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Inleiding
Na een onderzoek naar armoede en de gevolgen daarvan voor schoolgaande kinderen werden in 1998 de
eerste leergeldstichtingen opgericht. De lokale Leergeld Stichtingen zijn sinds 1999 verenigd in
de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland. Stichting Leergeld Nederland is
een vrijwilligersorganisatie, die haar hulpverlening lokaal heeft georganiseerd via autonome stichtingen.
Stichting Leergeld Nuenen bestaat sinds januari 2003.
Inmiddels zijn in Nederland voor de directe ondersteuning van kinderen 112 lokale Leergeld
stichtingen actief in 74% van alle Nederlandse gemeenten. Deze stichtingen werken met een grote lokale
betrokkenheid via hun local-for-local aanpak. Zij werken voornamelijk met vrijwilligers, volgens dezelfde
Leergeld formule en zijn allen gelijk georganiseerd. Het lokale bestuur leidt de Leergeld Stichting en zorgt
voor lokale fondsenwerving en PR. Een of meerdere coördinatoren leiden de dagelijkse operatie en de
werkzaamheden van de adviseurs/intermediairs. De adviseurs/ intermediairs bezoeken de gezinnen,
kennen de bestaande voorliggende voorzieningen en begeleiden de gezinnen bij de hulpvraag.
Leergeld Nederland heeft in Den Bosch een klein landelijk bureau.
In november 2018 bracht het Sociaal en Cultureel Planbureau opnieuw een rapport uit onder de titel
Armoede in Kaart 2018. Bijna een miljoen mensen in Nederland leven in armoede zo is de conclusie in dit
rapport en velen daarvan zijn kinderen. De schatting is dat één op elke negen kinderen in de leeftijd van 4
tot 18 opgroeit in een gezin dat, volgens de definitie van armoede zoals het SCP die hanteert, als arm moet
worden beschouwd. Ook in Nuenen zijn er veel kinderen – veel meer dan we wellicht willen denken – die
opgroeien in een gezin met een smalle beurs.
De omstandigheden waarin deze kinderen opgroeien maken dat ze zonder ondersteuning niet of
nauwelijks kunnen deelnemen in sportverenigingen, aan culturele evenementen en op school problemen
ervaren omdat bijvoorbeeld het schoolreisje, de ouderbijdrage of de leermiddelen niet altijd betaald
kunnen worden. De Stichting Leergeld Nuenen heeft - net als de andere Stichtingen Leergeld - als doel om
die kinderen financieel te ondersteunen zodat ze toch, net als andere kinderen, kunnen meedoen in de
samenleving.
Op 1 augustus 2021 is er door de invoering van de wet vrijwillige ouderbijdrage het een en ander
veranderd.
In het verleden was er ook sprake van een vrijwillige ouderbijdrage maar veel scholen maakten een verschil
tussen een vrijwillige ouderbijdrage en overige schoolkosten voor activiteiten als excursies, culturele
activiteiten, schoolkampen, reizen, feesten, eindexamengala etc. Dat laatste bedrag kan oplopen tot vele
honderden euro’s per kind per jaar. Er werd soms een alternatief programma aangeboden voor leerlingen
waar niet voor was betaald. Dat mag niet meer. Na 1 augustus 2021 doet het er niet meer toe hoe deze
kosten worden genoemd.
De nieuwe wet wil aan alle onduidelijkheid een einde maken en vooral zorgen dat er geen enkel kind wordt
uitgesloten van door school georganiseerde activiteiten omdat ouders onvoldoende financiële middelen
hebben.
Daarom staat nu centraal: alles wat een school organiseert onder haar verantwoordelijkheid binnen en
buiten het verplichte onderwijsprogramma – moet toegankelijk zijn voor ALLE leerlingen. ALLE kosten die
school ouders daarvoor in rekening brengt zijn vrijwillig.
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Dat geldt ook voor het extra curriculaire deel van het onderwijsprogramma – kinderen waarvan de ouders
de bijdrage niet betaald hebben, mogen niet langer worden uitgesloten van extra activiteiten zoals
schoolreizen, excursies, introductiekamp, vieringen, extra taalcursussen, huiswerkbegeleiding en
examentraining (indien georganiseerd door bevoegd gezag) . Ook voor zogenaamde ‘profielscholen’
hoeven ouders niet extra te betalen als zij dat niet kunnen. Dus vanaf nu kunnen alle kinderen kiezen voor
tweetalig onderwijs, technasium, sport- of cultuurklassen enz.
Scholen moeten duidelijk in hun Schoolgids en op de website communiceren dat de ouderbijdrage vrijwillig
is, conform de wettelijke bepalingen hierover, en het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage mag
geen reden zijn voor uitsluiting van activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden
georganiseerd. Helaas is deze informatie vaak maar moeilijk te vinden,
Scholen mogen ouders ook geen aanmaning sturen.
Stichting Leergeld vergoedt daarom vanaf 1 augustus 2021 geen kosten meer van activiteiten die onder
verantwoordelijkheid van school vallen.
Er zijn nog wel bepaalde kosten die we vergoeden en dat zijn de persoonlijke schoolspullen, zoals schriften,
pennen liniaal, huur van een kluisje, een atlas, gymkleding (behalve verplichte outfit), praktijkkleding,
woordenboek, rekenmachine, fiets en in dien noodzakelijk een device. Alleen als die verplicht is en ouders
die niet kunnen aanschaffen moet de school er een leveren. Dit geldt ook voor andere typen laptops e.a.
Er is een uitzondering: als scholen extra activiteiten aanbieden aan hoogbegaafde leerlingen die niet vallenonder verplicht programma of ondersteuning kunnen ze leerlingen uitsluiten die hier niet voor betalen.
Op grond van het aantal kinderen dat in 2021 werd ondersteund, het aantal declaraties dat door Leergeld
werd betaald en de bedragen die daarmee gemoeid waren mag geconcludeerd worden dat Leergeld ook in
Nuenen een meer dan noodzakelijke voorziening is. We zijn er echter nog lang niet. Nog steeds bereiken
we kinderen niet waardoor zij buitenspel staan

