“Omzien naar elkaar”

jaarverslag 2019

STICHTING LEERGELD
MAAS & LEIJGRAAF
Jaarverslag 2019 Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf

Pagina 1

LEERGELD JAARVERSLAG 2019: OMZIEN NAAR ELKAAR

Het jaar 2019 is voor de Stichting Leergeld Maas en Leijgraaf en jaar van hard werken geweest voor
onze intermediairs en coördinatoren en ook voor het Stichtingsbestuur. We kregen de groei van onze
naamsbekendheid uitbetaald in toename van hulpvragen maar we blijven ons er niettemin van
bewust dat er een grote groep jongeren is die het zonder hulp van Leergeld moeten stellen.
Een beter bereik van onze doelgroep krijgen we niet voor elkaar met naamsbekendheid alleen. Dat
moet gebeuren vanuit een sfeer van omzien naar elkaar. We proberen te bereiken dat mentoren op
scholen maar ook clubleiding en jeugdwerk oog gaan krijgen voor heel de leerling. Vaak gaat pas een
belletje rinkelen als rekeningen niet betaald kunnen worden. Maar veel ouders laten uit schaamte
liever bijvoorbeeld de huurschuld op lopen, dan op school te laten merken dat ze financieel in de
problemen zitten. Want anders dan veel mensen denken zijn veel hulvragers hardwerkende mensen
als ZZP-ers en boeren. Veel onzichtbare armoede en onzichtbare schulden. Omzien naar elkaar moet
het motto zijn op scholen, in buurten en bij verenigingen.
Uit overwegingen van economisch beheer is schaalvergroting wellicht nodig. Maar schaalvergroting
helpt vaak niet in het streven goed naar elkaar om te zien. In het voorbije jaar heeft de gemeente
Landerd zich aangesloten bij onze stichting Leergeld met het oog op hun voorgenomen fusie met de
gemeente Uden. Eerder werden Schijndel en St. Oedenrode stilzwijgend door de fusie met Veghel tot
Meijerijstad aan ons bestand toegevoegd. Stilzwijgend bestreek onze stichting het gebied tussen
Empel en Grave, Boekel/Gemert, Best, St. Michielsgestel en Den Bosch.
We hebben ernstig geprobeerd ons werkgebied her te verkavelen door in de gemeente Meijerijstad
een zelfstandige stichting Leergeld tot stand te brengen. Daartoe hebben we geprobeerd samen met
de scholen voor Voortgezet Onderwijs uit die gemeente en bestaande Caritas en Vincentiusvereniging tot oprichting van een solidariteitsfonds te komen. Dat ging moeiteloos. Partijen wisten
elkaar snel te vinden niet in de laatste plaats omdat de gemeente Meijerijstad een ruim kindpakket
kent dat effectief wordt aanstuurt. Al onze pogingen en gesprekken om er dan ook een eigen
Stichting Leergeld van te maken kwamen niet tot resultaat: men voelt daar kennelijk ook niet de
noodzaak van. We hebben daarom per 1 januari 2020 in goede sfeer afscheid genomen van de
gemeente Meijerijstad die onder regie van de gemeentelijk sociale dienst de hulp aan jeugd en
jongeren op peil wil houden. Onze aanvullende hulp was in die gemeente jaarlijks ongeveer 10.000
euro, wat ook een aanwijzing is dat het kindpakket in die gemeente al ruim in een vraag voorziet.
Die situatie troffen wij in nog ruimere mate aan in de gemeente Landerd. Ook zij kennen een ruim
kindpakket met royale verstrekkingen maar de fusieplannen met de gemeente Uden maken het
noodzakelijk allerlei voorzieningen binnen die nieuwe gemeente op elkaar af te stemmen. Dat was
voor onze Stichting geen ingewikkelde klus niet in de laatste plaats vanwege de welwillende houding
van wethouder en ambtenaren.
De gemeente Uden heeft ernstig geprobeerd met een digitaal pakket “bereken je recht” hulp en
hulpvraag eenvoudiger bij elkaar te brengen. Dat heeft er toe geleid dat dit programma werd
uitgeprobeerd als een loterij zonder nieten. De hulpvraag nam enorm toe ook van mensen die
helemaal geen recht op hulp bleken te hebben. Dat heeft onze vrijwilligers in Uden behoorlijk belast.
Intussen is dit digitale systeem geland en heeft dit geleid tot een groter bereik en beter naar elkaar

