Oosterhout e .o.

Aanhoudende armoede zorgt
voor meer aanvragen
Armoede was ook in 2015 hardnekkig in onze samenleving aanwezig. Onderzoek van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2015 toont aan dat
de groep huishoudens dat al ten minste vier jaar van een laag inkomen moest rondkomen naar
verhouding sterk is opgelopen. Ook het aantal kinderen dat opgroeit in een huishouden met een
langdurig laag inkomen nam verder toe. Maar wat is eigenlijk armoede.
Vrijwel iedereen in Nederland heeft een
dak boven zijn hoofd, hoeft geen honger
te lijden, heeft kleding en toegang tot
medische zorg en onderwijs. Van armoede,
of beter gezegd inkomensarmoede, is sprake
als het inkomen niet voldoende is om een
bepaald consumptieniveau te realiseren
dat in Nederland als minimaal noodzakelijk
wordt geacht. Het CBS maakt in haar
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onderzoek voornamelijk gebruik van de lageinkomensgrens. De lage-inkomensgrens*
(zie overzicht CBS elders) weerspiegelt een
vast koopkrachtbedrag in de tijd. Omdat de
inzichten over wat armoede is subjectief zijn,
spreekt het CBS niet van arme huishoudens
maar van huishoudens met een laag
inkomen en risico op armoede. Ruim een
miljoen huishoudens komen moeilijk rond.

Zij stellen de aankoop van kleding uit, blijven
op versleten meubels zitten en verwarmen
hun huis nauwelijks meer. Nederlandse
huishoudens kampen ook steeds vaker met
onbetaalde rekeningen. Sinds 2008 is het
aantal huishoudens dat nog een rekening
had openstaan meer dan verdubbeld. De
openstaande nota’s zijn onder meer van
de belastingdienst, het energiebedrijf, de

hoge schoolnota, ziektekostenverzekeraar
en de huurbaas. Maar ook aan de financiële
verplichting met betrekking tot een
hypotheek, een autofinanciering of een
persoonlijke lening, wordt steeds minder
vaak voldaan. Een deel van de Nederlanders,
circa 6 procent, verwacht dat de schulden uit
het verleden zullen zorgen voor financiële
problemen in de toekomst. Ook blijkt dat
steeds meer mensen te maken krijgen met
een verandering van zijn of haar positie op
de arbeidsmarkt, waarbij ook het behoud
van werk steeds onzekerder is geworden.
Zo’n 140.000 minderjarige kinderen
leeft in een gezin met een langdurig laag
inkomen, wat neerkomt op 4,5% van alle
kinderen. Bijna de helft van deze kinderen
groeit op in een bijstandgezin, terwijl bij
iets meer dan een derde betaald werk
de belangrijkste inkomensbron van het
huishouden (incl. ZZP’ers) was. De aantallen
namen medio 2015 nog verder toe, door
de vluchtelingenstroom die ook in ons
land op gang kwam. Het moge duidelijk
zijn dat kinderen uit gezinnen met een
weinig rooskleurige inkomenspositie, een
verhoogde kans hebben, in hun latere
leven in een vergelijkbare situatie terecht
te komen. Om te voorkomen, dat kinderen
te maken krijgen met sociale achterstelling
en uitsluiting, ondersteunt Leergeld deze

kinderen, om zoveel als mogelijk te kunnen
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten.

Als deze stijgende trend zich voortzet,
plaatst dit ons als Leergeld in de toekomst
voor flinke uitdagingen. Vragen als; Hoe

Stichting Leergeld West-Brabant Oost was
in 2015 actief in de gemeenten, Dongen,
Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen,
Oosterhout, Werkendam en Woudrichem.
7 Gemeenten in deze regio met een
inwonersaantal van zo’n 200.000 mensen,
waarbij de focus gericht is op kinderen tussen
de 4 en 18 jaar uit financieel zwakke gezinnen.

komen we achter nog meer voordeuren,
die tot nu toe die voor ons gesloten bleven.
Welke zullen de gevolgen zijn van de
verdere toestroom van vluchtelingen op
onze doelgroep, en hoe gaan we hiermee
om. En tot slot, wat is de impact van de
alsmaar toenemende complexiteit, van de
problematiek binnen gezinnen uit onze
doelgroep door steeds veranderende
regelgeving.