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Leergeld Nuenen kent drie pijlers:
1. Het inzamelen van gelden.
2. Het betalen van de kosten van voorzieningen voor onderwijs, sociale en sportieve ontplooiing van
kinderen tussen 4 en 18 jaar van in Nuenen woonachtige ouders en/of verzorgers, indien deze zelf
niet de noodzakelijke kosten kunnen betalen.
3. Het vervullen van een signaalfunctie om overheid en maatschappelijke groeperingen te wijzen op
de problematiek die speelt voor kinderen die opgroeien in gezinnen in armoede.
De intellectuele en sociaal-emotionele ontwikkeling, alsmede het welbevinden van deze kinderen
worden fors belemmerd als er sprake is van financiële belemmeringen tijdens hun opleiding en
ontplooiing.
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Organisatie
Stichting Leergeld Nuenen werkt geheel met vrijwilligers die om niet hun taken uitvoeren.
De organisatie kent drie geledingen:
a. de adviseurs, fietsenmakers en ICT-verantwoordelijke
b. de coördinatoren
c. het bestuur
ad a. Adviseurs, fietsenmakers en ICT- coördinator
Voor de ondersteuning aan de kinderen waren in Nuenen 11 en later 12 adviseurs werkzaam. Op dit
moment zijn er voldoende adviseurs om, als we weer uit deze coronapandemie zijn gekomen, het zo
belangrijke “gesprek aan de keukentafel “ bij alle gezinnen die een aanvraag voor ondersteuning indienen
te voeren
De adviseurs bezoeken elk gezin tenminste eenmaal per jaar en vragen daarbij de informatie die nodig is
om de inkomenscontrole uit te voeren (wordt gedaan door de coördinatoren) en/of om te beoordelen of er
nog recht bestaat op ondersteuning. In 2021 was de norm dat een kind in aanmerking komt voor Leergeld
bij een gezinsinkomen dat lager is dan 120% van het sociaal minimum. In de loop van 2021 is de norm
opgehoogd naar 130%. Helaas door het voort duren van de coronapandemie werden ook in 2021 de
huisbezoeken voor het grootste deel stil gelegd. Adviseurs hebben telefonisch contact gehouden met de
gezinnen en een paar keer aan de deur een pakket afgegeven in het kader van speciale acties.
De taken van de adviseurs:
- de adviseurs zijn degenen die bij de gezinnen aan huis komen en samen met de ouder(s) in kaart
brengen welke ondersteuning het kind of de kinderen in dat gezin zouden willen krijgen;
- ze schatten de situatie in;
- ze verzamelen alle informatie die nodig is om een aanvraag te beoordelen;
- ze leggen de inventarisatie voor aan de coördinatoren die erover besluiten;
- ze voeren alle gegevens in het registratiesysteem Lisy 2021.
Normaal gesproken komen de adviseurs, fietsenmakers en ICT-coördinator vijfmaal per jaar bijeen voor
overleg. In 2021 hebben de adviseurs fietenmakers en ICT-coördinator twee keer fysiek vergaderd met de
coördinatoren en een aantal bestuursleden
Fietsenmakers
In 2021 waren er vier fietsenmakers druk met het opknappen en uitleveren van fietsen aan de
schoolgaande kinderen. Deze fietsen komen vaak als donatie binnen en af en toe wordt er een gerichte
actie opgezet om fietsen binnen te krijgen. Tevens is er een eenmalig actie opgezet om vanuit de
restvoorraad fietsen uit te leveren aan ouders en vluchtelingen
ICT-coördinator
Een vrijwilliger is verantwoordelijk voor alle ICT-gerelateerde zaken en het opknappen, installeren en
uitgeven van laptops. Vanaf het moment dat de scholen dicht gingen is deze persoon zeer druk geweest
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met het inrichten en bezorgen van laptops. Laptops zijn m.n. verkregen door een donatie van een bedrijf
uit de regio.