Jaarverslag 2019 Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf

Pagina 2

omzien. Kantoor Uden werd aan het einde van 2019 geconfronteerd met de langdurige ziekte van
haar coördinator Frans Jorissen die ziel en zaligheid stopte in de goede gang van kantoor Uden.
Het effect van alle bemoeienissen is dat we in de gemeente Uden fors meer verstrekken dan onze
inkomsten toestaan. Al jaren is er een disbalans tussen inkomsten en uitgaven. De gemeente heeft
toegezegd in de begroting van 2021 rekening te zullen houden met de forse uitbreiding van de
hulpvraag in Uden.
We moesten in de laatste maand van 2019 alle hulpverlening stoppen omdat we onze kas volledig
hadden uitgeput: onze rekening was leeg. Dat zou je als een succes kunnen interpreteren, maar dat
voelt bij hulpvragers toch een beetje anders. Zeker in de feestmaand december. Op onze brandbrief
is gelukkig alert gereageerd door alle aangesloten gemeenten zodat we in januari 2020 weer over
voldoende “werkkapitaal” konden beschikken.
Ook de gemeente Bernheze kent een royaal kindpakket en daar is de hand van uitvoerder sociaal
domein (sociale dienst Meijerijstad) ook in te herkennen. Wethouder en ambtenaren maken er
zichtbaar werk van om de hulpvraag waar nodig te laten toenemen. De dominante dorpsstructuur
binnen de gemeente Bernheze maakt het omzien naar elkaar van de ene kant eenvoudiger, maar
maakt mensen in hun hulpvraag ook terughoudender vanwege schaamte en menselijk opzicht.
In de gemeente Oss lijken dat soort zaken minder op te spelen. De hulpvraag groeit. Men weet ons te
vinden. En de gemeente Oss beweegt mee met die groei. Kantoor Oss loopt gesmeerd en heeft korte
lijntjes met de ambtenaren sociaal domein van de gemeente en kan bogen op warme belangstelling
van een betrokken wethouder. Met de scholen van Voortgezet Onderwijs en de Gemeente Oss is op
initiatief van onze Stichting Leergeld een solidariteitsfonds opgericht dat gevuld wordt met bijdragen
(40%-40%-20%) van partijen. Dit fonds wordt bovenop verstrekkingen van Leergeld aangewend voor
aanschaf van laptops en bijdragen aan internationale schoolreizen. Op die manier verzeker je elkaar
ook van partnerschap.
Een ander punt wat in Oss in ontwikkeling is betreft een cliëntvolgsysteem voor mensen die naar
mensen omzien (hulpverleners). Grofweg komt het er op neer dat wanneer bij de Voedselbank een
zorgvraag wordt geregistreerd in dit systeem ook automatisch gewezen wordt op hulp die Leergeld
of “meedoen is belangrijk” etc. kunnen bieden als men voldoet aan hun criteria voor hulpverlening.
Dat kan iedere partij doen die als eerste een hulpvraag registreert. Op die manier wordt efficiënter
hulp geboden en hoeven lastige verhalen niet weer opnieuw verteld.
Lastig blijft (ook binnen onze eigen organisatie) om gepaste en noodzakelijke informatie eenduidig
beschikbaar te krijgen zonder dubbelingen maar wel volledig. Daarbij moet niet alleen een rol spelen
wat de eigen organisatie aan informatie nodig heeft, maar ook de informatie waarmee andere
organisaties aan de slag kunnen. Samenwerken is geen vanzelfsprekendheid en zonder aandacht
voor dit facet van helpen gaat er onbedoeld onnodig iets fout.
Bij alles wat ook bij de Stichting Maas en Leijgraaf beter kan, zijn wij tevreden over de resultaten van
onze inzet, zijn wij dankbaar voor de inzet van onze medewerkers en verheugen wij ons in een
gedegen samenwerking met trouwe donateurs en de gemeenten.

