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Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen.

Doel en werkwijze

Het doel van de Stichting Leergeld Nuenen is: voorkomen dat kinderen door gebrek aan financiële middelen van
hun ouders in een sociaal isolement terechtkomen. Geldgebrek mag geen reden zijn voor al of niet deelname
aan activiteiten die voor de vorming van groot belang zijn. Vorming willen we daarbij breed verstaan: het gaat
niet alleen om vorming via het onderwijs maar ook om de vormende waarde die het effect is van deelname aan
sport en culturele activiteiten.
De Stichting Leergeld Nuenen richt zich op alle kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar in de gemeente
Nuenen, Gerwen en Nederwetten bij wie het gezinsinkomen lager is dan 120% van het sociaal minimum. We
helpen de kinderen zoveel mogelijk van de voorliggende voorzieningen gebruik te maken. Wanneer die
voorzieningen ontoereikend blijken te zijn, of wanneer een
organisatie (club, vereniging e.d.) niet in staat is om te helpen,
vormt Leergeld een laatste vangnet. Omdat Leergeld Nuenen
grotendeels afhankelijk is van giften van particulieren, instellingen, bedrijven of verenigingen en nauwelijks subsidie van de
overheid krijgt is er een maximum gesteld aan wat Leergeld
Nuenen per jaar per kind kan besteden. Voor 2015 is dat bedrag
zoals in de jaren 2013 en 2014 vastgesteld op € 250.
In 2015 steeg het aantal gezinnen dat zich bij Leergeld
aanmeldde. Ook in Nuenen is die landelijke tendens merkbaar
dat de economische crisis die sinds 2008 bezig is doorwerkt naar
gezinnen met kinderen.
Overzicht toegekende bijdragen in activiteiten in het jaar 2015 en in 2014

activiteit
Cultuur
Onderwijs
Sport
Welzijn
Totaal

4 t/m12 jr.
5
47
35
41
128

13 t/m 18 jr.
17(+100)
53
34
8
112

2015 samen
22
100
69
49
240

2014 samen
10
116
68
12
206

Samengevat overzicht van de financiën
Voor een overzicht van de financiën, de winst- en verliesrekening over 2014 en 2015 verwijzen we naar de
website www.leergeldnuenen.nl . In 2014 werd afgerond € 17.800 uitgekeerd voor de hierboven vermelde
activiteiten en in 2015 € 23.700. Leergeld Nuenen is grotendeels afhankelijk van gulle gevers en sponsors om
deze betalingen mogelijk te maken. De gemeentelijke subsidie bedroeg in deze jaren slechts 3% van de
benodigde gelden maar omdat Leergeld Nuenen een breed draagvlak heeft in de samenleving is het gelukt de
hierboven vermelde activiteiten te ondersteunen tot een maximum van € 250 per kind per jaar. De gemeente
Nuenen c.a. is bezig haar subsidiebeleid te veranderen en Leergeld Nuenen hoopt op een ruimere bijdrage van
de gemeente.

Bijzondere gebeurtenissen in 2015

De Stichting Oud-Prinsen Goede Doelen nomineerde Leergeld
als ‘goed doel ‘ voor hun Gala –avond van 22 november. Deze
avond had een schitterend financieel resultaat: er kon een
bedrag van ruim € 27.000 toegezegd worden. Het bestuur zal de
besteding van dit bedrag over enkele jaren uitsmeren omdat
zo’n grote gift uitzonderlijk is. Hierdoor is kan ook een al langer
bestaande wens in vervulling gaan: meer bijdragen geven voor
muziek en culturele activiteiten. Het bestuur is de Oud Prinsen
zeer dankbaar voor hun prachtige bijdrage. Deze laat ook zien
dat leergeld in Nuenen en omgeving een breed draagvlak kent.

Ook nam Leergeld Nuenen deel aan de actie ‘Een steuntje in de rug’: een actie
van de Rabobank Dommelstreek waarbij leden kunnen stemmen om hun
sympathieke initiatieven te ondersteunen. Ook hier werd een goed financieel
resultaat behaald. Blijkbaar staan veel leden van de Rabobank sympathiek
tegenover de doelstellingen en werkwijze van Leergeld.

Naar aanleiding van enkele onderzoeken over de invloed van armoede op de (hersen)ontwikkeling van kinderen
werd besloten een symposium te houden over dit onderwerp. Inleiders waren onderwijspsycholoog mevrouw
drs. Marom Ayoubi die onderzoek gedaan heeft naar de invloed van armoede op de hersenontwikkeling bij
kinderen en jongeren. En mevrouw mr. Gaby van de Biggelaar, directeur van de landelijke Vereniging Leergeld.
Zij sprak over de maatschappelijke gevolgen van verarming voor kinderen en jongeren. Dat symposium vond
plaats op 14 oktober in goede samenwerking met Basisschool de Dassenburcht. Er was veel belangstelling van
leerkrachten, leden van de gemeenteraad en natuurlijk ook van de adviseurs van de Leergeld Nuenen.

Organisatie
Bij de Stichting Leergeld Nuenen zijn twee coördinatoren als vrijwilliger werkzaam. Zij zorgen voor de dagelijkse
gang van zaken en coachen de adviseurs. Zij kunnen uit hun ervaringen knelpunten en trends destilleren om in
overleg met het bestuur adequaat te reageren dan wel te handelen. Coördinatoren zijn de heer Jacques Hems
en mevrouw Ingrid Rovers (vanaf najaar 2015).
Daarnaast werkt Leergeld Nuenen met adviseurs: goed opgeleide vrijwilligers, die affiniteit hebben met de
doelgroep van de aanvragers. Zij gaan op huisbezoek, waar in alle rust en veiligheid (laagdrempelig) de aanvraag
wordt besproken en wordt opgemaakt. Expliciet wordt verwezen naar de voorliggende voorzieningen en
eventueel mogelijk andere hulpverlening. Een inkomensonderzoek vormt een wezenlijk onderdeel tijdens het
overleg.