Ad b. Coördinatoren
In voorgaand twee jaren waren er twee coördinatoren werkzaam voor Leergeld Nuenen. In september is
een van de vaste fietsenmakers ook een rol als coördinator op zich gaan nemen. Daarmee werd tot grote
vreugde van eenieder de vacature die sinds 2019 bestond opgevuld.
De taken van de coördinatoren:
-

-

-

telefonisch te woord staan van aanvragers;
coördineren, beoordelen, afwikkelen en administreren van aanvragen;
begeleiden van adviseurs;
bemensen van wekelijks spreekuur;
inrichten van de dossiers;
invoeren gegevens in Lisy (Leergeld informatiesysteem) In 2021 is het nieuwe Lisy2021 in gebruik
genomen. Hiervoor zijn meerdere cursussen digitaal gevolgd en tevens heeft er interne scholing
plaats gevonden voor de adviseurs.
beoordelen inkomensgegevens
up to date houden van infomatiemap
met de penningmeester regelen van betalingen;
aanvragen voor fietsen registreren en doorgeven aan fietsenmakers;
aanvragen voor laptops registreren en doorgeven aan ICT-coördinator;
samen met bestuur onderhouden van de contacten met scholen, verenigingen, LEV-groep enz
onderhouden van contacten met andere organisaties in den lande die zich specifiek richten op
kinderen zoals bijvoorbeeld het Nationaal Fonds Kinderhulp en het organiseren van acties die
worden aangeboden door deze organisaties;
deelname aan regio-overleg van coördinatoren Stichtingen Leergeld;
opstellen van adviezen aan bestuur.

Al met al een zeer tijdrovende en zeer belangrijke taak.
Ad c. Bestuur
Het bestuur bestond begin 2021 uit vijf personen. In de loop van 2021 heeft er een wisseling plaats
gevonden. Het bestuurslid met PR als hoofdtaak, Karin Aarts nam afscheid en eind oktober is Harrie van de
Bogaard toegetreden als bestuurslid, met als hoofdtaak onderhouden van contacten met het
basisonderwijs.
Het bestuur van Leergeld Nuenen gaat komend jaar actief zoeken naar verder aanvulling van het bestuur
met een bestuurslid PR en fondswerving in het takenpakket.
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Taken van het bestuur
-

