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2016:  ook in Noord-Oost Brabant moet ieder kind kunnen 
meedoen! 
 
 
De jaren vliegen heen als kinderen langs de klassen, de kinderen van vandaag zijn 
morgen al volwassen…. 

Het nieuwe jaar is al weer begonnen en volgens afspraak verantwoorden wij ons graag 
voor het voorbije jaar. 

Wij kijken tevreden terug. We hebben onze organisatie weer goed staan. We hebben 
afscheid genomen van onze secretaris dhr. Richard de Gier en in persoon van mevr. Leny 
Goijer een uitstekende opvolging voor hem gevonden. Omdat zij m.i.v. 01 januari 2017 
vertrekt bij de Rabobank en terug gaat naar het midden van het land hebben we ook 
afscheid moeten nemen van mevr. Sandy van de Ven. Met de komst in het bestuur van 
Bas Vervest is de regio Uden/Veghel (weer) sterk vertegenwoordigd. 

De penningmeester is er met vakkundige hulp van mevrouw de Gier weer in geslaagd de 
boekhouding van de Stichting Leergeld geordend en transparant te krijgen binnen een 
geautomatiseerd systeem. Dat is een hele klus geweest. 

De vrijwilligers op onze regiokantoren (gratis inwoning in scholen) hebben ook in 2016 
hard gewerkt en wisten méér jongeren te bedienen. Overigens weten we bij lange na nog 
niet onze potentiele doelgroep te bereiken. Het aantal gezinnen dat een inkomen heeft 
lager dan 120% van het minimumloon is vele malen hoger dan het percentage mensen 
dat bij ons voor ondersteuning aanklopt. 

Om die situatie te verbeteren hebben we overzichtelijke folders gedistribueerd op de 
scholen waarin alle ondersteuningsmogelijkheden zijn opgesomd. Wij merken nog niet 
zoveel van het effect van deze actie. Dat vinden we jammer. 

Heel tevreden zijn we over de manier waarop ROC de Leijgraaf met ons heeft 
samengewerkt bij het toekennen van de zogenaamde MBO-gelden voor een deel van hun 
leerlingen die nog geen studiefinanciering krijgt (18 jaar is de ondergrens) en waarvan 
de ouders een inkomen hebben lager dan de genoemde 120%. Omdat we ook ervaring 
hebben met andere ROC’s kunnen we de aanpak van ROC de Leijgraaf als voorbeeld 
stellen van effectief samenwerken. De leerling is er mee geholpen.  

Omdat in dit geval het ROC mee denkt (zij hebben ook een belang dat hun leerlingen 
mee kunnen doen) bereiken we ook dat deel van de doelgroep dat wij in voortgezet 
onderwijs onvoldoende bereiken. Het gegeven dat een school de doelgroep attendeert op 
onze mogelijkheden helpt onze dienstverlening te verbeteren. 

Opvallend is ook dat met de MBO-actie veel boeren in beeld komen met een onmogelijk 
laag inkomen. Aan de buitenkant kun je dat niet zien, maar boeren hebben het in het 
voorbije jaar zwaar voor de kiezen gehad. Ze kloppen niet graag aan voor hulp. 

 

Maar we hebben meer zorgen. Onze vrijwilligers worden geconfronteerd met forse 
problematieken achter de voordeur en signaleren daar zaken waarvan het goed zou zijn 
dat andere hulpverleners daar kennis van zouden krijgen. Zij lopen daarmee tegen 
privacy- wetgeving als het gaat om het erbij betrekken van die hulpverleners. Maar ook 
zijzelf zouden in toenemende mate moeten kunnen klankborden. Daar gaan we scholing 
op inzetten. 
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De vorming van de gemeente Meijerijstad heeft ons ook betrokken bij het proces van 
gemeentelijke herindeling. Deed de Stichting Optimisd uitstekend werk o.a. voor de 
gemeente Veghel en Bernheze als het over ons werkgebied gaat, wat gaat het worden 
voor de gemeente Meijerijstad? Er is daar sprake van het opzetten van een eigen sociale 
dienst in plaats van de gemeenschappelijke dienstverlening van Optimisd. Gaat de 
nieuwe gemeente dan samenwerken met de Stg. Maas en Leijgraaf of gaan ze een eigen 
Stichting oprichten. De leerlingen moeten van al deze afwegingen en transities niet de 
dupe worden. 

