“ieder kind telt mee”

jaarverslag 2011
Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf
(voorheen: Stichting Leergeld Uden – Oss)

2011, een succesvolle start
Het jaar 2011 stond voor Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf in het teken van de start van haar
werkzaamheden. Nadat op 18 december 2010 de statuten waren gepasseerd bij de notaris en de
stichting formeel was opgericht, werd met voortvarendheid gewerkt aan het concretiseren van haar
doelstelling.
Doelstelling Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf: het voorkomen van sociaal isolement dan wel
sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren uit minimagezinnen, voor wie
overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn en die niet in staat
zijn hun eigen kinderen te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal
maatschappelijk leven op en rond de school.
Over de uitwerking hiervan legt de stichting in dit jaarverslag verantwoording af aan gemeenten en
sponsoren die aan ons financiële middelen beschikbaar stelden om dit werk mogelijk te maken.
We zijn er trots op dat 274 kinderen in 2011 via Leergeld in staat konden worden gesteld om mee te
kunnen doen met allerlei activiteiten in en rond de school. Immers, nu meedoen is straks meetellen
in de samenleving! Het bestuur heeft grote waardering voor het werk van onze coördinatoren en
intermediairs, die als vrijwilligers dit resultaat hebben bereikt. Zij vormen samen het werkkapitaal
van onze stichting, omdat hun onbetaalbare inzet tot dit bemoedigende resultaat heeft geleid.
Tegelijkertijd realiseren wij ons dat wij graag nog veel meer kinderen willen bereiken die nu nog niet
in beeld zijn bij Leergeld, maar die in vergelijkbare omstandigheden verkeren en op onze financiële
steun moeten kunnen rekenen.
Wij zijn de directies van het Hooghuis, locatie west in Oss en basisschool Jan Bluijssen in Uden zeer
erkentelijk voor het om niet beschikbaar stellen van kantoorruimte voor onze vrijwilligers. Stichting
Leergeld Maas & Leijgraaf is een van de bijna 70 stichtingen Leergeld die in Nederland lokaal actief
zijn.

De aanloop naar Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf
Toen begin 2010 de voormalige Stichting Leergeld Oss ophield te bestaan, omdat na 3 jaar actief zijn
de financiële middelen ontbraken om structureel haar werkzaamheden voort te zetten, zochten twee
bestuursleden contact met de initiatiefnemers in Uden die al ver gevorderd waren met de oprichting
van een Leergeldstichting in deze gemeente. In Oss was op dat moment een ervaren coördinator
beschikbaar met haar intermediairs, die dit prachtige werk heel graag zouden willen voortzetten.
De vertegenwoordigers uit Oss en de initiatiefnemers in Uden waren het er snel over eens om de
krachten te bundelen. Uden beschikte inmiddels over de financiële middelen en een groep
enthousiaste betrokkenen. Toen ook de gemeente Oss eind 2010 liet weten bereid te zijn een
doorstart van Leergeld ook financieel te willen ondersteunen, stond een samengaan van beide
organisaties niets meer in de weg. Op 18 december was de nieuwe Stichting Leergeld Uden – Oss dan
ook een feit en kon in Oss een doorstart worden gemaakt, samen met de aanwezige vrijwilligers.
Op 3 maart 2011 vond in de raadzaal van het gemeentehuis Uden de officiële startbijeenkomst plaats
die op warme en positieve belangstelling mocht rekenen van wethouder, ambtenaren en
samenwerkingspartners.
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Na deze bijeenkomst zocht de gemeente Veghel contact met de stichting om over aansluiting te
praten. Via de intergemeentelijke sociale dienst de Optimisd werd overeengekomen dat vanaf juni
2011 ook de gemeenten Veghel én Bernheze zich zouden aansluiten bij de stichting.
Met uitzondering van de gemeenten Landerd en Maasdonk beslaat het werkgebied van de stichting
thans de gehele regio Oss/Uden/Veghel met zo’n 200.000 inwoners.
Na aansluiting van Veghel en Bernheze was duidelijk dat de tenaamstelling van de stichting zou
moeten worden aangepast aan dit nieuwe werkgebied. Eind 2011 werd besloten als naam te kiezen
voor Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf, werkzaam in Bernheze, Oss, Uden, Veghel. Deze naam geeft
de grenzen van het werkgebied weer, te weten de Maas in het noorden en de Leijgraaf in het zuiden.
Op 16 januari 2012 werd deze naam ook statutair vastgelegd en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.