het ontwikkelen van beleid
het onderhouden van contacten met gemeente, sponsoren, pers, de Vereniging van Stichtingen
Leergeld Nederland en andere Leergeld stichtingen in de regio
het leggen van contacten met andere hulpverlenende instanties
het werven van fondsen
participeren in landelijke bijeenkomsten, georganiseerd door Leergeld Nederland, waaronder
deelname aan de Algemene Ledenvergadering
financiën
werkzaamheden in Twinfield en betaalbaar stellen van middelen (penningmeester)
kascommissie samen stellen die de boekhouding eenmaal per jaar controleert

Het bestuur heeft de eerste twee vergaderingen van dit jaar digitaal gehouden en heeft daarna 5 keer
vergaderd in het parochiecentrum.
In 2021 heeft het bestuur een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2021-2025 vastgesteld.
Onderwerpen die dit jaar naast de gebruikelijke onderwerpen op de agenda stonden waren o.a. de
invoering van de Wet Bestuur en Toezichthouders Rechtspersonen, de ANBI-registratie, inschrijven
UBO’s en de wetswijziging in de wet op de vrijwillige ouderbijdrage.
De voorzitter heeft deel genomen aan digitaal overleg vanuit Leergeld Nederland , de penningmeester
heeft de jubileum bijeenkomst bezocht en de secretaris heeft deel genomen aan de landelijke
werkgroep mbt de wet vrijwillige ouderbijdrage en is aanwezig geweest bij het SOV (overleg
vrijwilligersorganisaties ). Dat vond dit jaar digitaal plaats.

Werkwijze
Ouders of verzorgers doen schriftelijk of telefonisch een aanvraag bij Stichting Leergeld Nuenen. Een
adviseur bezoekt de aanvrager thuis en gaat in gesprek of eventuele voorliggende voorzieningen al benut
zijn zoals de “meedoen bijdrage”. Zo nodig geeft de adviseur daar informatie over en spoort de aanvrager
aan daar optimaal gebruik van te maken en stelt hen op de hoogte van de procedure. Er wordt ook
informatie gegeven over andere regelingen in de gemeente (bijzondere bijstand, noodfonds, voedselbank,
kledingbank, speelcadeau. Deze laatstgenoemde organisaties vallen niet onder de gemeente Nuenen. En
over de landelijke Stichting jarige Job, Kinderhulp, Linda Foundation e.a. Samen met de aanvrager gaat de
adviseur alle gegevens na die nodig zijn voor de beoordeling door Leergeld van een hulpvraag
(gezinsgegevens, gegevens kind(eren), inkomensgegevens en de gegevens van de hulpvraag zelf). De
gegevens worden in Lisy opgeslagen door de adviseur.
Eerst wordt de inkomenstoets uitgevoerd, pas daarna wordt de aanvraag beoordeeld.
De aanvraag wordt door de coördinator beoordeeld. De coördinator neemt een besluit, zorgt voor de
uitvoering van het besluit en deelt het antwoord aan de aanvrager mee.
De inkomensnorm die werd gehanteerd in 2021 om kinderen een budget te geven vanuit Leergeld bedroeg
€1844 voor een tweeoudergezin en €1604 voor een eenoudergezin. Dit is de 120% norm, die is in de loop
van het jaar tijdelijk opgehoogd.
Gezinnen die aanspraak kunnen maken op ondersteuning door Leergeld hebben een budget per kind dat,
afhankelijk van het onderwijs dat het kind volgt, €350 bedraagt (basisonderwijs), €500 (brugklas voortgezet
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onderwijs) of €400 (overige klassen voortgezet onderwijs en MBO). Ouders (en kind) zijn zelf
verantwoordelijk voor de keuzes over hoe dit budget te besteden

Uitgangspunten
-

-

De ondersteuning bestaat altijd uit een gift.
Uitbetaling vindt indien mogelijk rechtstreeks plaats aan de school, de vereniging of de
leverancier en wordt in principe niet op de rekening van de aanvrager gestort tenzij deze al
een rekening heeft betaald.
Leergeld Nuenen streeft ernaar een aanvraag zo snel mogelijk af te handelen, bij een
normaal lopende procedure lukt dat meestal binnen twee weken.

