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2014 wederom een enerverend jaar
“Alle kinderen mogen meedoen, want
nu meedoen is straks meetellen” is het
motto van alle Leergeldstichtingen in
Nederland.

Vorig jaar constateerden we dat 2013
voor het bestuur, coördinatie,
intermediairs en vrijwilligers van
Stichting Leergeld Gemert e.o.
enerverend was. Hoewel we er
rekening mee hadden gehouden bleek
dat 2014 weer intensiever en drukker
was dan 2013.

Door de hulp van gemeenten,
ondernemers, stichtingen en
particulieren kon dit motto ook in 2014
wederom worden waargemaakt.
Kinderen uit financieel zwakkere
gezinnen konden door deze hulp
deelnemen aan tal van activiteiten die
voor de ontwikkeling van jonge
mensen cruciaal zijn.

De effecten van de verslechterde
economische situatie in Nederland zijn
ook in 2014 bij de Stichting nog steeds
merkbaar. Het aantal nieuwe
aanvragen is ten opzichte van 2013
gestegen met 6%. Het aantal geholpen
gezinnen is toegenomen met 7% en de
financiele besteding aan de doelgroep
steeg met 10%.

Wij hebben ook dit jaar weer een
duidelijke toename gezien van het
aantal gezinnen die onze hulp nodig
hebben. Dit zal zich naar verwachting
de komende jaren verder door gaan
zetten. Ook al zijn de berichten over
het aantrekken van de economie
positiever aan het worden, de effecten
van de crisis zullen nog jaren voelbaar
blijven. Het leidt geen enkele twijfel dat
onze doelgroep, de kinderen tussen de
4 en 18 jaar hierdoor ook de komende
jaren nog ondersteund moeten
worden.

Dus ook 2014 was het weer “all hands
on deck” bij de Stichting. Dit heeft het
hele jaar een grote inspanning
gevraagd van onze coördinatie en
intermediairs. Dankzij een goed
geoliede coördinatie zijn alle
aanvragen vlot verwerkt en zijn weer
10 % meer kinderen geholpen.
Ik spreek daarom graag een
welgemeend woord van dank uit aan
ons fantastische team en onze
enthousiaste bestuurders.

Vanuit onze zijde zullen wij, met uw
hulp, er alles aandoen om deze
kinderen de plek in de samenleving te
geven die zij verdienen. “Nu meedoen
is straks meetellen” geldt nu meer dan
ooit!

Al deze hulp is echter onmogelijk
zonder financiële middelen. Wij zijn
allen die ons, op enigerlei wijze,
ondersteunen dan ook bijzonder veel
dank verschuldigd. Zonder deze steun
was dit alles niet mogelijk.

Ton Valckx
Voorzitter Stichting Leergeld
Gemert e.o.
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Beknopt cijferoverzicht
Aantal aanvragen:

Inkomsten:

Het aantal aanvragen is in 2014 met 6 %
gestegen.
De stijgende lijn van de gemeentelijke
subsidies wordt veroorzaakt door de
toekenning van de zg. “Klijnsmagelden”
door de gemeenten Gemert-Bakel en
Boekel. De bijdrage van ondernemers en
particulieren is in verhouding tot 2013
aanzienlijk gestegen, waarvoor we heel
dankbaar zijn. Toch sluiten we het jaar af
met een negatief saldo van € 3.850,==

Uitgaven:

Verschil inkomsten – uitgaven:

Evenals de vorige jaren houdt een stijging
van het aantal aanvragen ook een stijging
van de uitgaven in.
Uitgaven per doelgroep:

Door de stijgende vraag om ondersteuning
gaven wij 10% meer geld uit aan de
doelgroep terwijl de inkomsten enigszins
achterbleven. Dit ging andermaal ten
koste van onze bescheiden reserve.
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particuliere initiatieven hard nodig
hebben.

Vooruitblik 2014-2015
Toekomst

Club van 100

Het afgelopen jaar steeg op
regeringsniveau de aandacht voor
armoede in het algemeen en voor
kinderen in het bijzonder. Via de zg.
“Klijnsmagelden” krijgen de lokale
overheden extra financiële
mogelijkheden om armoede te
bestrijden, Een deel van dit geld is
door de minister gelabeld voor de
bestrijding van armoede onder
kinderen.

Op zoek naar structureel extra
inkomsten start onze sponsorcommissie in 2015 met de oprichting
van een “Club van 100”. Doelstelling is
om in ieder kerkdorp binnen ons
verzorgingsgebied enthousiaste
mensen te werven die ons jaarlijks
willen ondersteunen met een vast
bedrag.
Vrijwilligers

De gemeenten als uitvoerders van het
landelijk sociaal beleid vervullen hierin
een cruciale rol.

Naast een klein coördinatieteam draait
onze hele Stichting op de belangeloze
inzet van onze vrijwilligers. Mensen die
onze Stichting een warm hart
toedragen en hier veel tijd aan
besteden.Ook de komende jaren
kunnen we deze vrijwilligers niet
missen.

Onze stichting heeft de afgelopen jaren
de lokale politiek herhaaldelijk en
nadrukkelijk gevraagd om aandacht te
besteden aan kinderen in financieel
zwakkere gezinnen. De gelabelde
“Klijnsmagelden” dienen binnen de
gemeenten in ons verzorgingsgebied
op de juiste plaats terecht komen: bij
de kinderen!!!

Sponsoren
Het afgelopen jaar steeg de bijdrage
van bedrijven en particulieren
aanzienlijk! Wij zijn bijzonder blij dat
men ons beter weet te vinden. Ook de
vaste sponsoren zoals de
Woningbouwverenigingen in de 3
gemeenten en de Rabobank PeelNoord hebben hun financiele
bouwstenen bijgedragen. Het aantal
particuliere donaties nam licht toe.

De Stichting Leergeld Gemert e.o. kan
in deze gemeenten als geen ander,
hierin een professionele en integere rol
vervullen.
Dit is mogelijk omdat de Stichting
gekend is als een belangrijke partner in
de bestrijding van armoede en in het
bijzonder van het scheppen van
volwaardige mogelijkheden voor
kinderen en jong volwassenen.

En natuurlijk zijn daar altijd onze vaste
leveranciers, die voor de kinderen de
noodzakelijke goederen tegen forse
korting leveren.

Ondanks onze goede samenwerking
met de 3 gemeenten blijven we daarbij
de hulp van het bedrijfsleven en van
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Ook de hulp en ondersteuning - in
diverse vormen - van ZICHT Primair
Onderwijs en het Commanderij College
zijn onontbeerlijk voor ons werk.
Het zal u als lezer duidelijk zijn dat alle
hulp welkom is. Mocht u op een feestje
een dankbaar gespreksonderwerp
zoeken, denk dan aan onze stichting.
Dit mag natuurlijk ook als iemand u
vraagt om een mooi bestedingsdoel
voor bijvoorbeeld een receptie.
Stichting “Vrienden van Leergeld”
Naast de Stichting Leergeld
Gemert e.o. bestaat er ook de Stichting
“Vrienden van Leergeld”. Deze volledig
onafhankelijke stichting helpt ons bij
het vergroten van onze
naamsbekendheid en het genereren
van extra inkomsten.
We gaan door…..
Ook in het komende jaar mag u van
ons gehele team en bestuur een niet
aflatend enthousiasme verwachten om
de kinderen te helpen.
Dank.
Namens onze bestuursleden,
coördinator en vrijwilligers breng ik u
een glimlach over van alle kinderen die
mede namens u geholpen zijn. Dit
geeft ons de stimulans om door te
gaan.
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