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Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) kon ons in de zomer van 2016 melden, dat er in ons land 

sprake is van een lichte afname van de armoede. In het rapport signaleert het SCP de eerste 

tekenen van een oplevende economie, een afname van de werkeloosheid en stabilisatie van de 

armoede in Nederland.

voorwoord

Lichte afname van de armoede?
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De statistieken over kinderen in 
armoede geven echter een ander 
beeld. Een op de acht kinderen 
groeit op in relatieve armoede 
en dat is veel. Onder kinderen 
is er van een bestendiging van 
de armoede absoluut nog geen 
sprake. Het aantal kinderen dat 
in langdurige armoede opgroeit, 
is zelfs in een jaar tijd met 14% 
gestegen. Dat zijn op iedere 
schoolklas toch drie kinderen, 
waarbij één daarvan dit al vier jaar 
zo is. 

De kans is groot dat deze 
kinderen in een isolement raken 
en problemen krijgen bij hun 
verdere ontwikkeling. Het loont 
om deze kinderen financieel te 
ondersteunen, zodat ze er bij 
horen. Dit voorkomt een anti-
houding, waar je anders later als 
maatschappij duur (leer)geld voor 
betaalt.

Ook het kabinet gaat door met de 
strijd tegen armoede om er voor te 
zorgen, dat alle kinderen kunnen 
meedoen. Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
mevrouw Jetta Klijnsma, liet in 
september weten, dat hiervoor 
structureel 100 miljoen euro per 

jaar beschikbaar wordt gesteld.
Haar collega Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
mevrouw Jet Bussemaker, voegde 
hier nog eens 10 miljoen euro aan 
toe, als tegemoetkoming voor de 
hoge kosten voor de kinderen in 
het MBO.

Stichting Leergeld, het Jeugd 
Sport/Cultuurfonds, Stichting 
Jarige Job en het Nationaal 
Fonds Kinderhulp zijn door de 
staatssecretaris aangewezen om 
samen met de gemeenten ervoor 
te zorgen, dat de gelden bij de 
kinderen uit de doelgroep terecht 
komen.

Als Stichting Leergeld West-
Brabant Oost en nog 95 andere 
lokale stichtingen in het land 
gaan we hier het komende jaar 
de schouders onder zetten, zodat 
de kinderen dat extra financiële 
steuntje in de rug krijgen om zo 
betrokken te blijven bij de sociale 
participatie.

De gemeenten in onze regio 
hebben in 2016 Leergeld weer 
financieel ondersteund met hun 
subsidie bijdragen. Dit zelfde geldt 
voor een groot aantal bedrijven, 

particulieren en instanties, die ons 
werk blijven ondersteunen.

De kinderen van Leergeld zijn 
iedereen hier ontzettend dankbaar 
voor.
Trots op alle vrijwilligers van 
Leergeld West-Brabant Oost kijken 
we terug op een bijzonder jaar. 
Door hun onvermoeibare inzet en 
toewijding is het weer gelukt om 
een groot aantal kinderen in onze 
regio te helpen.

Hoe we dit gedaan hebben en 
welke de ontwikkelingen er in 
2016 waren, kunt u lezen in de 
achterliggende verslaglegging.

Namens het bestuur van Stichting 
Leergeld West-Brabant Oost

Frans de Hoogh
voorzitter
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2016 in 
hoofdlijnen 
en cijfers 
In het jaar 2016 heeft Stichting Leergeld West-
Brabant Oost voor een totaal bedrag van € 275.133,-* 
kinderen financieel kunnen ondersteunen. Met onze 
hulp zijn schoolgaande kinderen concreet in staat 
gesteld om mee te doen aan sociale activiteiten en 
kregen zij de beschikking over onmisbare 
hulpmiddelen.