Een andere blinde vlek is de gemeente Landerd. Hun leerlingen zitten veelal op scholen 
in Oss en Uden en een gedeelte ook in Grave. We hebben geprobeerd om de gemeente 
Landerd bij ons aansluiting te doen vinden, maar daar wil deze gemeente nog niet van 
horen. 

Voor de gemeenten die het lot wel ter harte gaat van kinderen die zonder ondersteuning 
aan de kant moeten blijven staan, is de ondersteuning in het voorbije jaar echt 
verbeterd. Met de verkiezingen voor de deur hebben ze van de rijksoverheid flinke extra 
bijdragen gekregen voor hulpverlening aan jongeren. We hopen dat dit na de 
verkiezingen gehandhaafd blijft.  

Het voorbeeld van Oss, waar de uitvoering van ondersteuningsvragen voor zowel het 
jeugd sport fonds (JSF) als het jeugd cultuur fonds (JCF) via de Stg. Leergeld lopen, 
betekent dat kinderen een veel bredere ondersteuning kunnen krijgen naast en bovenop 
het bedrag wat de Stg. Leergeld beschikbaar kan stellen. Dit voorbeeld wordt nu ook 
landelijk overgenomen. 

De Stichting Leergeld Maas en Leijgraaf wordt er blij van dat de gemeente Uden in 2018  
tot een nieuw integraal plan van aanpak voor armoedebestrijding wil gaan komen. Deze 
gemeente blijft tot nu toe ook wat achter in een goed doortimmerd armoedebeleid maar 
dat gaat anders worden. 

Tenslotte zijn we blij met de giften van particuliere instellingen en personen, waardoor 
wij aanvullend wat extra’s kunnen doen. Maar zonder de structurele ondersteuning van 
de overheid, krijgen wij ons  werk niet gedaan. We zijn er blij mee dat we daar op 
kunnen blijven rekenen. En het is plezierig te zien dat ook op dit punt landelijke en 
regionale Stichtingen Leergeld die zekerheid en continuïteit samen met hun gemeentes 
ook proberen te realiseren. 

Bij alles blijft het sleutelwoord samenwerken. Een begrip dat in de uitvoering al niet zo 
gemakkelijk is. Maar als privacywetten er voor zorgen dat mensen niet de hulp krijgen 
waar ze recht op hebben en die ze ook echt nodig hebben, dan beschermen we 
medeburgers niet, dan doen we hen schade. 

Henk Peters (voorzitter)  
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2016 IN VOGELVLUCHT 
 
 
De volgende zaken zijn in 2016 gepasseerd. 
                                                                                                                                                                                     

- De website werd bijgehouden door de secretaris, die daarbij de deskundige hulp 
kreeg van  Peter Gabriëls uit Uden; die is op afroep beschikbaar om ons te helpen 
onze informatie met elke belangstellende te delen. Wij zijn hem daar zeer 
erkentelijk voor. Het adres van onze website is: 
www.stichtingleergeldmaasenleijgraaf.nl . 

 
- In 2016 is weer veel tijd en energie gestoken in de administratieve software van 

Leergeld Nederland, te weten: “Lisy” voor de coördinatoren/intermediairs en 
“Twinfield” voor de penningmeester.  Zij hebben zich daarnaast  regelmatig bij de 
collega Stichting Leergeld te ’s-Hertogenbosch  verder laten voorlichten over  de 
zich uitbreidende mogelijkheden van de systemen. De situatie van “learning on 
the job” zal ook in 2017 doorgaan. 

 
- Op  29 september 2016 werd deelgenomen aan  het jaarlijjks Kiwanis Golftoernooi  

te Sint Oedenrode.  De opbrengst daarvan, een bedrag van  
€ 4.500,00 werd geschonken aan onze stichting.  
 

- Op 4 oktober 2016 bezochten de voorzitter en de secretaris de jaarvergadering, 
van de Stichting Leergeld Nederland te Amersfoort, waarbij tevens het 20-jarig 
bestaan werd gevierd. Een leerzame dag, waarbij ook de mogelijke  
samenwerking met het Nationaal Fonds Kinderhulp nader werd toegelicht.  
 

