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LEERGELD JAARVERSLAG 2020: nieuwe wegen 

 

In de 22 jaar van haar bestaan heeft de Stichting Leergeld Maas en Leijgraaf moeizaam haar plaats 

weten te veroveren in het netwerk van jeugdhulpverlening, door ondersteuning te bieden aan 

gezinnen met een inkomen lager dan 120% van bijstandsnorm opdat die kinderen ook “normaal” 

mee kunnen doen aan de activiteiten van hun leeftijdsgenoten. 

De eerste opzet was dat de Stichting Leergeld naast hulpverlening ook haar eigen fondsen moest 

proberen te werven. Dat bleek al na een paar jaar een doodlopende weg. Bedrijven, banken en 

serviceclubs zijn natuurlijk bereid een bijdrage te leveren maar zijn niet opgericht om de vaste 

financiers te zijn van goede doelen en al helemaal niet van steeds hetzelfde goede doel. 

Dat betekende dat de Stichting Leergeld (aanvankelijk alleen werkzaam voor Oss) al na een paar jaar 

moest concluderen dat zij haar werkzaamheden door gebrek aan inkomsten moest staken. In 

dezelfde tijd werd in Uden een Stichting Leergeld opgericht waarvoor bedrijven, instellingen en 

serviceclubs in de regio Uden (nog) wel de beurs wilden trekken. In de slipstream van Leergeld Uden 

leidde Leergeld Oss een kwijnend bestaan, maar bleef dankzij Uden op de been. Dat is een 

afhankelijkheid die van twee kanten niet goed voelt ook al ben je intussen één organisatie geworden 

met dezelfde naam: Stichting Leergeld Maas en Leijgraaf. Maar sponsoren willen hun donaties 

besteed zien in de eigen regio. Anderzijds voelt het raar aan dat dezelfde Stichting in de ene regio 

wel verstrekkingen doet die in de andere regio door gebrek aan middelen moet worden geweigerd. 

Daarin kwam een belangrijke doorbraak toen de coördinerend wethouder sociale zaken van Oss 

(2010) in de eigen gemeente een meerjarige vaste subsidie ging verstrekken aan de Stichting 

Leergeld, die in hoogte mee bewoog met het aantal hulpvragen. Door deze vaste bron van inkomsten 

was de Stichting in haar functioneren niet langer afhankelijk van min of meer toevallige donaties. Op 

deze manier werden inkomsten uit donaties additioneel, maar bleven welkom voor extra projecten. 

Door de coördinerende rol van deze Osse wethouder gingen gemeenten in de hele regio dat 

voorbeeld volgen en kon de Stichting werken aan een groter bereik van de doelgroep en werd daar 

succesvol in. 

Intussen groeide de door Leergeld Uden mogelijk gemaakte doorstart van Leergeld Maas en Leijgraaf 

uit tot een werkgebied dat de gemeente Oss, Bernheze, Veghel en natuurlijk Uden bestreek. Vier 

gemeenten met een eigen kind-pakket voor ondersteuning en vooral verschillende pakketten. Dat 

leidde tot pijnlijke en bewerkelijke verwarring als op een school leerlingen afkomstig uit verschillende 

gemeenten door dezelfde Stichting Leergeld verschillend werden behandeld. Intussen stelde de 

staatssecretaris voor sociale zaken (2015) een jaarlijks vaste bijdrage via gemeenten in het 

vooruitzicht als een soort basisinkomen voor de Leergeld Stichtingen voor hun hulpverlening. En 

daarmee werd landelijk ingevoerd wat in onze regio al langere tijd praktijk was. 

Dat zou ons ook nog een keer overkomen toen onze samenwerking en geïntegreerde werkwijze met 

de Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Jarige Job en het Fonds Kinderhulp (2008), 

landelijk werd overgenomen met de oprichting (2020) van de Stichting SAM& (Samen). Daarbij doet 

de Stichting Leergeld middels huisbezoek de intake en registratie in het clientvolgsysteem (LISSY) 

voor elke hulpvraag, waarop Leergeld maar ook de andere partners hun verstrekkingen baseren. Dat 

werkt efficiënt en verruimt het pakket van verstrekkingen. Gezinnen worden bovendien niet 

geplaagd door wéér een pijnlijke intakeprocedure. 
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De Stichting Leergeld Maas en Leijgraaf is op de bovenbeschreven wijze een successtory geworden. 

