in de meest kwetsbare groep 
kinderen heeft niet alleen verstrekkende 
gevolgen voor deze kinderen, maar ook 
voor de maatschappij als geheel. Daarom 
wil Leergeld op een duurzame manier  
investeren in de participatie van deze 

kinderen, die zonder extra steun aan de 
zijlijn van de samenleving terecht dreigen te 
komen. 

Alle kinderen mogen meedoen, 
want nu meedoen is straks meetellen.
In 2013 waren er landelijk ruim 70  lokale 
stichtingen actief, terwijl er 5 nieuwe 
stichtingen operationeel zijn geworden en 
6 nieuwe stichtingen zijn opgericht . Zij 
werken met een grote lokale betrokkenheid 
via de local-for-local aanpak.  Stichting 
Leergeld Oosterhout e.o. is met zo’n 35 
medewerkers actief waarbij het bestuur de 
stichting leidt en een coördinator voor de 
dagelijkse operationele werkzaamheden 
zorgt. De regiocoördinatoren onderhouden 
de contacten met scholen, gemeenten en 
andere maatschappelijke organisaties.  
Intermediairs bezoeken de gezinnen. 
Zij kennen de bestaande en voorliggende 
voorzieningen en begeleiden de  gezinnen bij 
de hulpvraag.

Kortom een team van enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers dat ook voor 2014 
met volle kracht vooruit gaat om nog meer 
kinderen te helpen.

Namens het bestuur van Stichting Leergeld 
Oosterhout e.o

Frans de Hoogh, 
voorzitter

Nadat Kinderombudsman Marc Dullaert in 2012 in zijn Kinderrechtenmonitor de zorgwekkende 
conclusie trok dat in Nederland één op de tien kinderen in armoede opgroeide, zagen we in  2013 
dat het aantal is gestegen naar één op de negen kinderen. Het gaat hier om ruim 400.000 kinderen, 
terwijl het er vijf jaar geleden 100.000 minder waren. Kinderen die zich zorgen maken om zaken die 
in ons land zo vanzelfsprekend zouden moeten zijn; is er voldoende eten in huis, staat de verwarming 
aan, is er goede kleding? Ook blijkt dat kinderen zich schamen voor hun situatie, geen vriendjes mee 
naar huis durven nemen, bang dat zij zullen zien hoe de situatie thuis is.

Leergeld ziet in 2013 
kinderarmoede verder toenemen 

O o s t e r h o u t  e . o .



2013 in enkele 
hoofdlijnen, 
met een 
aantal cijfers 
t.o.v. 2012
In het jaar 2013 heeft de stichting Leergeld 
voor een totaalbedrag van e156.638,= 
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 
kunnen groeien. In totaal hebben 1690 
kinderen kunnen profiteren van de steun 
van Leergeld. Het overzicht hiernaast laat 
zien waar de steun in het verslagjaar uit 
bestaat.

 4 

CULTUUR Totaal   15.842,= 15.127,=

Cultuur contributie 81 57

Cultuur kleding/attributen 39 11

Cultuurkamp 1 4

Huur instrumenten 10 16

ONDERWIJS Totaal   12.803,= 9.750,=

Ouderbijdrage 226 261

Overblijfkosten 28 16

Schoolreis/kamp/excursies 156 167

Overige onderwijs 6 6  

SPORT Totaal   101.809,= 66.641,=

Sport contributie 381 488

Sportkleding/attributen 318 321

Sportkamp 16 14

WELZIJN Totaal   51.501,= 44.198,=

OVERIGE      

Welzijn contributie 127 124

Welzijn kleding 9 25

DIVERSEN

Computer(-materiaal) 41 46 5.405,= 

Internet * 84  -

Fiets(-onderhoud) 119 134  15.517,=  

  

Totaal 1642 1690 181.955,= 156.638,=

VOORZIENING 

JAARVERSLAG 2013
2012 2013

REEDS 
BETAALDTOEGEKEND

• Internet 2013: jaarregeling overlopend van 1-9-2012  in 2013 (tijdelijk) stopgezet 
 i.v.m. budgetoverschrijding.
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de Ronde Tafel 145 uit Oosterhout verraste 
Stichting Leergeld met een cheque van € 
3.000,00. Dit bedrag haalden ze op met een 
tweetal evenementen, waarvan één een rally 
was met klassieke auto’s. De club ‘Door 
Vrienden Opgericht’( DVO) uit Drimmelen reed 
niet in auto’s, maar op crossmotoren € 500,00 
bij elkaar op het crossterrrein in Wagenberg.  
Een geweldig gebaar van DVO, waar de 
kinderen van Leergeld erg blij mee waren’

Lionsclub ‘Donge Vallei’
Deze club draagt de Stichting Leergeld al 
jaren een goed hart toe. Exact op 21 juni, de 
langste dag, organiseerde zij een betoverend 
midzomernachtsfestijn in de Oude 
Ruïnekerk in Dongen. De opbrengst ad 
€ 1.000,00 was voor Leergeld. In oktober 
was er een tweede activiteit van de 
Lionsclub. Een wijnproeverij bracht, dankzij 
de gulheid van de Oostenrijkse wijnboer,  
€ 3.000,00 in de Leergeldkas. 