Door een prima samenwerking met
gemeentebesturen, scholen, wijkteams en de
extra financiële ondersteuning van bedrijven,
serviceclubs, instellingen, particulieren,
hebben we weer meer kinderen kunnen
behoeden voor sociaal isolement en
uitsluiting.

Het wordt de uitdaging onze organisatie
hierop zodanig aan te passen, dat we de
kinderen in onze regio die onze hulp zo hard
nodig hebben niet in de kou hoeven laten
staan.

Ook in 2015 zagen we het aantal toegekende
aanvragen weer flink stijgen, met een
extreme piek in het 1e half jaar. Door een
tomeloze inzet van ons extra gemotiveerde
en gedreven team van vrijwilligers, konden
alle aanvragen tijdig worden verwerkt. Het
was tevens de bevestiging van de in 2014
uitgesproken gezamenlijke ambitie: “Alle
kinderen mogen meedoen, met volle kracht
vooruit.“

Want: Alle kinderen mogen meedoen, nu
meedoen is straks meetellen !
Namens het bestuur van
Stichting Leergeld West-Brabant Oost
Frans de Hoogh
Voorzitter
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2015 in
hoofdlijnen
en cijfers
t.o.v. 2014
In het jaar 2015 heeft Stichting Leergeld
voor een totaalbedrag van € 301.037,= *
kinderen en gezinnen financieel kunnen
ondersteunen. Met deze steun zijn schoolgaande kinderen in staat gesteld om
mee te doen aan sociale activiteiten en
kregen zij de beschikking over onmisbare
hulpmiddelen. Stuk voor stuk zaken die
bij het opgroeien naar volwassenheid van
groot belang zijn!
Het overzicht hiernaast laat de ontwikkeling
van het verslagjaar t.o.v. 2013 en 2014 zien.
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(* een deel van dit toegezegd bedrag wordt uitbetaald in 2016)

JAARVERSLAG 2015
VOORZIENING

2013

2014

2015

TOTAAL in e

181.955,-

253.335,-

301.037,-

CULTUUR TOTAAL in e

15.842,-

15.429,-

16.167,-

Contributie

57

53

62

Kleding/attributen

11

10

10

Kamp/evenement

14

3

-

Huur instrumenten

16

9

15

-

3

2

Overige cultuurkosten
ONDERWIJS TOTAAL in e

12.803,-

18.131,-

29.051,-

Ouderbijdrage

226

335

558

Overblijfkosten

16

19

11

Schoolreis/kamp/excursies

167

164

351

Overige onderwijs

6

1

12

Overige schoolbenodigdheden

-

7

6

Cursuskosten

-

3

-

Schoolboeken

-

1

1

Bijles

-

1

3

Taalles

-

3

3

SPORT TOTAAL in e

101.809,-

115.442,-

129.162,-

Sport contributie

488

507

585

Sportkleding/attributen

321

419

457

Sportkamp/-evenement

14

14

21

WELZIJN TOTAAL in e

51.501,-

104.334,-

126.657,-

124

185

235

Welzijn contributie
Welzijn kleding

25

70

97

Computer(-materiaal)

46

116

154

-

141

170

134

160

232

-

1

2

Internet
Fiets(-onderhoud)
Abonnementen
Kamp/weekend
Totaal goedgekeurde aanvragen

-

4

5

1690

2229

2993

Verdere toename van het aantal aanvragen in 2015
Zoals u op pagina 5 kunt zien is het aantal aanvragen in het verslagjaar met 764 gestegen, de trend, zoals we die in 2014
reeds zagen heeft zich voortgezet. Dat betekent dat het verwerven van fondsen steeds belangrijker wordt. Daarom blijven
wij hieraan ook in 2016 veel aandacht besteden.

Activiteiten
Onze dank gaat ook dit afgelopen jaar weer
uit naar al diegenen in de verschillende
Leergeld gemeenten die zich hebben
ingezet voor de kinderen. Zoals hierboven al
vermeld; zonder de inzet van al deze mensen
kunnen wij de toenemende vraag naar
hulp niet bieden en zouden veel kinderen
die gewoonweg recht hebben op steun,
teleurgesteld moeten worden. Gelukkig
onderschrijven steeds meer mensen het
doel van Stichting Leergeld; Kinderen
hebben recht op deelname aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten.
Een kleine greep uit enkele initiatieven :
De Kiwanisclub Heusden en Altena heeft
een feestavond georganiseerd met een
geweldige opbrengst. Op de Oosterhoutse

