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1. Algemeen.
Het jaar 2016 was het jaar waarin we -financieel - wat meer ruimte kregen. Dit was het gevolg van
een paar grote donaties, die eind 2015 werden overgemaakt. Daardoor konden we in 2016 de
financiële ondersteuning per kind (tijdelijk) wat verhogen. Daarbij kwam dat het Rijk eind 2016
aankondigde om € 100.000.000 extra uit te trekken voor het “Kansrijk opgroeien van alle kinderen in
Nederland”. Dat betekende voor Nuenen : € 77.000. Leergeld Nuenen kwam (na overleg met de
Gemeente Nuenen) overeen om genoemd bedrag te gaan besteden aan de doelgroep van Leergeld.
Daarvoor werd op 13 januari 2017 een officiële overeenkomst getekend.
In 2016 gaf een lichte stijging te zien van het aantal gezinnen dat zich bij Leergeld meldde. Ook het
aantal activiteiten gaf een lichte stijging te zien (zie punt 2 ) .
Het doel van Leergeld is: naast ondersteuning aan vorming via onderwijs, belang hechten aan de
vormende waarde van deelname aan sport en culturele activiteiten. Kortom: het uiteindelijke doel is
het verbeteren van het welzijn van kinderen (uit gezinnen, die in aanmerking komen voor extra hulp).
Belangrijk aandachtspunt in 2016 was: het inzicht van de noodzaak om onszelf als organisatie nog
meer te gaan promoten en daarnaast het intensiveren van contact tussen de adviseurs en de aan
hun toegewezen gezinnen
2. Overzicht toegekende bijdragen in activiteiten in jaar 2015 en 2016.
Activiteit
Cultuur
Onderwijs
Sport
Welzijn
Totaal

4 t/m 12 jaar
6
95
50
55
206

13 t/m 18 jaar
10
106
79
5
200

2015 samen
22
100
69
49
240

2016 samen
16
201
129
60
406

3. Financiën.
Voor een overzicht van de financiën, de winst- en verliesrekening over 2015 en 2016, verwijzen wij
naar de website www.leergeldnuenen.nl . In 2015 werd € 23.700 uitgekeerd aan de hierboven
vermelde activiteiten en in 2016 was dat € 43.514. Leergeld Nuenen blijft overigens grotendeels
afhankelijk van gulle gevers en sponsors om deze betalingen mogelijk te maken.
4. Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in 2016.
Het bestuur werd in 2016 versterkt met twee bestuursleden: Karin Aarts en Lucia Geus. Beiden zijn
bereid om bepaalde kleine taken op zich te nemen. Daarnaast hebben nog twee andere personen
belangstelling voor een bestuursfunctie. Zij zullen t.z.t. in 2017 worden uitgenodigd. Overigens
ontstaan er in 2017 twee vacatures: een voorzitter en een coördinator.
Het team adviseurs werd uitgebreid met vier nieuwe adviseurs. Zij zijn zich aan het inwerken, door
samen met een collega-adviseur gezinnen te bezoeken. Daarnaast hebben zich nog twee personen
gemeld voor het adviseurschap. Zij zijn zich aan het oriënteren.
Er was in 2016 tweemaal overleg tussen het bestuur, adviseurs en coördinators. Doel van dit overleg
was: adviseurs te stimuleren om vaker met ‘hun‘ gezinnen contact te hebben dan een eenmalig
daadwerkelijk bezoek aan het gezin. Dit kan in de vorm van een telefonisch of e-mailcontact. In zijn
algemeenheid: als er iets te melden valt dat voor de gezinnen van belang kan zijn: wordt contact
gezocht met het gezin. Een ander goed hulpmiddel is het bezorgen van een activiteitenlijst, waarop
ieder kind van het gezin hun keuzes kunnen maken.
Om de privacy van de adviseur te waarborgen is het verstandig om op het account een eigen ‘alias ‘
aan te maken en geen gebruik te maken van het vaste telefoonnummer of mobielnummer (tenzij
men dat nummer kan afschermen).

Een ander mogelijk goed communicatie middel is: het -enkele keren per jaar- uitgeven van een
Nieuwsbrief, waarin voor de gezinnen interessante informatie wordt weergegeven. Vraag is nog: in
welke vorm gieten we nieuwsbrief én wat de frequentie van verschijnen zal moeten zijn.
In 2016 werd deelgenomen aan de actie ‘Steuntje in de rug ‘, georganiseerd
door de Rabobank Dommelstreek.
In augustus 2016 overhandigde de
Nuenense schilder Thea van Eijk (Roxanne Swan) aan
Leergeld Nuenen een cheque van bijna € 12.500. Dat was de
opbrengst van door haar geveilde kunstwerken. Dit geld was
bedoeld om bij de doelgroep van Leergeld (de kinderen)
kunst en cultuur ‘wakker te roepen‘.
Een bijzondere activiteit was het (tijdelijk) inrichten en
beschikbaar stellen van een ‘Speelgoedbank‘. Hier konden
de ouders van de gezinnen, samen met hun kinderen, enkele
maanden gratis speelgoed komen uitzoeken en meenemen.
Het pand was tijdelijk beschikbaar gesteld door Helpt Elkander. Echter: in december moest de
ruimte, op verzoek van Helpt Elkander, weer worden ontruimd. Dit vanwege een nieuwe
bestemming van het pand.
Ook werd in 2016 deelgenomen aan en gebruik gemaakt van ‘Sjors
Sportief’ en ‘Sjors Cultureel’, waarbij kinderen gratis konden
kennismaken met sportieve en culturele activiteiten.

5. Enkele gegevens.
Het bestuur vergaderde in 2016 tien maal, waarvan twee maal samen met de adviseurs en de
coördinators. Het laatste uur van iedere bestuursvergadering schuiven de beide coördinatoren aan ,
om met hen de actuele zaken te bespreken.
Leergeld Nuenen kent 2 coördinatoren : Jacques Hems en Ingrid Rovers. Jacques onderhoudt
contacten met scholen, verenigingen, zwembad, speeltuin, etc. Ook regelt hij, samen met de
penningmeester, de betalingen. Ingrid is de contactpersoon (eerste aanspreekpunt) van de adviseurs.
In 2016 werd deelgenomen aan de landelijke Algemene ledenvergadering (ALV) en ook aan de
regionale bijeenkomst van afdelingen Leergeld. De Coördinatoren namen deel aan de regionale
bijeenkomst coördinatoren.
Leergeld heeft een eigen website. Carel Haisma volgde Bas Luijten op als webmaster van Leergeld
Nuenen. Ook is hij, naast het up-to-date maken van computers, contactpersoon v.w.b. het uitlenen
van muziekinstrumenten. Er is ook een coördinator voor de verstrekking van gebruikte fietsen .
In 2016 was de samenstelling van het bestuur:
Truus Houtepen, voorzitter.
Theo Swinkels, secretaris.
Geert Bons, penningmeester.
Karin Aarts, lid.
Lucia de Geus, lid.
Jos Deckers, lid.
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Theo Swinkels.