Cadeautip
Steeds vaker mag Leergeld zich verheugen 
in bijdragen van particulieren, die ter 
gelegenheid van een verjaardag, een 
trouwfeest of een jubileum een feest geven 
en op de uitnodiging als cadeautip ‘donatie 
voor Stichting Leergeld’ zetten. In de bus, 
die vaak  bij de ingang van de feestlocatie 
staat en waarin de gasten hun bijdrage 
stoppen, zit menigmaal een verrassend 
mooi bedrag voor de kinderen van Leergeld.

Nieuwe locatie, 
nieuw logo 
Omdat het aantal aanvragen bij Leergeld 
jaarlijks toeneemt en daardoor ook het 
aantal vrijwilligers, dat deze aanvragen 
moet verwerken, zijn we in 2013 op zoek 
gegaan naar een passende ruimte met 
meer werkplekken, waar we de komende 
jaren weer vooruit kunnen. We hebben de 
Oosterhoutse onderneming Knol Beheer 
BV bereid gevonden de huisvestingskosten 
niet commercieel, maar sociaal te 
benaderen, waardoor we onze inkomsten 
maximaal kunnen blijven inzetten voor de 
steunaanvragen. Tegelijk met de verhuizing 
veranderde Leergeld Nederland het logo. 
Het vertrouwde groene uiltje maakte plaats 
voor een kleurrijk, vrolijk ogend logo van 
kinderen, die elkaars handen vasthouden. 

Vriendenkring van Stichting Leergeld
Om aan de groeiende aanvragen voor 
ondersteuning te kunnen blijven voldoen 
is een constante instroom van gelden 
noodzakelijk. Daarom heeft het bestuur 
in 2013 besloten de reeds bestaande 
‘Vriendenkring Particulieren’ uit te breiden 
met een ‘Vriendenkring Bedrijven’’. 
In het najaar werd bij ‘Holmatro’ in 
Raamsdonksveer een presentatie van 
Leergeld gegeven en hebben zich de eerste 
bedrijven aangemeld. 

Achter de schermen
Ook binnen de organisatie van Stichting 
Leergeld Oosterhout e.o. veranderde  er 
het een en ander. In april 2013 droeg onze 
voorzitter,  André Rosendaal, het stokje over 
aan Frans de Hoogh. Ook bij het secretariaat 
vond een wisseling van de wacht plaats. 
Willy van Zelst nam de plaats van Mariet 
van Gogh in als bestuurssecretaris. Nieuw 
was het instellen van een Raad van Advies, 
bestaande uit Mariet van Gogh, Jan de 
Ridder en Arnold Emmen. Deze drie ‘wijzen’ 
kunnen gevraagd en ongevraagd advies 
geven aan het algemeen bestuur inzake 
alles wat maar enigszins met Leergeld te 
maken heeft. 

Het belangrijkste werk gebeurt echter op 
kantoor, waar de ca. 30  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. Daaruit kunt u opmaken 
hoe belangrijk de steunverlening is voor 
kinderen die in een gezinssituatie verkeren, 
waarin het deelnemen aan allerlei binnen- en 
buitenschoolse activiteiten niet mogelijk is. 

Activiteiten
Ook al hanteren de onderzoeksinstituten 
verschillende criteria, toch komen ze tot 
dezelfde conclusie: het aantal gezinnen, 
dat in armoede leeft is vorig jaar weer flink 
gestegen en ook  Leergeld Oosterhout e.o. 
zag het aantal hulpvragen weer toenemen. 
Dat betekent dat de subsidies van de 
aangesloten gemeenten niet toereikend 
zijn en dat met niet aflatende ijver moet 
worden gezocht naar extra fondsen van 
particulieren, instellingen en bedrijven. Zo 
kende het afgelopen jaar weer een aantal 
bijzondere activiteiten.

Benefietconcert
Op 26 januari vond in de Vredeskerk 
in Oosterhout het derde klassieke 
benefietconcert plaats. De aanwezigen 
werden getrakteerd op een prachtig 
pianoconcert van Ivo Jansen. Met name zijn 
vertolking van de Goldberg Variaties van 
J.S. Bach klonk virtuoos.  De kosten van het 
concert werden volledig betaald door een 

aantal woningcorporaties in de gemeenten 
waar Leergeld actief is.  De opbrengst van 
€ 3.000,00 kon aan de financiële middelen 
voor ondersteuning van Leergeldkinderen 
worden toegevoegd.