6

Golfclub werden oliebollen verkocht, de
opbrengst was voor Stichting Leergeld. Het
gemengd koor Euterpe uit Dongen zong
een mooi bedrag bij elkaar. Leerkrachten
werkzaam bij Stichting de Stroming voor
Protestants Christelijk Onderwijs in het Land
van Heusden en Altena, kunnen in plaats
van een kerstpakket ervoor kiezen om het
bedrag in euro’s te doneren aan een goed
doel. Dit jaar was dat Leergeld West-Brabant
Oost. Vanaf de ouderavond tot en met het
Open Huis wordt op diverse plekken in het
schoolgebouw van het Mgr Frencken College
werk tentoongesteld van tekenleerlingen uit
de bovenbouw. Elke leerling staat een kwart
van de opbrengst af aan Stichting.
Tijdens de kerstdagen is in de Oosterhoutse
Basiliek een kerstmarkt gehouden,
vrijwilligers bemanden de stand en
verkochten kerstverlichting, diezelfde dag
werd ook de door de Oosterhoutse Rotary

georganiseerde SantaRun gelopen met een
record aantal van 600 deelnemers en een
mooie opbrengst!
Een groot feest voor een robijn
huwelijksfeest in Oosterhout waarbij de
gasten gevraagd werd een bijdrage te
leveren aan Stichting Leergeld. Wij hebben
€ 650,- in ontvangst mogen nemen. Wij
wensen het bruidspaar nog heel veel
gelukkige jaren!
Start Stichting Leergeld in Gemeente
Werkendam en Woudrichem
In 2015 zijn de nieuwe Leergeld gemeenten
Werkendam en Woudrichem succesvol
van start gegaan. In korte tijd wisten de
vrijwilligers meer dan 100 aanvragen in
behandeling te nemen. Ook werden er
succesvolle acties gehouden zoals die van de
Lions Werkendam met een opbrengst van
€ 2000,-! Ook werd de RABOBANK Altena

Awards gewonnen, deze Award is een manier
waarop Rabobank Altena een deel van de
winst teruggeeft aan de samenleving. De
leden stemden over de uitslag. Het project
‘Alle kinderen mogen meedoen’ van
Stichting Leergeld Werkendam/Woudrichem
kreeg de meeste stemmen en ging met de
Award van € 10.000,- naar huis!
Achter de schermen
In het bestuur deden zich een tweetal
wijzigingen voor; Conny Baks is toegetreden
tot het Algemeen Bestuur en volgt daarmee
Johan Molegraaf op. Secretaris Willy van
Zelst is afgetreden en opgevolgd door Cyr
Smits. Piet van der Pluym is begonnen als
Regio-Coördinator Dongen en vervangt
Thom Langewerf. Rietje van Bijnen is in het
najaar aangesteld als vertrouwenspersoon
voor de medewerkers van Stichting Leergeld
West-Brabant Oost. Wij bedanken alle
vrijwilligers die in 2015 zijn vertrokken
voor hun inzet en wensen de nieuwe
medewerkers heel veel succes!
Kinderen in het nieuws
Vele honderden kinderen komen

‘s ochtends met honger, kapotte kleding
en soms ongewassen op school. Dat blijkt
uit een rondgang van de researchredactie
van RTL Nieuws langs basisscholen. 160
basisscholen melden in totaal 1100 gevallen
van kinderen die van huis uit niet de
primaire levensbehoeften mee krijgen, zoals
voldoende voeding en fatsoenlijke kleding.
Zij worden thuis niet gewassen en hun
tanden worden niet gepoetst.
Leergeld doet een beroep op de
Rijksoverheid en de onderwijsinstellingen
Bij de Stichtingen Leergeld komen met
regelmaat aanvragen binnen voor de
vergoeding van schoolkosten. Opvallend
daarbij zijn de aanvragen voor de soms
hoge schoolkosten voor een MBO opleiding.
Bedragen tot boven de € 1000,- lijken
geen uitzondering. Voor leerplichtig
16/17 jarige studenten uit gezinnen met
minimale financiële mogelijkheden leidt
dit tot betalingsproblemen en mogelijk
tot uitval. Vanuit onze grondgedachte dat
alle kinderen mogen meedoen is Leergeld
van mening dat de slechte financiële
situatie van de ouders niet mag leiden tot

