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Doelstelling en Missie
Een kind aan de kant zien staan, dat wil toch niemand. Kinderen moeten niet alleen op school mee
kunnen doen aan activiteiten, zoals een schoolreisje, maar ook aan buitenschoolse activiteiten
kunnen deelnemen, zoals sport, muziek, kindervakantiewerk, leren zwemmen en nog veel meer.
Kinderen moeten elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren, dat gebeurt op school, maar
ook na school of tijdens vakanties.
Het doel van de stichting is te voorkomen dat kinderen in Goirle en Riel door financiële problemen
van hun ouders en/of verzorgers, buiten de boot vallen.
Daarom wil de Stichting Leergeld Goirle en Riel, kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar laten
meedoen aan tenminste één activiteit, wanneer het gezin waartoe zij behoren moet rondkomen van
een inkomen dat lager is dan 120% van het bijstandsniveau. Voorwaarde voor deze hulp is echter dat
de mogelijkheden van eventuele voorliggende (wettelijke) voorzieningen reeds benut zijn of niet
toereikend blijken.
De stichting wil tevens een signaalfunctie vervullen voor de Gemeente Goirle, d.m.v. participatie in
het Platform Minima Goirle en Riel, de politiek te wijzen op de financiële problematiek die leeft bij
mensen met kinderen die leerplichtig zijn en op de gevolgen van deze financiële belemmeringen voor
de opleiding en ontplooiing van deze kinderen.
De stichting Leergeld Goirle en Riel is statutair opgericht en operationeel sinds 1998 en is
aangesloten bij Leergeld Nederland.

Werkwijze
Stichting Leergeld werkt uitsluitend met vrijwilligers en zet intermediairs in als contactpersoon voor
de cliëntgezinnen. De regie van alle dagelijkse werkzaamheden ligt bij de coördinator.
Stichting Leergeld richt zich op ouder(s) van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar:
•
•
•

met een laag inkomen c.q. een geringe bestedingsruimte
uit Goirle en Riel
die hun kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand,
studiefinanciering of andere bestaande regelingen.

Het gaat om uitgaven voor:
•
sportclub of andere vereniging
•
muzische vorming
•
zwemlessen
•
jeugdvakantiewerk
•
schoolactiviteiten
•
alle overige kosten die er aan bijdragen dat kinderen zich kunnen ontplooien, bij
voorkeur in relatie met anderen.
Aanvragen ten behoeve van een kind worden structureel en systematisch geregistreerd, zodat
objectief is vast te stellen hoe gelden aan welke activiteiten worden besteed.
Sinds maart 2012 worden deze gegevens geregistreerd in LISY (Leergeld informatiesysteem) dat ook
door andere stichtingen Leergeld wordt gebruikt. Hierdoor ontstaat er landelijk inzicht in de totale
problematiek over de verschillende stichtingen Leergeld.
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Organisatie
In 2017 was het bestuur als volgt samengesteld:
Dhr. Paul van Aanholt
Dhr. Jos Pouwels
Mw. Gerry Rotteveel (vanaf 01-2017)
Mw. Hennie Bertens (tot 03-2017)
Mw. Thérèse Sparidaens
Mw. Joke van Ooijen

voorzitter/externe contacten
penningmeester
secretaris
bestuurslid/PR en FW1
bestuurslid/PR en FW
bestuurslid/PR en FW