Maar het proces van gemeentelijke herindelingen ging belastend werken voor onze Stichting. De 

nieuwe gemeenten waren een “samenwerkingsafspraak” tussen plaatsen die er aan moesten 

wennen dat ze niet langer elkaars concurrenten waren. Dat gewenningsproces ging in de 

samenwerking met de Stichting Leergeld een belastende factor worden. Die belasting hoefden wij er 

als Leergeld niet ook nog bij te hebben. Dat ging ook een rol spelen in de mate dat scholen voor 

Voortgezet Onderwijs en koepels van scholen voor basisonderwijs met onze Stichting 

samenwerkingsovereenkomsten gingen sluiten voor aanschaf van o.a. ICT-middelen voor leerlingen. 

Dat waren per scholengroep verschillende afspraken (of ook géén afspraken) zoals dat ook het geval 

was met verschillende plaatsen binnen eenzelfde gemeente. Onze rechterhand moest steeds meer 

rechtvaardigen waarom onze linkerhand dingen anders deed. 

Het bestuur van de Stichting Maas en Leijgraaf heeft daarom besloten zich op te splitsen in drie 

regio’s. Per 01 januari 2020 werd in goed overleg het werkgebied Meijerijstad (vroegere gemeenten 

Veghel, St. Oedenrode en Schijndel) afgestoten. En per 1 januari 2021 splitst de Stichting Leergeld 

Maas en Leijgraaf zich op in de Stichting Leergeld Uden Landerd en de Stichting Leergeld Oss 

Bernheze.  

Tegelijk met deze splitsing wordt met ingang van dezelfde datum ook een vernieuwd cliënt- 

volgsysteem ingevoerd dat door madewerkers van Leergeld wordt “gevoed” en waarmee de samen- 

werkende partners hun hulpverlening kunnen onderbouwen. Dat heeft een grotere efficiency tot 

gevolg en vraagt minder menskracht. Want een punt van grote zorg is immers wel de 

beschikbaarheid van geschikte vrijwilligers voor Leergeld zoals ook voor alle andere soorten van 

vrijwilligerswerk. We vrezen dat zonder betaling van werkzaamheden het in de toekomst aan 

voldoende menskracht gaat ontbreken. Het verschijnsel van onbetaald vrijwilligerswerk is uit de 

samenleving aan het verdwijnen nu mensen alle zeilen moeten bij zetten om alle keuzes in hun leven 

te organiseren en te financieren. 

Terugkijkend zijn de voorbije 22 jaren een mooi proces van regionale samenwerking geweest met als 

resultaat een goed werkend netwerk voor jeugdhulpverlening inzake armoedeondersteuning voor 

jeugd en jongeren. Alle reden om dankbaar terug te kijken op het resultaat van de grote inzet van 

veel Leergeld vrijwilligers met het hart op de goede plaats. En zeker ook van regionale politici, 

ambtenaren en donoren in het sociaal domein. 

We vervolgen als Stichtingen Leergeld  Uden Landerd en Oss Bernheze met de beste verwachtingen 

onze weg. 

Henk Peters                                                                                                                                                                                                      

voorzitter Stichting Leergeld Maas en Leijgraaf. 
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PERSONELE SITUATIE 

 
 
In 2020 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 2020 als volgt: 
voorzitter:  Henk Peters 
penningmeester: Jos IJzermans  
secretaris:  Leny Goijer 
lid:   Bas Vervest  
lid:   Frans Schmitz, tot medio 2020. 
 
Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf werkt per gebied (Oss/Bernheze  én Uden/ Landerd) met 
één coördinator en meerdere intermediairs. 
De coördinatoren zijn: 
Oss/Bernheze  Ans van Schijndel  
Uden / Landerd Frans Jorissen 
 
In het gebied Oss/Bernheze waren 3 intermediairs actief, in Uden/Landerd 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 2020 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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2020 IN CIJFERS 

 

Het jaar 2020 is in meerdere opzichten een gedenkwaardig jaar geworden. Niet alleen omdat dit het 

laatste jaar van de Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf was, maar ook doordat een groot deel van het 

jaar werd beheerst door de pandemie. 