2011 in cijfers
Omdat in Oss al een ervaren team vrijwilligers aanwezig was, kon in deze gemeente onverkort
worden doorgegaan met het afleggen van huisbezoeken om te bepalen of een gezin voor een
bijdrage in natura in aanmerking zou kunnen komen. Dat betekent dan ook dat het grootste deel van
de gehonoreerde aanvragen in Oss werd gerealiseerd, te weten 183 kinderen.
In Uden dienden de intermediairs niet alleen geworven te worden, ook de benoemde coördinator
diende zich in te werken. Na een uitvoerig scholingstraject voor alle nieuwe intermediairs, kon ook in
Uden gestart worden met huisbezoeken en het toekennen van bijdragen. Na een aarzelend begin
werden in Uden uiteindelijk voor 91 kinderen aanvragen gehonoreerd.
In totaal werden 274 kinderen uit 157 gezinnen door Leergeld in 2011 financieel ondersteund.
Opvallend is dat in het laatste kwartaal in beide gemeenten de toename van het aantal aanvragen
het grootst was. Wij veronderstellen dat deze stijgende trend ook in 2012 sterk zal doorzetten.
Gemiddeld werd per kind een bedrag van € 126,35 besteed.
Besteding per categorie:
•
•
•
•

Fietsproject: Oss
Ouderbijdrage: Oss
Lesgeld sport: Oss
Overige
Oss

42,7 %
18,8 %
13,7 %
24,8 %

Uden 46,2 %
Uden 15,9 %
Uden 8,7 %
Uden 29,2 %

(Bij “overige” zijn bijdragen aan kinderen verzameld om aan culturele activiteiten mee te doen, sportkleding/sportschoenen
e
aan te schaffen of de aanschaf van een 2 hands computer mogelijk te maken)

Dankzij afspraken met fietswinkels in beide gemeenten is Leergeld in staat om goede 2e hands fietsen
voor kinderen beschikbaar te stellen. Deze worden vooral gebruikt om per fiets de school te kunnen
bereiken en vormen met ruim 42 % de grootste bestedingspost.

Opstarten werkzaamheden in Veghel en Bernheze
In Veghel en Bernheze werden incidentele aanvragen al door de teams in Oss of Uden opgepakt.
Daarnaast waren de activiteiten in Bernheze en Veghel in de opstartfase vooral gericht op het
werven van een nieuwe coördinator en intermediairs. Eind 2011 was nog geen coördinator voor
Veghel gevonden maar waren er inmiddels wel 3 intermediairs, die samen met nieuwe intermediairs
in Oss en Uden in het voorjaar van 2012 deelnemen aan een scholingsprogramma.
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Wij verwachten dat vanaf begin 2012 kinderen in Veghel en Bernheze thuis bezocht kunnen gaan
worden, om te bepalen of zij op een financiële bijdrage van Leergeld kunnen rekenen.

Overige activiteiten in 2011
Naast de startbijeenkomst van stichting en de scholing voor onze intermediairs, was de stichting ook
betrokken bij een kerstproject van de Lady’s Circle Veghel. In Uden konden 50 kinderen verrast
worden met een cadeautje dat voor de feestdagen door medewerkers van Leergeld thuis werd
bezorgd. De dames van deze serviceclub zorgden voor de aankoop van passende cadeautjes. De
anonimiteit van de gezinnen kon in de gekozen opzet worden gewaarborgd. Wij zijn de dames van
deze serviceclub erkentelijk voor de financiële realisatie van deze actie. Ook gaat onze dank naar
Masterfoods in Veghel, die voor extra snoepgoed zorgde.
Overwogen wordt of deze activiteit ook in 2012 zal worden ondersteund.