- Gedurende het jaar werden met  betrokken gemeenten, en verdere in het 
werkveld actieve organisaties contacten  onderhouden respectievelijk uitgebouwd  
om ook de toekomstige ondersteuning van de jeugd in Noord-Oost Brabant die 
daaraan behoefte heeft, in hun maatschappelijke ontplooiing te kunnen blijven 
ondersteunen. Hierbij valt onder meer te denken aan het Noodfonds MBO,  
Vluchtelingenwerk, Jeugd Sportfonds en Jeugd Cultuurfonds,  

 

 

2016 IN CIJFERS 

 

De verwachting weergegeven in het verslag over het boekjaar 2015 is uitgekomen.  
Inderdaad hebben we in 2016 weer meer kinderen mogen helpen. Was in 2015 dit aantal 
nog 444, in 2016 zijn er (uit 356 gezinnen) 624 kinderen geholpen. Het gemiddelde 
bedrag dat wij aan die kinderen hebben besteed is € 141,58. 

Deze bijdrage aan die 624 kinderen is alleen mogelijk geworden dankzij de jaarlijks  
toegezegde subsidie van de aangesloten gemeenten. Behalve deze inkomsten mochten 
wij ons als Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf gelukkig prijzen in de sponsoring door 
fondsen, bedrijven, service clubs en particulieren. Het totale sponsorbedrag in 2016 was 
€ 12.949 . 

Ook in 2016 is de overhead bij Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf beduidend lager dan 
het door Stichting Leergeld Nederland als vuistregel gehanteerde percentage van 25%. 
De overheadkosten voor Leergeld Maas & Leijgraaf bedroegen 16,8%. 

De hierboven vermelde groei van het aantal door ons te helpen kinderen is mede het 
gevolg van een door ons duidelijk waar te nemen toenemende vraag. Het aantal ouders 

http://www.stichtingleergeldmaasenleijgraaf.nl/
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dat voor hun kind(eren) een beroep op ons doet neemt jaarlijks toe en het ligt niet in de 
verwachting dat dit de komende jaren minder zal worden.  Hopelijk kan de 
samenwerking met de aangesloten gemeenten plus de verbeterde coördinatie en 
samenwerking tussen de diverse hulpverlenende instanties op het gebied van 
armoedebestrijding er mede toe leiden dat geen kind wordt uitgesloten “mee te doen” 
binnen het onderwijs als in het maatschappelijk leven op en rond de school. 

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2016 

Inkomsten 2016: 

Subsidies gemeenten       76.500,- 

Overige bijdragen: Landelijke fondsen           0,- 

   Regionale fondsen     1.859,- 

   Onderwijsinstellingen    1.910,- 

   Service instellingen     3.000,- 

   Kerkelijke instellingen    5.500,- 

Particuliere giften                    680,-                                                           
12.949,- 

Rente spaarrekening/Baten en Lasten                                                 233,- 

Totaal  inkomsten 2016                                            89.682,- 
           

 

Uitgaven 2016: 

Meedoen voor kinderen:  Onderwijs                    41.278,- 

    Sport                            4.721,- 

    Cultuur                            150,- 

    Welzijn                        42.191,- 

            88.340,- 

Overige uitgaven: 

Vergoedingen vrijwilligers:         10.583,- 

Diverse uitgaven            4079,- 

          14.662,- 

                                    

Totaal uitgaven 2016               103.002,- 

                                                                                                                                                

Bestemmingsreserve (neg)                       -/- 13.320,-  
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PERSONELE SITUATIE 
 
Sedert 2015 vindt  de ene maand  een bestuursvergadering zonder de coördinatoren 
plaats en de andere maand een bestuursvergadering mét de beide coördinatoren. Dit 
heeft ook  in 2016 gefunctioneerd  tot ieders tevredenheid. Zowel de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid als het goede overleg met de coördinatoren kon op deze manier 
gerealiseerd worden.   
In 2016 is er acht keer een bestuursvergadering geweest, waarbij vier keer (een van) de 
coördinatoren aanwezig waren.  
 