Afspraken met instellingen en instanties
-

met de meeste scholen voor primair onderwijs is een regeling getroffen mbt de
ouderbijdrage. Deze wordt op ons verzoek kwijtgescholden. Leergeld betaalden tot 1
augustus 2021 wel de kosten voor schoolreisjes. De scholen waar onze kinderen naar toe gaan
hebben een brief ontvangen waarin we vermelden dat vanaf 1-8-2021 er geen bijdragen meer
betaald zullen worden vanwege het vervallen van deze verplichting.
Als er problemen met een school zijn, vragen we instemming van de ouders om dit op school te
gaan oplossen. Aan de directies/bestuurders melden we bijzondere voorvallen wanneer die kunnen
helpen om deze veranderingen goed te laten verlopen.

-

-
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met de meeste scholen voor vo was tot 1 augustus 2021 een regeling afgesproken waarbij Leergeld
50% van de schoolkosten betaalt; ook zijn er nog enkele andere afspraken gemaakt mbt
schoolreisjes en laptops e.a.; deze afspraken zijn m.i.v. aug. 2021 komen te vervallen en vervangen
door andere afspraken in sommige gevallen.
met mbo-instellingen zijn afspraken om een beroep te doen op hun noodfondsen; Leergeld
verstrekt een verwijsbrief voor Noodfondsen;
Leergeld geeft uitvoering aan de regeling Kindpakket van de gemeente Nuenen (abonnement
speeltuin de Kievit, zwemlessen, zwemkaartjes/-abonnementen);
Leergeld voert de BMD-regeling van de Gemeente Nuenen uit als aanvulling op LG-budget en
vergoeding kosten entreebewijzen;
er zijn afspraken gemaakt met Stichting Vluchtelingenwerk om gezinnen met een
verblijfsvergunning door te sturen naar Leergeld;
met een (beperkt) aantal verenigingen en instellingen is een korting op de contributie afgesproken;
in april is een overeenkomst met kinderdagverblijf Kids Society Eriuca tot stand gekomen om
ouders te ondersteunen bij betalingsproblemen mbt de ouderbijdrage als hun kind (0-4 jaar) een
indicatie krijgt tot het volgen van VVE (voor- en vroegschoolse educatie bij het peuterwerk)
vanwege taalontwikkelingsproblemen.
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In cijfers
Een groot deel van 2021 ging de Nederlandse samenleving gebukt onder de gevolgen van de coronapandemie. Vreemd genoeg heeft dit in 2021 net zomin als in 2020 echter nog niet geleid tot een grote
stijging van het aantal gezinnen en het aantal kinderen ten opzichte van 2019. Zeker omdat in de afgelopen
jaren Leergeld Nuenen steeds beter de doelgroep wist te bereiken en omgekeerd ook de doelgroep
Leergeld Nuenen beter wist te vinden.
Onderstaand is een cijfermatig overzicht van de gegeven ondersteuning te vinden.
In dat overzicht zijn ook de acties en giften van de landelijke organisaties vermeld.
Leergeld kan (per kind eenmalig) een beroep op Kinderhulp als het leergeld budget ontoereikend is of niet
voorziet in een bijdrage voor de specifieke aanvraag (bijv. bril). Bovendien zorgt Kinderhulp elk jaar voor
o.a. een zomerpakket voor de kinderen. Vanwege deze ondersteuning door Kinderhulp hebben twee
vrijwilligers van Leergeld dit jaar gecollecteerd voor Kinderhulp.
Naast de in de tabel genoemde ondersteuning heeft Leergeld ook in 2021 weer een rol gespeeld bij
verwijzingen naar de Kledingbank, de Stichting Speelcadeau, SUMMA noodfonds, overige MBO-instellingen,
scholen voor vo voor ouderbijdragekorting (tot 1-8-2021) of levering laptop, Nuenense kerstpakkettenactie.
Er zijn naast Leergeld veel initiatieven in Nederland die zich richten op kinderen in armoede. In geld uitgedrukt is er opgeteld – uit al die fondsen tezamen voor elk kind een bedrag van in totaal ongeveer €500 beschikbaar. Helaas
vervalt deze ondersteuning volledig zodra het gezinsinkomen de grens van 120% van het sociaal minimum te boven
gaat. Deze armoedeval is een probleem dat niet moet worden onderschat. Het brengt gezinnen echt in problemen.
In de gemeente Nuenen zou daarom moeten worden nagedacht over een glijdende afbouw waarbij bijvoorbeeld
inkomens van 120% tot 140% ook nog recht hebben op een gedeeltelijke ondersteuning. Een dergelijke aanpassing zal
veel menskracht vragen en het is de vraag of dit geheel door een vrijwilligersorganisatie kan worden opgevangen.
Desalniettemin is het wel iets om in het gemeentebestuur over na te denken.
In 2021 is er daarom een tijdelijke aanpassing norm 120-125 en 125-130 % toegepast.