De ontwikkeling van het aantal aanvragen in 2016
Zoals u in het cijferoverzicht kunt zien is het aantal 
goedgekeurde aanvragen in het verslagjaar licht 
gedaald met 388, deels is dit het gevolg van een 
stijgend aantal aanvragen die niet voldeden aan de 
criteria, die wij hanteren en die als gevolg daarvan 
niet in behandeling konden worden genomen.
Daarnaast hebben diverse gemeenten in de loop van 
het jaar hun sociale kaart armoedebeleid aangepast 
wat ook voor een lichte daling zou kunnen zorgen. 
Het bereiken en goed informeren van onze doelgroep, 
is en blijft dus ook in 2017 een speerpunt.
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VOORZIENING 2014 2015 2016 

TOTAAL in e 253.335,- 301.037,- 275.133,-

CULTUUR TOTAAL in e 15.429,- 16.167,- 17.620,-

Contributie 53 62 62

Kleding/attributen 10 10 7

Kamp/evenement 3 - 2

Huur instrumenten 9 15 9

Overige cultuurkosten 3 3 3

ONDERWIJS TOTAAL in e 18.131,- 29.051,- 36.401,-

Ouderbijdrage 335 558 482

Overblijfkosten 19 11 48

Schoolreis/kamp/excursies 164 351 352

Overige onderwijs 1 12 18

Overige schoolbenodigdheden 7 6 18

Cursuskosten 3 - 2

Schoolboeken  1 1 -

Bijles 1 3 -

Taalles 3 3 -

SPORT TOTAAL in e 115.442,- 129.162,- 115.081,-

Sport contributie 507 585 502

Sportkleding/attributen 419 457 376

Sportkamp/-evenement 14 21 16

WELZIJN TOTAAL in e 104.334,- 126.657,- 106.031,- 

Welzijn contributie 185 235 245

Welzijn kleding 70 97 89

Computer(-materiaal) 116 154 102

Internet  141 170  109

Fiets(-onderhoud) 160 232 163

Abonnementen 1 2 -

Kamp/weekend  4 5 -

Totaal goedgekeurde aanvragen 2229 2993 2605 

JAARVERSLAG 2016
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Een greep uit alle ontwikkelingen 
en initiatieven :

Kindergemeenteraad
Leerlingen van de Chr. Nationale 
School voor Basis-onderwijs 
d’Uylenborch in ALMKERK; de 
Bijzonder neutrale Basisschool 
Oudendijk en de Chr. Basisschool 
Eben Haëzer in WOUDRICHEM;
Chr. Basisschool uit WAARDHUIZEN 
kozen als goede doel Leergeld en 
zorgden daarmee voor een nieuwe 
computer!

Ballonfestival
Op 10 juni heeft het door de Rotary 
Club Oosterhout in samenwerking 
met Wings & Wheels georganiseerde 
Ballonfestival plaatsgevonden. 
Oosterhout was uitgelopen om het 
spektakel te aanschouwen Het was 
in alle opzichten een groot succes!
Dat gold zeker voor de opbrengst 

voor onze kinderen: het Festival 
inclusief de gehouden loterij: ruim 
€ 7.000,-!
Er werd ook een kleurwedstrijd met 
als thema ‘Ballonnen’ gehouden 
onder de kinderen van de basis-
scholen; honderden kinderen deden 
mee en dongen naar leuke prijzen. 
Met als resultaat een hoop werk 
voor de jury en prijzen voor:
Teyn Nieuwenhuijsen,  
Nasira al Markai, Yezia Ernst en 
Aileen Leidermeijer (2-5 jr.)
Britt Lodewijk, Suus Jansen,  
Jara Brants, Floortje Schnabel en 
Rena Horn (v.a. 6 jr.)
Kleurplaat met humor:  
Rafael Janssens
Voor de zusjes: Tess en Eline Knegt

Oliebollen met en zonder krenten
Peter Elbers bakte ook dit jaar weer 
oliebollen op de Oosterhoutse Golf 
Club. € 3,25,- per zak van 10 stuks. 

De opbrengst ging naar de kinderen 
van Leergeld! 

Paassjoelen
Sjoelvereniging Altena organiseerde 
tijdens Pasen een geslaagd toernooi 
en sjoelde € 1.000,- bij elkaar!

(G)een kerstpakket
De medewerkers van Protestants 
Chr. Scholengemeenschap De 
Stroming haalden € 360,- op door 
af te zien van hun kerstpakket; een 
prachtige geste! Leerlingen van het 
Cambreur College in Dongen 
hebben zo’n 60 kerstpakketten 
samengesteld en beschikbaar 
gesteld voor gezinnen aldaar.