belemmering in de schoolkeuze en daarmee
in de toekomstkansen van een kind. Aan de
Rijksoverheid vroegen wij de betreffende
regelingen zodanig aan te passen dat het
onderwijs voor leerplichtige MBO-studenten
zonder extra kosten toegankelijk is. Wij
doen een beroep op de opleidingen van
het MBO om het voorgeschreven pakket
van verplichte leermiddelen kritisch te
bekijken. Wanneer deze kosten desondanks
onvermijdelijk zijn, vragen wij scholen om
zelf voorzieningen te treffen voor ouders en
studenten uit onze doelgroep.
Ruim 19 miljoen kinderen in Europa
worden nu ‘onevenredig hard getroffen’
door de economische crisis en daaruit
voortvloeiende bezuinigingen.
Dat vindt kinderombudsman Marc Dullaert,
die tijdens een bijeenkomst van deVerenigde
Naties Mensenrechtenraad stevige kritiek
uitte op Europa vanwege de gebrekkige
aanpak van kinderarmoede.
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Casuïstiek
Casus 1
Gezin, alleenstaande vader met twee meisjes en een jongen heeft
sinds dit jaar de zorg alleen over zijn drie kinderen omdat zijn

Casus 2
Gezin, met dochter van 15, die een MBO-opleiding volgt buiten
de eigen gemeente krijgt geen ov-jaarkaart om met de bus te

echtgenote is overleden. Niet alleen de persoonlijke omstandigheden
hebben dit gezin in een onwenselijke situatie gebracht, maar ook de
economische crisis. De combinatie van mantelzorg, ouderschap en
zelfstandig ondernemer en woonlasten heeft zijn tol geëist.
Dit gezin heeft zich tot Leergeld gewend en gelukkig kunnen wij
deze kinderen helpen door te ondersteunen bij sportactiviteiten
en schoolkosten. Een van de kinderen is, volgens de dansschool,
behoorlijk getalenteerd en daarom hebben zij aangeboden extra
danslessen gratis te faciliteren.

reizen. Voor studerende kinderen in de leeftijd 16-17 jaar bestaat
er een regeling dat zij 50% korting krijgen op het maandelijkse
busabonnement.
Onze Leergeld stichting komt dit gezin tegemoet door maximaal
€ 50,= van de € 85,= te vergoeden. Ook hebben we kunnen
bemiddelen en ondersteunen bij de uitrusting die zij voor haar
kappersopleiding nodig heeft, door een verdeling van de kosten
te maken 1/3 door de school, 1/3 door het gezin en 1/3 deel door
Leergeld.

Mooi om te zien dat partijen de
handen ineen slaan en kinderen
de kans bieden ‘mee te doen’.
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JAARVERSLAG 2015
Aantallen per categorie per gemeente 2015

Dongen
Cultuur

6

Drimmelen Geertruidenberg Gilze/Rijen
19

4

3

Oosterhout Werkendam Woudrichem
58

-

-

Totaal
90

Onderwijs

152

122

55

61

482

40

33

945

Sport

125

152

69

69

648

-

-

1063

Welzijn

98

89

75

61

538

19

15

895

TOTAAL

381

382

203

194

1.726

59

48

2.993

Netto-inkomen gezinnen met toelage van Leergeld

Dongen

Drimmelen Geertruidenberg

Gilze/Rijen Oosterhout

Werkendam Woudrichem

Totaal

< e 900,-

5

12

2

33

40

6

2

100

e 900,- – e 1.100,-

24

24

24

10

110

8

4

204

e 1.100,- – e 1.200,-

7

16

3

3

44

3

-

76

e 1.200,- – e 1.300,-

10

11

6

5

53

2

3

90

e 1.300,- – e 1.400,-

11

7

7

6

41

3

3

78

e 1.400,- – e 1.500,-

4

3

-

2

11

-

-

20

< e 1.500,-

2

3

3

3

12

1

-

24

TOTAAL

63

76

45

62

311

23

12

592

Bron van inkomsten 2015 t.o.v. 2013
2015

2013

Arbeid

105

90

Arbeid + uitkering

49

41

Eén uitkering

375

248

Combi uitkering

63

29

Bijna 1/5 deel van de gezinnen heeft geen
enkele uitkering maar uitsluitend inkomsten
uit arbeid. Vergelijken we de categorie Arbeid
2015 met die van 2013 dan is dat
een stijging van zo’n 17%.
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JAARVERSLAG 2015
Eén ouder/verzorger