In het jaar 2020 hebben we, ondanks de langdurige sluiting van scholen, weer veel kinderen van basis 

en voortgezet onderwijs kunnen helpen. In de gemeente Oss hebben we 953 kinderen geholpen, in 

de gemeente Uden 435 kinderen en in de gemeente Bernheze 99 kinderen.  

Vanuit het solidariteitsfonds zoals dat in de gemeente Oss bestaat voor kinderen op het voortgezet 

onderwijs hebben we in totaal 212 kinderen in 2020 mogen helpen met o.a een laptop of i-pad, met 

een rekenmachine of andere zaken die door voorliggende regelingen niet zijn voorzien, zodat ook 

hierdoor kinderen volop kunnen meedoen op school en daarbuiten, waardoor sociale uitsluiting 

zoveel als mogelijk wordt voorkomen. 

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.  

 

Vanuit het budget van Leergeld Maas&Leijgraaf zijn vanuit ‘Kantoor Uden’: 
- 300 (Uden 269 & Landerd 31) verstrekkingen gedaan; 
- Uit 148 (Uden 130 & Landerd 18) verschillende gezinnen; 

Daarnaast zijn door onze bemiddeling 43 kinderen ondersteund met een donatie van het 
Nationaal Fonds Kinderhulp, voor een totaal van meer dan € 8500,- 
Voor jongeren uit Uden en Landerd hebben we 362 aanvragen verzorgd bij het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur Brabant. Te weten: 

- 261 aanvragen voor sport; 
- 43 aanvragen voor cultuur; 
- 58 aanvragen voor zwemlessen. 

In 2020 hebben zich 68 (Uden 56 & Landerd 12) nieuwe gezinnen bij ons gemeld. 
 

Vanuit het kantoor Oss zijn 953 kinderen geholpen, uit 300 gezinnen. 
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FINANCIEEL OVERZICHT 2020 

 

INKOMSTEN 2020: 

 

 Subsidies gemeenten     182.122 

 Donaties en sponsoring       11.025 

 . onderwijsinstellingen    2.425 

 . religieuze instellingen    5.550 

 . bedrijven     3.000 

 . particulieren           50 

 

 

 TOTAAL INKOMSTEN     193.147 

 

UITGAVEN 2020: 

 

 Kosten beheer en Administratie       40.677 

 . bestuurskosten    9.326 

 . beheer en administratie 31.169 

 . kosten bank         182 

 Kosten meedoen     146.157 

 . kosten onderwijs  87.974 

 . kosten sport      5.132 

 . kosten cultuur         311 

 . kosten welzijn   52.740 

 

 TOTAAL UITGAVEN     186.834 

 

BESTEMMINGSRESERVE         6.313 
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SPEERPUNTEN VOOR 2021: 
 
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 Stichtingen Leergeld Oss/Bernheze en 
Uden/Landerd 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. 

 
 
Mei 2021, 
 
namens het bestuur, 
 
Leny Goijer, secretaris. 
Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf 

KvK-nummer 17271367 

Bankrekening NL31RABO015.65.75.345 

E-mail (voor bestuurszaken): secretariaatleergeldML@gmail.com 

www.leergeldml.nl 

 

Per 1 januari 2021: 

 

Stichting Leergeld Uden Landerd 

Postbus 773 

5400AT Uden 

KvK nummer 80769594 

Anbistatus per 1 januari 2021 

Bezoekadres op afspraak Ereprijsstraat 1, 5402 GA Uden 

Email:  info@leergeldudenlanderd.nl 

Bestuursecretariaat: secretarisleergeldudenlanderd@gmail.com 

Website: www.leergeldudenlanderd.nl 

 

Stichting Leergeld Oss Bernheze 
Verdistraat 75, 5343VC Oss 
KvK nummer: 17271367 
Anbi status: geregistreerd 
Email: info@leergeldossbernheze.nl 
Website: https://leergeldossbernheze.nl 
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