Financiële verantwoording
Bij de start beschikte de stichting over een aanvangsvermogen van € 38.000,‐ te weten
€ 18.000,‐ subsidie van de gemeente Uden (2 x € 9.000,‐) en € 10.000,‐ van de gemeente Oss.
In 2010 zijn er enige uitgaven voor de opstart geweest en hebben er enkele betalingen aan de
doelgroep plaatsgevonden. Gezien de geringe mutaties is 2010 geen afzonderlijk boekjaar geweest
en is dit jaar toegevoegd aan het jaar 2011.
Subsidiebeleid
Het werkgebied van Stichting Leergeld Maas en Leijgraaf bestaat uit de gemeenten Oss, Uden,
Veghel en Bernheze en telt ongeveer 200.000 inwoners. Bij de subsidieaanvragen werd een bijdrage
gevraagd naar rato van het aantal inwoners per gemeente en die aanvragen zijn conform toegekend.
Dit betekende voor de gemeenten Oss, Uden, Veghel en Bernheze voor het jaar 2011 bijdragen van
respectievelijk € 20.000,‐, € 9.000,‐, € 9.000,‐ en € 7.000,‐.
Totaal aan subsidie van deze gemeenten € 45.000,‐.
Inkomsten 2011
Subsidie van de gemeenten Oss, Uden, Veghel en Bernheze, totaal € 45.000,‐.
Bijdrage (landelijke) Stichting Dété € 15.000,‐, waarvan € 10.000,‐ is bestemd voor de jaren 2012 en
2013.
Overige particuliere giften en schenkingen, totaal € 2.240,‐.
Aan bankrente werd € 225,61 ontvangen.
Totaal aan inkomsten 2011 € 52.465,61 plus € 10.000,‐ vooruit ontvangen.
Totale uitgaven boekjaar
De totale uitgaven van Stichting Leergeld bedroegen € 48.632,21 plus € 653,11 bijzondere lasten.
Van de uitgaven ad € 48.632,21 werd € 34.620,98 direct besteed aan de doelgroep, een percentage
van 71,2 % (eind september was dit pas 62,1 %). De overige uitgaven bedroegen € 14.011,23.
De landelijk afgesproken doelstelling is om 75 % van de uitgaven direct te besteden aan de
doelgroep. Ondanks kosten van opstart en scholing werd dit percentage al bijna behaald.
Van de uitgaven werd 47,5 % (€ 16.442,78) in het laatste kwartaal gerealiseerd, waaruit blijkt dat de
activiteiten voor de doelgroep in behoorlijk tempo toenemen.
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Verbijzondering uitgaven
Van de directe bestedingen aan de doelgroep werd 74,6 % gerealiseerd door het team Oss en 25,4 %
door het team Uden. Veghel en Bernheze werden in 2011 waargenomen door beide teams.
Liquiditeit c.q. reserve:
Per 31 december 2011 is een reserve aanwezig van € 41.180,29 namelijk € 40.000,‐ op de
spaarrekening en € 1.180,29 op de rekening courant. Van de subsidie Stichting Dété ad € 15.000,‐
dient € 10.000,‐ als vooruit ontvangen aangemerkt te worden.
Het liquiditeitsverloop is als volgt:
Subsidies 2009 en 2010 Uden € 18.000,‐ en Oss € 10.000,‐
Inkomsten 2011: subsidies gemeenten
€ 45.000,‐
bijdrage Stichting Dété
€ 5.000,‐
giften en schenkingen
€ 2.240,‐
ontvangen rente
€ 225,61
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Vooruit ontvangen Stichting Dété

Uitgaven 2011: bestedingen doelgroep
overige uitgaven
diverse baten en lasten

€ 28.000,00

€ 52.465,61
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
€ 80.465,61
€ 10.000,00
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
€ 90.465,61

€ 34.620,98
€ 14.011,23
€ 653,11
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
€ 49.285,32
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
€ 41.180,29