Onderstaande tabel met het cijfermatig overzicht van de gegeven ondersteuning spreekt voor zichzelf.
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Omschrijving

Aantal

Eventuele toelichting

Geholpen gezinnen

126

16 nieuwe gezinnen maar ook 14 gezinnen die niet
meer bij Leergeld zijn

Geholpen kinderen van 4 tot 18
Verrichte betalingen aan scholen,
verenigingen, zwembad, etc.
Verstrekte fietsen
Verstrekte computers en laptops

248
602
49
24

€46.715,79
Plus 21 ouders en 6 vluchtelingen
Zijn altijd gebruikte computers die worden geschonken
of tegen beperkte kosten (max €300) worden
aangekocht bij gespecialiseerde ondernemingen. Door
digitaal onderwijs in lockdown van scholen veel laptops
uitgereikt.
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Kinderen die zwemlessen volgen of
40
in 2021 hebben gevolgd en afgerond
met een diploma.
Abonnementen speeltuin De Kievit
49

Kindervakantieweek
Ijscobonnen
Verstrekte toegangskaartjes tot
binnen- en buitenzwembad

723
473

Verstrekte pakketten Jarige Job

131

Deelname actie Pepernoot
(Kinderhulp)

284

Aantal toegekende aanvragen
Kinderhulp
Zomerpretpakket (Kinderhulp)
Pathé thuiscodes (Kinderhulp)
Fashion cheques (Kinderhulp)
Beroep op Bijdrageregeling
Maatschappelijke Deelname
Always maandverband (Kinderhulp)
Schoolspullenpassen (Armoede
Fonds)
Wegwerp mondkapjes (via
Armoedefonds)
Corona zelftests (via Armoedefonds)
Noodfonds
Linda Foundation
Hartenhuis Winter Efteling
Hartenhuis Heppie Box
Hartenhuis Openluchtmuseum
Arnhem

18

Maakt deel uit van Kindpakket maar zwemlessen lagen
groot deel van jaar stil door corona / 18 kinderen
doorgeschoven naar wachtlijst voor 2022
Maakt deel uit van Kindpakket. Dit jaar weinig
abonnementen tov voorgaande jaren ivm beprkingen
corona
Nvt vanwege corona
Waarvan ingeleverd 494
Allemaal kaartjes voor binnenbad en dit jaar vanwege
vrije toegang Enode geen abonnementen voor
buitenbad Enode. Maakt deel uit van Kindpakket.
De stichting Jarige Job verstrekt kinderen een pakket
waarmee ze op school hun verjaardag kunnen vieren.
Aanvraag loopt via Leergeld.
Actie Pepernoot is een initiatief van het Nationaal
Fonds Kinderhulp en zorgt voor een sinterklaascadeau
voor kinderen die in armoede opgroeien. Aanmelding
en verstrekking loopt via Leergeld.
t.w.v. €2.347,00.