Boeren Medical
Ter gelegenheid van de opening van het 
nieuwe gebouw van Boeren Medical, de 
diabetesspecialist uit Gilze en Rijen, mocht 
de scheidend voorzitter van Leergeld een 
cheque in ontvangst nemen van € 5.000,00. 
De trotse eigenaar van het nieuwe pand 
liet kinderen van Leergeld delen in de 
feestvreugde. Daarmee maakte Boeren 
Medical waar wat op hun website te lezen is: 
‘Boeren Medical denkt aan kinderen. 

Kleding- en speelgoedbeurs
In het vroege voorjaar vond de jaarlijkse 
grote kleding- en speelgoedbeurs plaats. 
Er was weer een groot aanbod van kleding, 
gesorteerd op maat en soort. Ook heel veel 
speelgoed was er te koop. Leergeld kreeg 
10% van de opbrengst en dat leverde het 
mooie bedrag op van € 2.900,00

In het najaar werd de beurs herhaald en 
werd nog eens € 3000,00  opgehaald. 
Een prachtig initiatief !

Gedichtenwedstrijd ‘Solidariteit, 
samen ben je niet alleen.’
Voor het tweede achtereenvolgende jaar 
organiseerde Leergeld een dichtwedstrijd 
onder derdeklassers van de middelbare 
scholen in Oosterhout. Op 17 april werd 
tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Mgr. 
Frencken College de uitslag bekend gemaakt. 
De jury bestond uit Eva Bentis, Jan Schippers 
en Tim Stoop. Bedoeling van de wedstrijd 
was om kinderen in de leeftijdsgroep van 12 
tot 18 jaar kennis te laten maken met het 
doel van Leergeld, nl. kinderen uit gezinnen 
met een inkomen op bijstandsniveau 
helpen, zodat ook zij kunnen deelnemen aan 
sportieve, culturele en andere buitenschoolse 
activiteiten. Uit het thema voor de wedstrijd, 
‘Solidariteit’ spreekt die intentie. Wethouder 
Willemsen reikte de prijzen uit. 

Rally met klassieke auto’s en motorcrossen
De serviceclub voor jonge ondernemers, 

Wat is armoede
Armoede is volgens de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek bespreekt de kans op armoede aan de hand van de zogenaamde ‘lage -inkomensgrens’. In de praktijk betekent dit dat 
de armoedegrens berekend wordt aan de hand van het bijstandsniveau van 1979, dat elk jaar wordt gecorrigeerd voor inflatie. 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau tenslotte beschrijft armoede op grond van het ‘niet-veel-maar-toereikendcriterium’. Dat wil 
zeggen iemand is arm als hij of zij geruime tijd geen geld heeft voor het minimaal noodzakelijke. Het normbedrag is gebaseerd op 
een budget voor voedsel, kleding, wonen en participatie. 
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Casus 1
Er wordt een aanvraag ingediend voor twee kinderen in de leeftijd 
van 12 en 16 jaar. De intermediair bezoekt dit gezin en hoort dat de 
vader door een  lange ziekteperiode (kanker) zijn baan heeft verloren 
en een uitkering krijgt. De moeder heeft ook te horen gekregen dat 
ze aan kanker lijdt en daarnaast heeft ze hartklachten.
De woonsituatie van dit gezin: zij hadden een ruime eigen woning 
maar met een uitkering was die woning te duur en er ontstonden 
financiële problemen. Het huis is daarom te koop gezet en er is een 
aanvraag ingediend voor een sociale huurwoning. Deze aanvraag 
werd geweigerd, omdat de woningcorporatie de situatie te risicovol 
achtte. Er werd toen gekozen voor de koop van een Kleine woning, 
die feitelijk ook te “duur” is voor de omstandigheden waarin ze 
verkeren. 
Het gezin komt niet in aanmerking voor enige andere hulp vanuit 
de gemeente. De vele bezoeken aan artsen en ziekenhuis brengen 
bovendien hoge kosten mee, wat een extra belasting betekent op 
het geringe besteedbare inkomen. Volgend jaar krijgt de oudste 
zoon studiefinanciering, maar dat houdt ook in dat er een korting 
volgt op de wia-uitkering. Gelukkig kunnen de beide kinderen nu 
via Leergeld lid worden van een sportvereniging en zo even weg zijn 
van de huidige problemen thuis, en niet in de laatste plaats die in de 
nabije toekomst.