Uitvaart
Alle betrokkenen bij Stichting 
Leergeld West-Brabant Oost, zijn er 
zeer dankbaar voor dat een gever 
op zo’n moeilijk moment als het 

Activiteiten
Onze dank gaat ook dit afgelopen jaar weer uit naar alle betrokkenen in de verschillende Leergeld 
gemeenten. Zoals in het voorwoord al vermeld; veel arme kinderen zijn uitgesloten van vrijetijds-
voorzieningen die geld kosten. Armoede kan dus leiden tot sociaal isolement. 
Dit terwijl meedoen in de samenleving algemeen als een eerste levensbehoefte wordt beschouwd. 
Zonder de inzet van al deze mensen kunnen zouden veel kinderen in isolement opgroeien; met alle 
gevolgen van dien!
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overlijden van een naaste, aan onze 
kinderen heeft gedacht en tijdens 
de uitvaart voor onze kinderen een 
prachtig bedrag ophaalde!

Sponsorlopen
De docenten en leerlingen van SBO 
de Wissel te Oosterhout liepen het 
prachtige bedrag van € 1.423,- bij 
elkaar met de door hen georgani-
seerde sponsorloop. Verder is er 
tijdens de Santa Run in Oosterhout 
nog eens € 750,- opgebracht door 
alle deelnemers.

Huishoudelijke apparaten
Wij hebben een eenmalige actie 
kunnen houden met het ter 
beschikking stellen van huishou-
delijke apparaten, die oorspronkelijk 
bedoeld waren voor demonstratie-
doeleinden maar overbodig waren 
geworden. Een arbeidsintensief 
traject maar het was de moeite 
waard; veel gezinnen zijn op deze 
wijze weer geholpen! 

Zwaluwbouw
Uit handen van de heer Van der Feijst, 
directeur Zwaluwebouw, ontvingen 
bestuurslid Jacques Willemen en 
voorzitter Frans de Hoogh, vanwege 
de opening van het nieuwe bedrijfs-

pand, een cheque van maar liefst  
€ 6.000,-.

‘Ieder kind verdient een 
verjaardag!’
Na de zomervakantie is Stichting 
Leergeld een samenwerking 
aangegaan met Stichting Jarige Job.
Voor veel kinderen is een verjaardag 
met cadeaus, visite en trakteren op 
school vanzelfsprekend. Voor ruim 
60.000 kinderen in Nederland is dit 
niet zo voor de hand liggend! 
Jarige Job helpt het gezin door de 
belangrijkste dag van het jaar wél 
mogelijk te maken.

Film in het park
De Juniorkamer Oosterhout 
organiseerde in de zomer het 
evenement Film in het park en bood 
kinderen bonnen aan voor een 
gratis ijsje, drankje en chips! 

Gemeente Aalburg
Vanaf 1 september is gemeente 
Aalburg aangesloten bij Leergeld 
West-Brabant Oost. Intermediair is 
Jolanda Vos en onze regio-
coördinator is Joost Kant.

Achter de schermen
Afscheid/start
Gerry Butter heeft 12 juli, na 5 jaar 
actief te zijn geweest, afscheid 
genomen als regio-coördinator voor 
de gemeenten Drimmelen/
Geertruidenberg en wordt opgevolgd 
door Astrid Hessels.

Kerstin de Baaren nam aan het 
einde van het jaar afscheid van 
Leergeld als medewerkster 
klantencontact voor de gemeenten 
Werkendam en Woudrichem; zij 
gaat emigreren naar de Filippijnen!

Jubilaris
Marianne Kessels vierde afgelopen 
mei haar 10 jarige jubileum als 
intermediair in Gilze-Rijen en Anke 
Stultjens was in oktober 10 jaar 
verbonden aan ons kantoor. Wij 
bedanken hen op deze plaats voor 
hun inzet al die tijd! 