130
55
32

t.w.v € 4.800,00

16
138

138 passen à €50,00

24.300
1600
11
35
89
20

t.w.v.€7.700,00
35 kinderen en 17 volwassenen
20 kinderen en 19 volwassenen

Financieel
De inkomsten van Leergeld Nuenen komen uit drie bronnen: gemeentelijke subsidie, donaties van
organisaties en particuliere giften. Met ingang van 2017 ontvangt de gemeente Nuenen gelden van het rijk
met als doel deze in natura te besteden aan kinderen in armoede (de zogenaamde Klijnsma-gelden) .
Vanuit deze gelden verstrekt de gemeentesubsidie aan Leergeld Nuenen om een grotere doelgroep van
kinderen te kunnen bereiken en om deze doelgroep adequate voorzieningen te kunnen bieden.
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Sedert begin 2018 voert Leergeld op verzoek van de gemeente ook de gemeentelijke Bijdrageregeling
Maatschappelijk Deelname uit voor kinderen tussen 0 en 18 jaar. Ook uitkeringen uit het gemeentelijk
noodfonds worden in opdracht van de gemeente of de LEV groep door Leergeld Nuenen verstrekt en in
geval van leningen sluit Leergeld de terugbetaling overeenkomst af met de betrokken inwoner.
Door het (tijdelijk) vervallen van allerlei activiteiten door de corona-pandemie is het aantal uitgaven
evenals in 2020 gedaald.

Onderstaande tabel geeft de inkomsten in 2021 weer.
Gemeentelijke subsidie
armoedebestrijding
(Klijnsmagelden)
Gemeentelijke subsidie
kindpakket

€ 67000

Conform uitvoeringsovereenkomst te besteden aan
onderwijs, sport en cultuur.

€ 17000

Gemeentelijke Bijdrageregeling
Maatschappelijke Deelname
Donaties organisaties en
particulieren

€

Conform uitvoeringsovereenkomst te besteden aan
zwemles, abonnementen Kievit en toegangskaartjes
zwembaden
Uitvoering van deze gemeentelijke regeling voor
kinderen van 0 tot 18 jaar.
OCN-Rabo Clubsupport, Kids Society, Round table, Kunst
met een grote T, Rotary, Kinderhulp

Totaal Giften

€ 110834
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Doorgaans slaagt Leergeld Nuenen erin om bij scholen, instellingen en verenigingen kwijtschelding
of korting te krijgen. Dit is een aspect dat niet tot uitdrukking komt in de betaalde bedragen. Zie
het financieel jaarverslag.
De uitgaven van Leergeld Nuenen worden conform de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente besteed
aan het bestrijden van de kosten voor onderwijs, voor deelname aan sportverenigingen, culturele
instellingen en zwemles.
Er werd vier maal via Leergeld een beroep gedaan op het gemeentelijk noodfonds.
Buiten het budget om kan Leergeld aan kinderen een fiets ter beschikking stellen om naar school te gaan en
eventueel een device indien deze voor het onderwijs noodzakelijk is. De fietsen zijn doorgaans “krijgertjes”
die door drie vrijwilligers, onze fietsenmakers, worden opgeknapt.
Vanwege de langdurige sluiting van scholen door de corona-pandemie gingen alle scholen in po en vo over
op online-lessen. Hierdoor was er een zeer grote vraag naar laptops. Dankzij een schenking via Brainport
Development van laptops van ASML (18) in 2020 en van het SIVON (10 laptops) kon de ICT-coördinator
gelukkig alle kinderen helpen. Hiermee konden schoolgaande kinderen van gezinnen die gevraagd hebben
om een laptop,) worden voorzien van een up to date laptop. Onze ICT-coördinator heeft alle laptops
ingericht en gebruiksklaar gemaakt voor het online-onderwijs. In veel gevallen betekende dit bijvoorbeeld
dat er een camera en speaker voor de laptop moest worden aangeschaft. In totaal zijn er 24 laptops
uitgegeven in 2021. Leergeld Nuenen heeft echter ook in een aantal gevallen scholen op hun taak gewezen
om tijdelijk devices ter beschikking te stellen tijdens de sluiting van de scholen.
Leergeld probeert de kosten van de eigen organisatie zo laag mogelijk te houden. Naast telefoon, bankkantoorkosten ontvangen de vrijwilligers een bescheiden onkostenvergoeding. Daarnaast moeten
energielasten betaald worden voor het pand dat als opslagplaats voor de fietsen wordt gebruikt.
De totale organisatiekosten over 2021 bedragen €2366 voor, bank €202, energie €652 en € 1198 overige
lasten (o. a.bijdrage aan Leergeld Nederland), in totaal derhalve €4418.
Op 21 februari heeft de kascommissie, bestaande uit de bestuursleden Jos Deckers en Harrie van de
Bogaard de boekhouding van 2021 goedgekeurd.