2 ouders/verzorgers

Totaal

Dongen

Samenstelling gezinnen

47

16

63

Drimmelen

44

32

76

Geertruidenberg

27

18

45

Gilze en Rijen

41

21

63

Oosterhout

177

134

311

Werkendam

17

6

23

Woudrichem

6

6

12

306

187

493

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Totaal

Dongen

93

37

130

Drimmelen

66

58

124

Geertruidenberg

59

23

82

TOTAAL

Aantal geholpen kinderen

Gilze en Rijen

65

36

101

Oosterhout

304

215

519

Werkendam

21

16

37

Woudrichem

12

10

22

660

395

1055

TOTAAL

De lage-inkomensgrens weerspiegelt een vast koopkrachtbedrag in de tijd. De grens is afgeleid van het bijstandsniveau voor een alleenstaande
in 1979, toen deze in koopkracht het hoogst was. Voor meerpersoonshuishoudens is deze grens met behulp van equivalentiefactoren aangepast
aan omvang en samenstelling van het huishouden. Omdat de lage-inkomensgrens alleen voor de prijsontwikkeling wordt geïndexeerd, is dit
criterium bij uitstek geschikt voor vergelijkingen in de tijd.
De inkomensgegevens hebben betrekking op huishoudens waarvan de hoofdkostwinner gedurende het gehele jaar een inkomen had.
Studentenhuishoudens en bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen zijn buiten beschouwing gelaten.
Hoogte van de lage-inkomensgrens1) van enkele huishoudenstypen (netto maandbedrag in euro)

Alleenstaande
		

Paar				

Eenoudergezin

zonder kind

1 kind

2 kinderen

3 kinderen

1 kind

2 kinderen

3 kinderen

2000

770

1060

1290

1450

1590

1030

1160

1360

2005

870

1190

1460

1640

1800

1160

1320

1530

2010

940

1290

1570

1770

1940

1250

1420

1660

2013

1010

1390

1690

1900

2080

1350

1530

1780

2014

1020

1400

1710

1920

2100

1360

1540

1800

1) Om te bepalen of het inkomen onder of boven de lage-inkomensgrens valt, is de huurtoeslag niet bij het inkomen geteld.
Bron CBS, Inkomensstatistiek.

Bestuur Stichting Leergeld West-Brabant Oost
Frans de Hoogh, voorzitter
Willy van Zelst-Mantel, secretaris tot 1 juli 215
Cyr Smit, secretaris vanaf 1 november 2015
Paul Oomen, penningmeester
Jacques Willemen, bestuurslid
Henk Janus, bestuurslid
Johan Molegraaf, bestuurslid tot 1 november 2015
Conny Baks, bestuurslid vanaf 1 december 2015
Algemeen coördinator
Charlotte van ’t Hullenaar, bedrijfsvoering, steunaanvragen
Regiocoördinatoren
Thom Langerwerf, regio-coördinator Dongen tot 1 december 2015
Piet van der Pluijm, regio-coördinator Dongen vanaf 1 december 2015
Gerry Butter, regio-coördinator Drimmelen en Geertruidenberg
Gonnie van den Hoven, regio-coördinator Gilze en Rijen vanaf 1 december 2015
Angelique Smit, regio-coördinator Oosterhout
Paul Martens, regio-coördinator Werkendam
Joost Kant, regio-coördinator Woudrichem

Raad van Advies
Jan Lonterman, voorzitter
Arnold Emmen
Jan de Ridder
Vertrouwenspersoon
Rietje van Bijnen
Bankrekeningnummer: NL45RABO0139.5935.94
E-mail: info@leergeldwbo.nl
Website: www.leergeldwbo.nl
Telefoon: 0162 – 45 84 87
Stichting Leergeld West-Brabant Oost
Werkzaam in de gemeenten Dongen, Drimmelen,
Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Oosterhout, Werkendam
en Woudrichem.
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Productie: OCC dehoog branding your business

GEMEENTE DONGEN

GEMEENTE DRIMMELEN

GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

GEMEENTE GILZE RIJEN

Den Hout
Oosteind

Oosterhout

Dorst

GEMEENTE OOSTERHOUT

GEMEENTE WERKENDAM

OWest-Brabant
o s t e r h o u t Oost
e .o.
Wilt u zich opgeven als Vriend van Leergeld
en toetreden tot de Vriendenkring?
Meldt u zich dan op info@leergeldwbo.nl
GEMEENTE WOUDRICHEM