De samenstelling van het bestuur was in 2016 als volgt: 
voorzitter:  Henk Peters 
penningmeester: Jos IJzermans  
secretaris:  Richard de Gier tot 1 juni 2016, daarna Leny Goijer 
leden:   Sandy van de Ven 
   Barbara van Dommelen  
   Bas Vervest vanaf 1 juni 2016 
 
Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf werkt per gebied (Oss én Uden/Veghel/ Bernheze) 
met één coördinator en meerdere intermediairs. 
De coördinatoren zijn: 
Oss     Ans van Schijndel  
Uden / Veghel / Bernheze  Frans Jorissen 
De intermediairs zijn het visitekaartje van Leergeld; vanwege het feit dat anonimiteit c.q. 
privacy binnen Leergeld een hoog goed is, publiceren wij hier geen namen. Maar de 
intermediairs zijn ervaringsdeskundigen in het omgaan met armoede en bezoeken de 
aanvragers thuis. Zij werken “achter de voordeur”. Hun werk vereist veel tact, sociale 
betrokkenheid en respect voor de ander. De Stichting prijst zich dan ook zeer gelukkig 
met het feit dat juist deze zeer betrokken mensen als vrijwilliger de doelstelling van 
Leergeld in de praktijk brengen. 
 
Daarnaast wordt de Stichting gesteund door een groep mensen uit ons werkgebied die 
daarmee hun geloof in het werk van Leergeld uitdragen. Ook voorziet deze groep – die 
gebundeld is in het Comité van Aanbeveling – het bestuur (gevraagd én ongevraagd) van 
advies én is zij een goede sparring-partner als het gaat om het ontwikkelen van 
initiatieven. 
 
Het Comité van Aanbeveling bestond in 2016 uit: 
 
Rein Vaanhold, prior Kruisherenklooster Uden 
Sultan Gúnal, oud-wethouder gemeente Uden, nu lid Tweede Kamer  
Chris Ermers, oud-wethouder gemeente Oss 
Peer van Bakel, voorzitter Udense Ondernemers Vereniging de Kring 
Jan Berghege, directeur bouwbedrijf Heesch/Oss 
Theo Vincken, directievoorzitter Rabobank Oss en omgeving 
Carolien van den Elsen, wethouder gemeente Veghel 
Gerrit Overmans, wethouder gemeente Uden 
Frans Schmitz, voormalig voorzitter Centrale Directie Udens College 
Gio van Creij, directeur samenwerkende bibliotheken 
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SPEERPUNTEN VOOR 2017 
 
In willekeurige volgorde zijn dat de volgende zaken: 

- het verder uitdragen van de missie van Leergeld in de breedste zin van het 
woord, door verdere uitbreiding  van pr activiteiten, waardoor meer 
behoeftigen uit de doelgroep worden bereikt; 

- de continue professionalisering van de signalering van  
kinderen-in-de- knel en van de manier om die kinderen de helpende hand te 
bieden; 

- in stand houden van het goed functionerende lokale netwerk van onderwijs, 
gemeenten en hulpverleningsinstellingen en –bureaus om zodoende een 
hulpvraag aan Stichting Leergeld binnen ieders bereik te brengen; 

- uitbouw van de sponsoring, waarbij vooral het vinden van meerjarige fondsen 
van groot belang is. In concreto zullen de ideeën uit het PR- en 
communicatieplan in de markt gezet moeten worden; 

- de upgrading van de website van Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf; 
- overdragen van de “nieuwe” mindsetting dat we als Stichting Leergeld echt 

het laatste vangnet zijn door de hulpvragers eerst zo goed mogelijk te wijzen 
op andere bronnen voor hulp voordat we zelf bijspringen. 

 
 
 
 
Februari 2017, 
namens het bestuur, 
 
Leny Goijer, secretaris. 
 
 
 
Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf 
Postbus 668 
5400 AR UDEN 
KvK-nummer 17271367 
Bankrekening NL31RABO015.65.75.345 
E-mail (voor bestuurszaken): secretariaatleergeldML@gmail.com 
www.stichtingleergeldmaasenleijgraaf.nl 

http://www.stichtingleergeldmaasenleijgraaf.nl/