Bestuur
Eind 2010 werd afscheid genomen van Marjolein Gerrits – v/d Aa en Frans Schmitz. Beiden hebben
bijzonder veel betekend voor de stichting in oprichting en wij zijn hun zeer erkentelijk voor hun grote
inzet en betrokkenheid. Het bestuur vergaderde in 2011 twaalf keer.
In 2011 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Paul Janssen
voorzitter
Andy van Hoof
secretaris
Ad Donkers
penningmeester
Richard de Gier
Ria Kauffman
Wim Koopman
Lilian Damen – Evers
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Coördinatoren
Eind 2011 telde de stichting 2 coördinatoren. In Oss is al jarenlang Riekie de Greef werkzaam, die na
de doorstart van Leergeld met groot enthousiasme haar taken weer oppakte. Eind 2011 gaf zij te
kennen om deze functie neer te leggen. Begin 2012 hebben wij afscheid van Riekie genomen en haar
grote bevlogenheid en kennis van de doelgroep geroemd. In haar verliezen wij een echte
ambassadeur van Leergeld. In haar plaats werd Tiny van Berkel als coördinator benoemd. Tiny kent
het werk van Leergeld al jarenlang omdat hij eerder als intermediair actief was.
In Uden ging Frans Jorissen als coördinator enthousiast aan de slag.
De functie van coördinator in Veghel/Bernheze is nog niet ingevuld en de stichting is daar nog
naarstig naar op zoek. De coördinatoren sturen de intermediairs aan die huisbezoeken afleggen bij
de gezinnen die een aanvraag indienden bij Leergeld. Ook woonden zij in 2011 de vergaderingen bij
van het bestuur. Daarnaast overleggen coördinatoren met de beoordelingscommissie van de
stichting als aanvragen niet standaard kunnen worden afgewikkeld.
De coördinatoren zijn door het bestuur gemachtigd om zelf over aanvragen tot € 150,‐ een beslissing
te nemen. Aanvragen die dit bedrag te boven gaan, worden in de beoordelingscommissie besproken.
In deze commissie zitten bestuursleden, die samen met de coördinatoren hierover besluiten nemen.

Intermediairs
Deze vrijwilligers zijn het visitekaartje van Leergeld, zij zijn vaak ervaringsdeskundig in het omgaan
met armoede en bezoeken aanvragers achter hun voordeur. Het is vrijwilligerswerk dat veel tact,
sociale betrokkenheid en respect voor de ander vereist. Ook het respecteren van de privacy is een
absolute voorwaarde om dit werk te doen. De stichting prijst zich gelukkig met deze groep zeer
betrokken mensen omdat zij het zijn die de doelstelling van Leergeld in de praktijk brengen.
Per 31 december waren er 10 intermediairs actief in Oss, Uden en Veghel, waarvan 4 in opleiding.

Comité van aanbeveling
Vanaf de start weet de stichting zich gesteund door een comité, waarin personen uit de lokale
samenleving zitting hebben genomen die vertrouwen hebben in het werk van Leergeld en dat aan de
buitenwereld kenbaar maken. Zij voorzien daarnaast het bestuur van advies.
In het Comité van aanbeveling hebben zitting:
Rein Vaanhold, prior Kruisherenklooster Uden
Sultan Günal, wethouder gemeente Uden
Chris Ermers, oud‐wethouder gemeente Oss
Jan Berghege, directeur bouwbedrijf Berghege Oss
Peer van Bakel, voorzitter Udense Ondernemers Vereniging de Kring
Theo Vincken, directievoorzitter Rabobank Oss en omgeving
Henk Peters, voormalig lid centrale directie Het Hooghuis Oss
Carolien van den Elzen, wethouder gemeente Veghel
Frans Schmitz, voormalig voorzitter college van bestuur Udens College.
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Plannen voor 2012
Naast de verdere opstart in Veghel en Bernheze en de scholing voor de intermediairs, zal in 2012
door de stichting werk worden gemaakt van de volgende aandachtspunten:
¾ Het verder uitdragen van de missie van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting van
kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen;
¾ Signalering van kinderen in de knel en daar waar noodzakelijk goed en gericht verwijzen naar
instanties die op andere leefgebieden een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van hun
omstandigheden;
¾ Signalering aan de lokale overheid van de gevolgen van armoede en aansluiten op het
bestaande minimabeleid;
¾ Versterking van het lokale netwerk van onderwijs, gemeenten en hulpverleningsinstellingen
om kinderen tijdig te kunnen signaleren en door te verwijzen naar Leergeld, omdat zij
daardoor kunnen meedoen én omdat ieder kind meetelt;
¾ Lokale sponsoring. Nu de subsidie van de zijde van gemeenten de komende jaren onder druk
komt staan door bezuinigingen, terwijl de vraag naar ondersteuning van kinderen door
Leergeld naar verwachting sterk zal toenemen, is sponsoring door het bedrijfsleven van
essentieel belang. Wij zullen onder meer via serviceclubs het bedrijfsleven dan ook actief
gaan benaderen om deze gelden binnen te halen onder het motto: “local for local”.
¾ Vernieuwing van de website van de stichting.

Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf
Postbus 668
5400 AR Uden
KvK‐nummer 17271367
Bankrekeningnummer 15.65.75.345
e‐mail: leergeld.udenoss@gmail.com
www.leergeldudenoss.nl
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