De coördinatie van de dagelijkse werkzaamheden was in handen van dhr. Joop Spermon.
De coördinator werd bijgestaan door 7 intermediairs:
Dhr. Albert Sier
Mw. Anke de Geus
Mw. Pum van Wetten
Dhr. Fred Vermaat
Mw. Sandra Dominicus
Mw. Sharon Koensen
Dhr. Wim Slotboom
Met alle intermediairs heeft de stichting een vrijwilligerscontract afgesloten. Alle vrijwilligers zijn
verzekerd via de Gemeente voor aansprakelijkheid of andere schade. Daarnaast krijgen de
intermediairs een bescheiden onkostenvergoeding van € 14,50 per maand.
Het bestuur heeft in het jaar 2017 acht keer geagendeerd vergaderd. Bij deze vergaderingen is steeds
de coördinator aanwezig en actief betrokken. Bij één bestuursvergadering waren ook de
intermediairs uitgenodigd. Dit met de bedoeling dilemma’s en ontwikkelingen te bespreken en om
voeling te houden met elkaars activiteiten.
Daarnaast is er dit jaar weer een gezamenlijke, informele avond voor bestuur, coördinator en
intermediairs geweest waarbij we gezamenlijk hebben gegeten. Inmiddels een mooie traditie van de
Stichting Leergeld Goirle en Riel. De kosten voor deze avond zijn gedoneerd.

Registratiesysteem
De intermediairs werken met het online registratiesysteem LISY.
Deze rapportage is geheel gebaseerd op het schaduwsysteem, dat gebruik maakt van een aantal
EXCEL bestanden die door de coördinator worden gebruikt om de coördinatie uit te voeren.

1

Public Relations en Fondsenwerving
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Cliënten
In 2017 heeft een beperkte stabilisatie van het aantal cliënten doorgezet. Het gemiddelde aantal
cliënten was ruim 108, iets hoger dan in 2016.
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Op 1 januari 2017 waren 110 cliënten ingeschreven. Gedurende 2017 zijn er 18 nieuwe
aanmeldingen geweest. Er zijn 15 cliënten uitgeschreven, zodat we op 1 januari 2018 113 cliënten
hebben.
106 van de ingeschreven cliënten hebben ook aanvragen ingediend en gehonoreerd gekregen.
Cliënten worden uitgeschreven als al hun kinderen ouder zijn dan 18 jaar. Ook worden cliënten
uitgeschreven als hun kinderen buitenshuis geplaatst zijn of om andere redenen niet meer bij hen
wonen. Verder worden cliënten uitgeschreven die de gemeente Goirle verlaten of wanneer hun
financiële situatie bijvoorbeeld door een nieuwe partner voldoende is verbeterd.
Cliënten worden pas geholpen nadat ze een machtiging hebben getekend, zodat Leergeld kan
declareren bij de gemeente, zodra de cliënt een participatieregeling toegekend heeft gekregen.
Vervolgens krijgt de cliënt drie maanden de tijd om de regeling aan te vragen. We willen graag bewijs
zien dat men geprobeerd heeft de regeling te krijgen. Bij toekenning hebben we graag een kopie van
de beschikking.
Op 31 december hadden 66 cliënten de participatieregeling. Van 3 cliënten was de situatie nog niet
bekend. De overige cliënten konden geen participatieregeling krijgen. Er was maar een cliënt zonder
afgegeven machtiging, die moet nog worden opgehaald.

Kinderen
Op 1 januari 2017 waren 208 kinderen geregistreerd. Gedurende 2017 zijn 20 kinderen afgevallen
doordat zij 18 jaar werden en er zijn er 11 bij gekomen doordat zij 4 jaar werden. Verdere mutaties
zijn het gevolg van vertrokken en nieuwe cliënten. Nu zijn er 212 kinderen geregistreerd.
In 2017 zijn door ons toedoen 204 kinderen geholpen. Dat is 10 kinderen meer dan in 2016.
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Aanvragen
In 2017 zijn er 1124 aanvragen behandeld. Hiervan zijn er 82 afgewezen om diverse redenen,
waarvan enkele op inhoudelijke gronden en de rest waren foute aanvragen.
Eind 2017 waren nog 34 aanvragen openstaand.
De openstaande aanvragen worden in principe overgezet naar 2018, als deze in 2018 alsnog
gehonoreerd kunnen worden.
In 2017 zijn 1008 aanvragen gehonoreerd tegenover 997 in 2016. Een lichte stijging.
Zoals ook in voorgaande jaren betekende een aanvraag niet persé een activiteit. De eerste aanvraag
start vaak een proces op bij een vereniging, die leiden kan tot een reeks van betalingen. Om die
allemaal afdoende te kunnen overzien, worden daarvoor afzonderlijke aanvragen aangemaakt. Zo
betekent een lidmaatschap bij een voetbalclub twee betalingen per jaar voor de contributie, enkele
betalingen voor kleding en schoenen en mogelijk nog een voor een kamp. Bij zwemlessen betekent
dit in principe zelfs een betaling per maand, zolang als de lessen nodig zijn.
De verdeling van de behandelde aanvragen over de verschillende groepen was al volgt:
Ingediende
Aanvragen

