Activiteitenverslag 2017 Stichting Leergeld

Inleiding
Het jaar 2017 was voor de Stichting Leergeld een jaar dat gekenmerkt wordt door forse groei.
Groei in het aantal kinderen dat geholpen kon worden, groei in de financiën die daarmee gemoeid
zijn, groei in het aantal vrijwilligers dat voor de Stichting actief is en groei in bekendheid van de
organisatie.
Deze groei maakte ook een versterking van de structuur binnen de stichting noodzakelijk
Vrijwilligers worden nu beter toegerust voor hun taak en er zijn regelmatige bijeenkomsten van alle
bij Leergeld betrokkenen om ervaringen uit te wisselen.
De Stichting Leergeld voerde in goed overleg met en in opdracht van de gemeente Nuenen de
regelingen “Kindpakket” en “Kansrijk opgroeien voor alle kinderen in Nederland” uit. Hiervoor
ontving de Stichting Leergeld in totaal een bedrag van €94.000. Daarnaast bood de Stichting
Leergeld uit overige middelen, particuliere schenkingen, ook nog eigen diensten aan. Al bij al was
er voor kinderen die opgroeien in gezinnen waar het inkomen ligt beneden 120% van de
bijstandsnorm een bedrag beschikbaar van €250 per kind in het basisonderwijs, €450 voor kinderen
in de brugklas van het voortgezet onderwijs en €350 voor kinderen in de andere klassen van het
voortgezet onderwijs.

Kwantitatieve gegevens
De gezamenlijke intentie van gemeente en Stichting Leergeld die ook in het subsidiecontract 2017
is opgenomen is 210 kinderen te bereiken. Dit is ruimschoots overschreden zoals blijkt uit
onderstaand schema.
GEZINNEN
Totaal aantal gezinnen waaraan hulp is gegeven
Aantal gezinnen waaraan hulp is gegeven uit de
beschikbare fondsen
KINDEREN (4-18)
Aantal kinderen waaraan hulp is gegeven
Aantal kinderen waaraan hulp is gegeven uit de
beschikbare fondsen

2016
109
100

2017
139
127

Verschil
28%
27%

209
176

263
246

26%
40%

In het subsidiecontract zijn gemeente en de Stichting Leergeld ook overeengekomen om in te
zetten op zwemlessen, op het mogelijk maken om aan twee buitenschoolse activiteiten deel te
nemen en om met name voor kinderen in de brugklas van het voortgezet onderwijs meer geld

beschikbaar te stellen zodat aanschaf van boekentas, gymtas, agenda en andere materialen
makkelijker gedaan konden worden.
Uiteraard heeft deze afspraak, naast de autonome stijging van het aantal kinderen invloed, invloed
op het aantal aanvragen dat gedaan is en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Onderstaand
schema geeft dit weer.
AANTAL AANVRAGEN
Aantal aanvragen voor een bijdrage
TOTALE KOSTEN
Betaalbaar gesteld

2016
585

2017
978

Verschil
67%

€ 40.731,47

€ 85.462,65

110%

Waar komen de gelden vandaan? Onderstaand overzicht geeft helderheid.
Kansrijk opgroeien voor alle kinderen in Nederland (Klijnsmagelden)
Kindpakket
Particuliere schenkingen
Totaal

€77.000
€17.000
€13.583
€107.583

Ter afsluiting van deze kwantitatieve terugblik de verdeling van de totale kosten over de diverse
categorieën. Zwemmen is hier apart opgenomen omdat de gemeente nadrukkelijk aangegeven
heeft het Kindpakket vooral hierop te willen inzetten.
CATEGORIE
Onderwijs (ouderbijdragen, schoolgeld,
studiematerialen, etc.)
Zwemmen (zwemlessen)
Sport (contributies verenigingen,
sportkleding, etc.)
Cultuur (muzieklessen,
cultuurevenementen, etc.)
Welzijn (kampen, contributies, etc.)
Totaal

BEDRAG
€20.603
€24.202
€21.851
€5.323
€13,483
€85.462

Aan de gemeentelijke doelstelling is derhalve ruimschoots voldaan.
De uitvoeringskosten (onkosten, vergaderkosten, huur pand, kantoorbenodigdheden) bedroegen in
totaal €4.390. Het totaal van de uitgaven komt daarmee op een bedrag dat nagenoeg €90.000
bedraagt.
De bedragen die van de gemeente zijn ontvangen zijn daarmee volledig besteed aan de doelen die
in de subsidieovereenkomst met elkaar zijn overeengekomen.
Dat er een beperkt exploitatieoverschot over 2017 is opgetreden komt dankzij de particuliere
bijdragen die niet geheel zijn aangewend. Daarbij dient echter aangetekend te worden dat de
Stichting Leergeld in 2017 een verplichting is aangegaan van bijna €10.000 voor het betalen van
entreekaartjes voor een aantal attractieparken (korte uitleg: het nationaal fonds Kinderhulp heeft

Leergeld cliënten aangeboden dat ze gratis toegangskaarten zouden krijgen voor een aantal
attractieparken; helaas kon men deze toezegging niet waarmaken, tot grote teleurstelling van
cliënten. Stichting Leergeld heeft deze toezegging overgenomen tot grote vreugde van de cliënten en
de gelden daarvoor gereserveerd. De uitkering zal in de loop van 2018 geschieden). De Stichting
Leergeld vormt geen specifieke reserves of voorzieningen maar wil het exploitatieoverschot 2017
gebruiken ter dekking van deze aangegane verplichting.
Het vermogen van de Stichting Leergeld wordt gebruikt als buffer voor het geval dat meer gezinnen
een beroep gaan doen op de diensten van Leergeld en om tenminste gedurende één jaar
continuïteit te kunnen bieden aan de gezinnen mochten de inkomsten vanuit gemeente of
particuliere schenkingen onverhoopt een keer naar beneden gaan.
Stichting Leergeld kijkt met voldoening terug op 2017 en dank iedereen die heeft bijgedragen aan
het realiseren van de doelstelling van de Stichting Leergeld: Alle kinderen mogen meedoen!
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