PR
Via de billbaords in de gemeente Nuenen is een paar keer reclame gemaakt voor Stichting
Leergeld, oa. voor het stemmen op Leergeld in de Rabo-club support actie.
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Externe contacten
Door de werkwijze van Leergeld Nuenen en het feit dat er echt bij mensen “achter de voordeur “ kan
worden gekomen, ervaren we dat er steeds meer een beroep op ons gedaan wordt vanuit gemeentelijke
instanties en andere vaak landelijke stichtingen om te assisteren bij de uitrol van verschillende
ondersteuning programma’s in het kader van armoede bestrijding. Het Bestuur van Leergeld Nuenen staat
in principe open voor deze aanvragen maar is van mening dat de primaire taak het Kinderen uit gezinnen
met een smalle beurs laten meedoen met sport en cultuur in hun woonplaats de prioriteit heeft.
Met de gemeente wordt normaal gesproken een paar keer per jaar overlegd op bestuursniveau. Dit jaar
verliep het overleg moeizamer en heeft er maar een keer een overleg op net gemeentehuis plaats
gevonden. De coördinatoren hebben veel overleg met de LEV-groep.
In 2021 o.a. bijeenkomst over werkwijze LEV voor adviseurs, coördinatoren en bestuursleden In de
bijeenkomst werd de werkwijze toegelicht en onderzocht op welke wijze we elkaar kunnen versterken.
Daarnaast neemt de secretaris namens de stichting zo’n vier keer per jaar deel aan het SOV, een overleg
van alle Nuenense vrijwilligersorganisaties. Dit jaar zijn de fysieke bijeenkomsten vervallen vanwege corona
en hebben de bijeenkomsten digitaal plaats gevonden.

Leergeld Nederland is een belangrijke spin in het web van de plaatselijke stichtingen Leergeld. Ze zijn een
bron van informatie, bundelen de krachten om op landelijk niveau aandacht te vragen voor de toenemende
kloof tussen rijk en arm en de situatie van kinderen die in armoede opgroeien, het landelijk
registratiesysteem LIsy wordt door hen beheerd en in 2020 is het automatiseringssysteem volledig op de
schop gegaan en heeft Leergeld Nederland de transitie naar Lisy 2021 begeleid o.a. via gebruikerstrainingen
Jaarlijks kunnen de plaatselijke stichtingen deel nemen aan de Algemene Ledenvergadering (dit jaar
digitaal), op regionaal niveau wordt coördinatorenoverleg georganiseerd en er worden regelmatig
nieuwsbrieven verzonden. In 2021 zijn de cursussen (georganiseerd o.a. via de Vonk) voor nieuwe adviseurs
slechts gedeeltelijk (a.g.v. ziekte cursusleidster) en digitaal (vanwege de coronapandemie) uitgevoerd. In
2022 zal er een nieuwe cursus gestart worden vanuit LG Nuenen i.s.m. enkele andere LG stichtingen uit de
regio.

Dank verschuldigd aan velen
Leergeld Nuenen is veel dank verschuldigd aan de gemeente, de vele individuele sponsoren, de organisaties
die soms zeer substantiële bedragen hebben gedoneerd maar bovenal aan de vrijwilligers die zich voor
Leergeld inzetten: de coördinatoren, de adviseurs, de fietsenmakers, degene die zorg draagt voor de
uitgifte van computers en de bestuursleden. Alleen dankzij hun bijdragen en inzet heeft Leergeld ook in
2021 haar motto weer kunnen realiseren: “Alle kinderen mogen meedoen!”.
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