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Gemert, 10 november 2014

Geachte Heer Bevers, beste Jan,

Tijdens onze bespreking op 9 oktober jl. spraken wij af:
1. Leergeld levert de begroting 2015 aan;
2. Leergeld dient nieuw verzoek in met betrekking tot de zogenaamde Klijnsma gelden;
3. Leergeld zet de studieproblematiek MBO-ers uiteen.
1. Begroting 2015
Deze is afgelopen vrijdag definitief vastgesteld in het Algemeen Bestuur. De begroting gelieve je
bijgaand aan te treffen.
2. Verzoek om bijdrage uit Klijnsma gelden
Het afgelopen jaar mocht Stichting Leergeld Gemert e.o. een bedrag ontvangen van de gemeente
Gemert-Bakel ter hoogte van € 17.000 uit hoofde van de Klijnsma gelden. Na de geleden verliezen
over 2012 ( € 5.000 ) en 2013 ( € 21.000 ), is zoals je weet, het eigen vermogen van Stichting Leergeld
nagenoeg verdwenen. Ultimo 2013 resteerde slechts € 12.000 aan vermogen, zodat wij nauwelijks
nog in staat waren om financiële tegenvallers op te vangen. De Klijnsma gelden die wij van de
gemeenten mochten ontvangen, kwamen dan ook als geroepen om ons uit de negatieve spiraal van
verliezen te halen. Wij zijn daarvoor ook de gemeente Gemert-Bakel bijzonder erkentelijk.
De tijd schrijdt echter verder.
Onze verwachting dat de uitgaven aan de doelgroep jaarlijks met 10% zullen stijgen, blijkt in de
praktijk bewaarheid te worden. Tot en met oktober 2014 hebben wij aan de doelgroep uitgegeven
een bedrag van € 66.500. We hebben nog een zevental weken te gaan in 2014, zodat de
geprognosticeerde uitgaven voor de doelgroep ad € 74.000, naar alle waarschijnlijkheid zullen
worden gehaald c.q. zelfs zullen worden overschreden.
Dit zal betekenen, dat wij, in weerwil van de Klijnsma gelden die aan ons zijn toebedeeld voor dit
verstreken jaar, toch weer in een verliessituatie terecht zullen komen van enkele duizenden Euro’s.

Om die reden willen wij opnieuw graag in aanmerking komen voor een substantieel deel van de
nieuwe Klijnsma gelden. Naar wij hebben begrepen zal de Gemeente Gemert- Bakel voor 2015 uit die
gelden een grotere bijdrage ontvangen dan in 2014. Wij verzoeken u daarom heel vriendelijk om de
aan Leergeld Gemert toe te kennen gelden met € 5.000 te verhogen tot een niveau van € 22.000.
Wij realiseren ons terdege met dit verzoek een enorme hap te nemen uit het budget aan Klijnsma
gelden, maar weten aan de andere kant dat je ons succesvolle werk een warm hart toedraagt.
3. Studieproblematiek MBO-ers
Sedert augustus van dit jaar worden wij geconfronteerd met de problematiek van MBO leerlingen.
Hun studiekosten zijn als volgt:
Kosten school € 1.118
Leermiddelen
__ 995
Totaal
€ 2.113
======
Wij zijn de ouders behulpzaam met het aanvragen van een studiefinanciering bij de Dienst Uitvoering
Onderwijs. Dit levert ( in twee termijnen ) een bedrag op van € 691.
Leergeld ondersteunt deze leerlingen met een maximaal bedrag van € 500 althans indien en voor
zover de desbetreffende leerling het bedrag van € 500 al niet reeds heeft opgemaakt aan
contributies sportclubs e.d. In ieder geval resteert na de uitkering WTOS en bijdrage van Leergeld een
bedrag van € 900. Wij trachten dit bedrag te verkleinen door behulpzaam te zijn met de aanschaf
van tweedehands leermiddelen e.d. Toch resteert doorgaans het probleem van het eerdergenoemde
tekort van € 900.
Hiervoor is geen vangnet beschikbaar. De desbetreffende leerlingen zijn leerplichtig en kunnen dus
niet in de kou blijven staan. Wij hebben tot op heden deze tekorten aangevuld, maar zien geen kans
meer om het door ons teveel betaalde ( bóven € 500 ) te compenseren met uitgaven van de leerling
gedurende daaropvolgende jaren. Wij zien ook niet hoe dit voor de toekomst op te lossen.
Zoals besproken hopen wij erop dat u wilt meedenken over deze problematiek en ons wellicht een
advies kunt geven of een handreiking hoe we hiermee kunnen omgaan.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Stichting Leergeld Gemert e.o.
Voor deze: Pieter de Baaij, penningmeester