Activiteiten
Onderwijs
Sport

Zwemmen
Voetballen
Andere

Cultuur
Welzijn

JVW
Andere

Openstaand
Afgewezen
Totaal

112

82

592

155

104

43

182

76

878
31

274
12

52

50

51

32

103

82

1124

450

34
82

Financieel
Binnen het logboek worden alle financiële consequenties per kind en per gezin automatisch
bijgehouden. De bankbetalingen die door de coördinator zijn uitgevoerd, staan opgelijst in een
bankjournaal: “Bank Leergeld Coördinatie”. Zijn er cash transacties nodig, dan staan deze opgelijst in
“Cash Leergeld Coördinatie”, maar dat is al jaren niet nodig geweest.
Daarmee is alles wat de cliënten betreft in financiële zin voor 100% te volgen en traceerbaar.
De 1008 gehonoreerde aanvragen hebben totaal € 52.847,09 gekost, dat betekent een gemiddelde
van € 52,43. Een gemiddelde vergoeding per kind was € 259,05. De gezinnen die vergoedingen
hebben ontvangen, ontvingen gemiddeld € 498,56.
Voor de solidariteitsregeling is voor de betreffende cliënten bij de gemeente € 26.618,29
gedeclareerd en inmiddels is € 26.066,74 ontvangen. Restant is begin januari te verwachten. Per
saldo heeft de stichting in 2017 voor € 26.712 vergoed uit eigen middelen. Dit is lager dan in
voorgaande jaren, hetgeen onder andere het gevolg is van de verhoging van de participatieregeling
van € 250 per kind per jaar naar € 300.
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Intermediairs
In 2017 werd gewerkt met 7 intermediairs.

Coördinatie
Om de coördinatie uit te voeren zijn er 360 documenten gescand. Ook zijn er 308 brieven en
documenten aangemaakt en verstuurd.
Omdat de coördinatie door een persoon uiteindelijk een risico inhoudt, hebben we in 2017 gezocht
naar een assistent en ook gevonden. Helaas moest zij het door persoonlijke omstandigheden al snel
opgeven en zijn we een nieuw zoektraject begonnen.
Vrijwel maandelijks was er overleg met de intermediairs en het bestuur.
Met externe organisaties hebben afstemmingen plaatsgehad: Gemeente (Sociale Zaken), Club
Pellikaan, Laco Goirle en Kompaan en de Bocht.

Publiciteit
Via een sponsor is er wekelijks een advertentie op de voorpagina van het Goirles Belang verschenen;
periodiek zijn er artikelen over Leergeld in het Goirles Belang gezet.
Daarnaast is de Stichting Leergeld opgenomen in het memorandum van de Gemeentegids.
Eind 2017 is door Gelden vûr Helden een glazen huis actie gehouden die geheel in het teken stond
van Stichting Leergeld Goirle en Riel. Deze actie heeft onze stichting heel veel publiciteit opgeleverd.