O o s t e r h o u t  e . o .
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Casus 1
Een alleenstaande werkende vader heeft drie dochters 
tussen de 7 en 16 jaar oud. Zijn inkomen is op bij-
standsniveau. Tijdens het huisbezoek van onze 
intermediair geeft hij aan dat hij het erg moeilijk vindt 
om als alleenstaande ouder te werken en de zorg te 
dragen voor de drie dochters.
Samen kijken ze wat er voor de meisjes kan worden 
gedaan. De oudste dochter wil graag op dansles. 
Stichting Leergeld vergoedt de lessen en betaalt ook de 
danskleding voor haar. De twee jongere zusjes hebben 
inmiddels hun zwemdiploma’s gehaald en willen 
dolgraag iets van sport gaan doen. Ook voor hen 
hebben we alles goed kunnen regelen. Vanwege het 
feit dat hun vader werkt, draagt Stichting Leergeld bij 
aan overblijfkosten van de jongste twee. De twee 
jongste meisjes zijn aangemeld bij stichting Jarige 
Job, die kinderen tot 12 jaar kosteloos een verjaar-
dagsbox bezorgt met daarin leuke verrassingen.

Casus 2
Een jongen van 16 jaar uit een bijstandsgezin zit in 
Tilburg op school. Hij wil dolgraag mee met de buiten-
landse reis, maar slaagt er niet in het hele bedrag bij 
elkaar te sparen. Het gaat om een dure reis van 
550,- euro die eenmalig gedurende de middelbare 
schooltijd wordt georganiseerd door de school. De 
jongen zit op voetbal. De kosten van de sport, sport-
kleding en ouderbijdrage wordt door de gemeente 
vergoed. Na overleg met zijn school vinden we een 
oplossing; de school is bereid 1/3 deel van de kosten 
voor de buitenlandse reis op zich te nemen. Onze 
stichting betaalt eveneens 1/3 deel en de jongen heeft 
voor het laatste deel de afgelopen jaren zelf ook 
gespaard. 

Casuïstiek
Meedoen aan de samenleving 
is een eerste levensbehoefte!



Aanvragen per categorie, per gemeente 2016

  Aalburg Dongen Drimmelen Geertruidenberg Gilze/Rijen Oosterhout  Werkendam Woudrichem Totaal

Cultuur - 20 15 2 4 42 - - 83 

Onderwijs 1 207 113 24 59 384 93 39 920

Sport - 117 148 21 57 551 - - 894

Welzijn 4 105 74 66 57 372 23 7 708

TOTAAL 5 449 350 113 177 1.349 116 46 2.605

Samenstelling gezinnen Eén ouder/verzorger 2 ouders/verzorgers Totaal

Aalburg 1 2 3

Dongen 52 21 73 

Drimmelen 51 27 78

Geertruidenberg 25 21 46 

Gilze en Rijen 33 21 54 

Oosterhout 166 127 293 

Werkendam 27 13 40

Woudrichem 9 4 13

TOTAAL 364 236 600

Aantal geholpen kinderen Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Totaal

Aalburg 2 1 3

Dongen 95 45 140 

Drimmelen 70 54 124

Geertruidenberg 62 16 78 

Gilze en Rijen 64 23 87 

Oosterhout 279 209 488 

Werkendam 23 26 49

Woudrichem 10 14 24

TOTAAL 605 388 993

JAARVERSLAG 2016
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Netto-inkomen gezinnen met toelage van Leergeld

Bron van inkomsten 2015 t.o.v. 2016 

 2015 2016

Arbeid 105 98

Arbeid + uitkering 49 50

Eén uitkering 375 399

Combi uitkering 63 53

TOTAAL 592 600

  Aalburg Dongen Drimmelen Geertruidenberg Gilze/Rijen Oosterhout  Werkendam Woudrichem Totaal

< e 900,- – 10 9 5 34 39 6 2 105

e 900,- – e 1.100,- 1 33 29 23 4 107 20 6 223

e 1.100,- – e 1.200,- – 7 11 2 4 36 2 - 62

e 1.200,- – e 1.300,- – 7 4 4 3 35 4 2 59

e 1.300,- – e 1.400,- 1 13 16 9  5 56 7 3 110

e 1.400,- – e 1.500,- 1 1 5 1 1 13 - - 22 

< e 1.500,- – 2 4 2 3 7 1 - 19

TOTAAL 3 73 78 46 54 293 40 13 600
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Financiën 2016** Baten  Kosten