Henk Peters
Voorzitter Stichting Leergeld Maas en Leijgraaf
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PERSONELE SITUATIE
In 2019 is er zes keer een bestuursvergadering geweest, waarbij waar mogelijk een van de
de coördinatoren aanwezig waren. Regelmatige afstemming met de coördinatoren heeft
toch de voorkeur en zal worden gehandhaafd.
De samenstelling van het bestuur was in 2019 als volgt:
voorzitter:
Henk Peters
penningmeester:
Jos IJzermans
secretaris:
Leny Goijer
lid:
Bas Vervest
lid:
Frans Schmitz, miv mei 2019.
Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf werkt per gebied (Oss én Uden/ (oude gemeente)
Veghel/ Bernheze) met één coördinator en meerdere intermediairs.
De coördinatoren zijn:
Oss
Ans van Schijndel
Uden / Veghel / Bernheze
Frans Jorissen
In het gebied Oss zijn 3 intermediairs actief, in Uden/Veghel Bernheze 6. Zij 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. Het Comité van Aanbeveling
bestond in 2018 uit:
Rein Vaanhold, oud prior Kruisherenklooster Uden
Sultan Gúnal, oud-wethouder gemeente Uden
Chris Ermers, oud-wethouder gemeente Oss
Peer van Bakel, oud-voorzitter Udense Ondernemers Vereniging de Kring
Jan Berghege, directeur bouwbedrijf Heesch/Oss
Theo Vincken, oud directievoorzitter Rabobank Oss en omgeving
Carolien van den Elsen, oud-wethouder gemeente Veghel
Gerrit Overmans, oud- wethouder gemeente Uden
Frans Schmitz, voormalig voorzitter Centrale Directie Udens College
Gio van Creij, directeur samenwerkende bibliotheken
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2019 IN CIJFERS.
In 2019 heeft de Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf in totaal 548 gezinnen kunnen helpen
wonende in de gemeenten Oss, Uden, Veghel en Bernheze. Vanaf augustus 2019 is er ook
een samenwerking met de gemeente Landerd. Het aantal geholpen kinderen (eens of
meermaals) was 947. Dit leidde tot 1811 betalingen in 2019.
De toename van hulp door Leergeld heeft o.a te maken met de grotere bekendheid van de
stichting, maar vooral ook door een toename van gezinnen die op hulp een beroep moeten
doen. De hulp bestaat allang niet meer alleen uit het betalen van rekeningen in het kader
van “Meedoen” zoals verstrekt door Leergeld, maar ook uit duurzamere hulp in de vorm van
hulp bij het omgaan met geld, hulp bij het zoeken naar werk en andere hulpvormen die de
gemeente kan bieden. De steeds betere samenwerking tussen gemeenten, scholen en
andere hulpverlenende instanties wordt hierdoor steeds efficiënter.
Het in 2018 opgerichte Solidariteitsfonds Oss heeft ook in 2019 bijgedragen aan hulp voor
bepaalde schoolkosten zoals bijvoorbeeld het verstrekken van een laptop, een I-pad of een
rekenmachine zowel als het betalen van de kosten voor een buitenlandse reis, of kosten van
bijlessen. In totaal hebben we in 2019 een aantal van 175 kinderen via het Fonds kunnen
helpen.
Natuurlijk zijn er door de stichting ook kosten gemaakt. Door Stichting Leergeld Nederland
wordt voor de verhouding tussen inkomsten en kosten voor Beheer en Administratie een
vuistregel gehanteerd van 25%. Ook in 2019 blijft dit percentage voor Stichting Leergeld
Maas & Leijgraaf daar ver onder.
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FINANCIEEL OVERZICHT 2019
INKOMSTEN 2019:
Subsidies gemeenten

159.820

Donaties en sponsoring
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderwijsinstellingen
Religieuze instelling
Maatschappelijke organisaties
Bedrijven
Fonds Kinderhulp
Startsubsidie RABO-bank
Particulieren
Baten en Lasten vorig jaar

TOTAAL INKOMSTEN:

32.675
2.775
5.000
5.934
5.112
10.104
2.500
1.250
566

193.061

UITGAVEN 2019:
Kosten Beheer en Administratie
•
•
•
•
•
•
•
•

29.483

Bestuurskosten
Kosten beheer en adm.
Kosten bank
Kosten Meedoen
Kosten onderwijs
Kosten Sport
Kosten Cultuur
Kosten Welzijn

4.535
24.735
214
186.440
124.878
6.763
1.147
53.652

TOTAAL UITGAVEN:

215.923

BESTEMMINGSRESERVE (NEG)
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SPEERPUNTEN voor 2020:
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;
het verder uitbouwen van het goed functionerende lokale netwerken van onderwijs,
gemeenten en andere 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.
overdragen van de 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.
Het verder professionaliseren van de organisatie door afstemming van de werkwijzen
van de vestigingen, en intensivering van de samenwerking tussen beide vestigingen.

Maart 2020,
namens het bestuur,
Leny Goijer, secretaris.

Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf
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Postbus 668
5400 AR UDEN
KvK-nummer 17271367
Bankrekening NL31RABO015.65.75.345
E-mail (voor bestuurszaken): secretariaatleergeldML@gmail.com
www.leergeldml.nl
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