Contacten met gemeente en andere instellingen
In 2017 heeft er enkele malen afstemmend overleg plaatsgevonden met de gemeenteambtenaren.
Stichting Leergeld wordt in het Platform Minima vertegenwoordigd door een bestuurslid. De
primaire doelstelling van het platform is opkomen voor de belangen van mensen met een minimum
inkomen die wonen in de gemeente Goirle.
Coördinator, intermediairs en bestuur hebben incidenteel contact met gemeentelijke instellingen
zoals maatschappelijk werk, sociale dienst, scholen en verenigingen.
Stichting Leergeld Goirle en Riel is lid van de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland en
heeft in 2017 deelgenomen aan de algemene ledenvergaderingen.
De vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland stelt zich ten doel, om vanuit de doelstellingen
van de verschillende stichtingen, een goed functionerend netwerk te realiseren. Ook onderhoudt zij
contacten met de landelijke overheid en fondsen.

Verwerven van gelden
Activiteiten voor het werven van sponsoren hebben in 2017 geleid tot een bedrag van € 14.937,70.
Dit bedrag is tot stand gekomen doordat weer vele bedrijven, verenigingen, fondsen/instellingen en
natuurlijk ook particulieren een ruim hart hebben getoond en een substantiële bijdrage hebben
geleverd om het doel van de Stichting mogelijk te maken.
Daarnaast is er ook een subsidie ontvangen van de gemeente van de door het rijk aan de gemeente
beschikbaar gestelde Klijnsma gelden van € 45.000,00. Van dit bedrag is € 26.226,00 uitgegeven aan
de doelgroep en € 2.250,00 toegevoegd aan de reserves. Het verschil van € 16.524,00 is opgenomen
op de balans als nog te verrekenen subsidie met de gemeente.
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Verder is er een 1e ronde SZW subsidie ontvangen van Leergeld Nederland van € 1.518,00 dat wij in
2017/2018 moeten inzetten voor het vergroten en verbeteren van het bereik van kinderen uit
minimagezinnen. Van dit bedrag is in 2017 nog niets verbruikt.
In december is er door Gelden vûr Helden een glazen huis actie gehouden in Goirle die geheel in het
teken stond van Stichting Leergeld Goirle en Riel. Deze actie heeft veel publiciteit opgeleverd voor
onze stichting en heeft ongeveer een bedrag van € 17.000,00 opgebracht. Zodra het definitieve
bedrag bekend is zal dit naar ons worden overgemaakt.

Kerstpakketten
Alle basisscholen in Goirle leverden in 2017 tezamen maar liefst 125 kerstpakketten aan onze
stichting. Elk kind werd gevraagd iets mee te brengen als bijdrage voor het kerstpakket voor de
gezinnen van Leergeld. Alle klassen deden mee. Een geweldige actie waarmee we alle Leergeldgezinnen blij konden maken.
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Financieel overzicht 2017 Stichting Leergeld Goirle en Riel
Uitgaven per type ondersteuning
School gerelateerde uitgaven
Meedoen aan Sport uitgaven
Meedoen aan Cultuur
Meedoen aan Welzijnsactiviteiten

Inkomsten
€ 6.481,70
€ 41.702,80
€ 2.933,49
€ 1.729,10

Gemeente regelingen
€ 26.618,29
(participatiewet-regeling)
Gemeente subsidie (Klijnsma gelden) € 45.000,00
SZW subsidie
€ 1.518,00
Donaties (excl. doeldonatie)
€ 14.937,70
(particulieren, bedrijven, fondsen, clubs)
Doeldonatie voor PR
€ 3.932,50
Diversen

Uitgaven voor doelgroep
% van uitgaven

€ 52.847,09
88,4%

admin. Kosten (post,tel., e.d.)
Contributie Leergeld NL

€ 1.271,07
€ 679,00

Intermediairs

€ 1.044,00

Verbruik SZW subsidie
PR uit doeldonatie

€ 2,59

Totale inkomsten

€ 92.009,08

Toename reserves

€ 32.235,42

Algemene reserve

€ 14.193,42

€ 312,02
€ 3.932,50

werkingskosten totaal (excl.PR+SZW subs) € 2.994,07
% van uitgaven
5,0%
Totale uitgaven

€ 59.773,66

SZW subsidie
Gem.subsidie (reservering scholen)

€ 1.518,00
€ 16.524,00
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