Subsidies overheden e 168.980,- Onderwijs e 34.633,-

Fondsenwerving e 87.718,- Sport e 90.742,-

Rentebaten e 353,- Cultuur e 13.645,-

   Welzijn e 76.839,-

  Afschrijvingen e 1.538,- 

  Huisvestingskosten e 7.315,-

  Beheer & Administratie e 26.205,-

  Bestuurskosten e 2.238,-

  Rentelasten e 252,-

TOTAAL e 257.051,- TOTAAL e 253.407,- 

** Dit zijn conceptcijfers, nog niet goedgekeurd door de accountant.



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 Aalburg, Dongen, 
Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, 
Oosterhout, Werkendam 
en Woudrichem.
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Bestuur Stichting Leergeld West-Brabant Oost
Frans de Hoogh, voorzitter
Cyr Smits, secretaris
Paul Oomen, penningmeester
Jacques Willemen, bestuurslid
Henk Janus, bestuurslid
Marga Allard, bestuurslid
Conny Baks, bestuurslid

Algemeen coördinator
Charlotte van ’t Hullenaar, bedrijfsvoering, steunaanvragen

Regiocoördinatoren
Piet van der Pluijm, regio-coördinator Dongen
Astrid Hessels, regio-coördinator Drimmelen en Geertruidenberg
Gonnie van den Hoven, regio-coördinator Gilze en Rijen
Angelique Smit, regio-coördinator Oosterhout
Paul Martens, regio-coördinator Werkendam
Joost Kant, regio-coördinator Aalburg, Woudrichem

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

Kinderen in het nieuws
Rapport Armoede in beeld 2016 
van het Cultureel planbureau
Kinderen tot en met 12 jaar lopen 
een bovengemiddeld risico op 
armoede: in 2014 leefde iets meer 
dan 12% van deze kinderen 
(288.000 personen) in een 
huishouden met een inkomen onder 
het niet-veel-maar-toereikend 
criterium. 

Dit is bijna 5 procentpunten hoger 
dan het landelijke gemiddelde 
(7,6%), vanaf het dertiende jaar 
loopt de kans op armoede flink 
terug: van de kinderen en jongeren 

in de middelbare schoolleeftijd is 
iets meer dan 9% arm (91.000 
personen). Vanaf het achttiende 
jaar gaat het om 8% à 9%, iets 
meer dan het landelijke gemiddelde. 

Bij de volwassenen lopen leden van 
eenoudergezinnen het meeste risico 
op armoede. Binnen deze categorie 
heeft ruim een op de vijf (22%) een 
besteedbaar huishoudensinkomen 
onder het niet-veel-maar-toereikend 
criterium. Bij de paren met minder-
jarige kinderen gaat het om 8%.

Alleenstaande moeders met 
minderjarige kinderen zijn vaker 

arm dan alleenstaande vaders. In 
Nederland zijn er bijna 770.000 
eenoudergezinnen. Ongeveer een 
derde daarvan betreft een 
eenoudergezin met uitsluitend 
minderjarige kinderen. Veruit de 
meeste van deze eenoudergezinnen 
heeft een vrouw aan het hoofd. Het 
armoedepercentage in deze 
categorie is veel hoger (23%) 
dan bij de eenoudergezinnen met 
een man aan het hoofd (14%). 
Vermoedelijk komt dit verschil 
doordat alleenstaande moeders
vaker afhankelijk zijn van een 
uitkering. 
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Aalburg

Babyloniënbroek

Drongelen

Eethen

Spijk

Veen

Wijk en 
Aalburg

Genderen

Meeuwen

Oosterhout

Den Hout

Dorst

Oosteind

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

Vriendenkring? 

Meldt u zich dan op 
info@leergeldwbo.nl

GEMEENTE AALBURG

GEMEENTE DRIMMELEN

GEMEENTE GILZE RIJEN

GEMEENTE WERKENDAM GEMEENTE WOUDRICHEM

GEMEENTE OOSTERHOUT

GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

GEMEENTE DONGEN
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