Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Oss
Postbus 5
5340 BA Oss

Uden, 6 december 2011.
Onderwerp: verzoek om voortzetting structurele subsidie aan Stichting Leergeld.

Geacht college,
Namens het bestuur van Stichting Leergeld Uden – Oss verzoek ik u om ook voor het jaar 2012
subsidie aan onze stichting toe te kennen.
Verwijzend naar ons eerder ingezonden subsidieverzoek d.d. 10 november 2010, waarop u positief
reageerde met de mededeling dat u bereid was om alsnog voor 2010 een bedrag van € 10.000
beschikbaar te stellen en voor het jaar 2011 een bedrag van € 20.000 delen wij u het volgende mede.
Zoals u weet heeft stichting Leergeld Oss eind 2010 een doorstart gemaakt en heeft haar activiteiten
gebundeld met een vergelijkbaar initiatief in de gemeente Uden, zodat eind december 2010 de
Stichting Leergeld Uden – Oss werd opgericht. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 3 maart 2011 in
het gemeentehuis van Uden is de stichting officieel van start gegaan.
Daarnaast is het verheugend dat vanaf medio 2011 ook de gemeenten Bernheze en Veghel zich bij de
stichting hebben aangesloten. Inmiddels is door deze uitbreiding de tenaamstelling van de stichting
gewijzigd in de Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf, welke naam een dezer dagen ook statutair wordt
vastgelegd.
Dankzij uw subsidiebijdrage over 2010 konden in dat jaar alsnog 47 aanvragen in Oss gehonoreerd
worden, voor een totaalbedrag van € 6.598,70.
In de periode januari t/m november 2011 zijn tot nu toe in Oss in totaal 122 aanvragen van gezinnen
gehonoreerd waardoor in totaal 187 kinderen financieel ondersteund konden worden voor een
totaalbedrag van € 20.475,03. De verwachting is dat wij in 2011 zo’n 200 kinderen in Oss zullen
bereiken. Deze voorlopige cijfers over 2011 tonen aan dat de stichting in een duidelijke behoefte
voorziet om kinderen in Oss financieel daadwerkelijk te ondersteunen om mee te kunnen doen in de
samenleving, binnen en buiten de school.
Dit bereik over 2011 is des te opmerkelijker indien dit wordt vergeleken met de cijfers van de
voormalige Stichting Leergeld Oss. Toen werden in een periode van 3 jaar zo’n 300 kinderen
geholpen, gemiddeld 100 kinderen per jaar. Ten opzichte van de 200 kinderen die de stichting dit jaar
in Oss zal gaan bereiken, is sprake van een verdubbeling van het aantal kinderen.

Uiteraard zullen wij in het gecombineerde jaarverslag 2010 / 2011 verantwoording over de aan ons
beschikbaar gestelde subsidiebedragen afleggen. Dit jaarverslag zenden wij u zo spoedig mogelijk
toe.
Eind 2010 zonden wij u ons beleidsplan van de stichting toe, waarin een begroting over de periode
2011 t/m 2013 was opgenomen.
Voor het jaar 2011 werd gerekend op een bedrag van € 20.000 en voor het jaar 2012 een bedrag van
€ 26.667. Voor het jaar 2013 gingen wij uit van een bedrag van € 33.333.
De toename van deze subsidiebedragen is gebaseerd op te verwachten groei van het aantal
aanvragen, zeker nu als gevolg van de economische teruggang steeds meer mensen onder de
armoedegrens belanden.
Omdat ten tijde van de indiening van dit beleidsplan nog een nieuw college in Oss gevormd moest
worden, konden wij er niet zomaar van uitgaan dat voor de jaren 2012 en 2013 op genoemde
bedragen gerekend zou kunnen worden.
Het bestuur realiseert zich terdege dat ook bezuinigingen niet aan u voorbijgaan, maar rekent er
desondanks op dat u bereid bent de subsidierelatie met onze stichting structureel voort te willen
zetten.
Aangezien over 2010 en 2011 een deel van de zogenoemde Aboutalebgelden aan onze stichting
beschikbaar werden gesteld, hopen wij daarnaast op subsidiëring vanuit de beschikbare gelden die
voorheen aan het Jeugdsportfonds werden toegekend, er van uitgaande dat de subsidierelatie met
dit initiatief niet meer wordt gecontinueerd. Wij doen u deze suggestie omdat bij veel van onze
aanvragen in Oss het ook om kinderen gaat die een bijdrage ontvangen voor deelname aan allerlei
sportactiviteiten.
Samenvattend verzoeken wij u om voor het jaar 2012 aan Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf een
subsidiebedrag van € 26.667 toe te willen kennen.
Uiteraard is de stichting graag bereid u alle gewenste nadere informatie te verstrekken.
In afwachting van een naar wij hopen positief besluit tekent met vriendelijke groet,

Paul M.H. Janssen,
voorzitter Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf
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