Casus 2
Het betreft hier een Afghaans gezin, bestaande uit moeder en haar 
drie kinderen in de leeftijd van 8, 10 en 17 jaar, dat  moet rondkomen 
van een WWB-uitkering (bijstand). Een aantal verplichtingen wordt 
rechtstreeks betaald en dat resulteert  erin dat mevrouw per maand 
259,= euro leefgeld ontvangt. Ze heeft bericht gekregen dat de 
belastingdienst de komende 21 maanden een bedrag van 61,00 euro 
zal inhouden van haar leefgeld.
Voor de kinderen hebben we geregeld dat ze naar fitmess, voetbal 
en gymnastiek kunnen en ook dat ze de kleding hiervoor krijgen. 
Verder krijgt de oudste een goede fiets (gebruikt) en via onze 
leverancier Tools to Work in Teteringen een computer.

Netto-inkomen gezinnen met toelage van Leergeld 2013

Bron van inkomen aanvragende gezinnen 2013

 Dongen    Drimmelen    Geertruidenberg    Gilze en Rijen    Oosterhout  Totaal

Minder 800,= 8 6 4 9 10 37

Tot 900,= 3 4 3  8 18

Tot 1.000,= 2 6 3 2 22 35

Tot 1.100,= 19 14 4 4 54 95

Tot 1.200,= 4 10 3 2 66 85

Tot 1.300,= 9 11 1 1 63 75

Tot 1.400,= 1 3 2 2 20 28

Tot 1.500,= 1 1  1 10 13

Meer 1.500,= 3 1 1 1 6 12

Totaal 50 56 21 22 259 408

Instantie Dongen    Drimmelen    Geertruidenberg    Gilze en Rijen    Oosterhout  Totaal

Arbeid 14            13                    3 6 54 90

WWB 20 27 11 5 115      178

ANW   2  2 4

WAO 3 4 1 1 26 35

WW 2 4  2 15 23

WAJONG     3 3

COMB UITK. 4   4  8 13 29

UITK/ARBEID 3   4 4   30 41

NIET BEKEND 4    1 5

TOTAAL 50  56 21 22 259 408

Casuïstiek
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Bestuur Stichting Leergeld Oosterhout e.o.
Frans de Hoogh, voorzitter
Willy van Zelst-Mantel, secretaris
Paul Oomen, penningmeester
Jacques Willemen, bestuurslid
Henk Janus, bestuurslid
Marga Allerd, bestuurslid

Algemeen coördinator
Charlotte van ’t Hullenaar, bedrijfsvoering en steunaanvragen

Regiocoördinatoren
Gerry Butter
Thom Langerwerf
Angelique Smit

Bankrekeningnummer:  NL45RABO0139.5935.94
E-mail info@leergeldoosterhout.nl
Website www.leergeldoosterhout.nl

Stichting Leergeld 
Werkzaam in de gemeenten Dongen, 
Drimmelen, Geertruidenberg, 
Gilze en Rijen en Oosterhout

Samenstelling gezinnen Eén ouder/verzorger Twee ouders/verzorger Totaal   

Dongen 32 18 50  

Drimmelen 33 23 56

Geertruidenberg 14 7 21   

Gilze en Rijen 14 8 22   

Oosterhout 150 109 259   

Totaal 243 165 408

Aantal geholpen kinderen                 Basis  Voortgezetonderwijs Totaal

Dongen 63 26 89

Drimmelen 64 34 98

Geertruidenberg 25 15 40

Gilze en Rijen 23 9 32

Oosterhout 304 177 481

Totaal 243 165 740

Jaargangen Ingediende aanvragen toegekende aanvragen

2011  1.485

2012  1.642

2013* 1.821 1.690     * excl. Internet aanvragen/stopgezet.

JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013

Financiën 2013 Baten    Kosten

Subsidies overheden 97.642,=  Onderwijs  9.750,=

Fondsenwerving 11.037,=  Sport  66.641,=

Overige opbrengsten/rente 54.928,=  Cultuur  15.127,=

Rente  1.802,=  Welzijn  44.198,= 

   Personeelskosten  598,=

   Exploitatiekosten  24.600,=

TOTAAL 165.409,=    160.914,= 

Drimmelen, Geertruidenberg, 
Gilze en Rijen en Oosterhout

O o s t e r h o u t  e . o .
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GEMEENTE DONGEN

GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

GEMEENTE OOSTERHOUT

GEMEENTE GILZE RIJEN

GEMEENTE DRIMMELEN

Wilt u zich opgeven als Vriend van Leergeld 
en toetreden tot de Vriendenkring? 

Meld u zich dan op info@leergeldoosterhout.nl


