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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, jeugdvakantiewerk, 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 Leergeld Goirle en Riel is te voorkomen dat kinderen in Goirle of Riel door
financiële problemen van hun ouders en/of verzorgers, buiten de boot vallen.
Daarom wil de Stichting Leergeld 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 laag
besteedbaar inkomen.
Voorwaarde voor deze hulp is echter ook dat de mogelijkheden van eventuele voorliggende
(wettelijke) voorzieningen reeds benut zijn of niet toereikend blijken.
De Stichting Leergeld 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 coördinatoren.
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,
Woonachtig in Goirle of Riel,
Die hun kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand,
studiefinanciering of andere bestaande regelingen.

Het gaat om uitgaven voor o.a.:
•
Sportclub of andere vereniging
•
Muzische vorming
•
Zwemlessen
•
Jeugdvakantiewerk
•
Schoolactiviteiten (sinds 01-08-2021 is de aangescherpte wet op de ouderbijdragen in
werking)
•
Alle overige kosten die eraan bijdragen dat kinderen zich kunnen ontplooien, bij
voorkeur in relatie met anderen.
Aanvragen ten behoeve van een kind worden systematisch geregistreerd, zodat objectief is vast te
stellen hoe gelden aan welke activiteiten worden besteed.
Wij maken gebruik van het registratie- en informatiesysteem LISY, dat ook door andere stichtingen
Leergeld wordt gebruikt. Hierdoor ontstaat er landelijk inzicht in de totale problematiek m.b.t de
financiële ondersteuning aan kinderen die dit nodig hebben.
Vanaf 2020 wordt de boekhouding gedaan in Twinfield wat een financiële koppeling heeft met LISY.
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Organisatie

In 2021 was het bestuur als volgt samengesteld:
Dhr. Nic Heijlands
(voorzitter/externe contacten)
Dhr. Cees Sauer
(penningmeester/vicevoorzitter)
Mw. Gerry Rotteveel
(secretaris)
Mw. Thérèse Sparidaens (bestuurslid/PR en fondswerving)
Mw. Joke van Ooijen
(bestuurslid/PR en fondswerving)
De coördinatie van de dagelijkse werkzaamheden was in 2021 in handen van twee coördinatoren,
mw. Thea Sibma en dhr. Henk Bax. Gezien de benodigde tijdsinspanning van deze functie hebben wij
gekozen voor een dubbele bezetting. De coördinatoren hebben het aantal intermediairs “verdeeld”
zodat er meer efficiënt gewerkt kan worden en er voldoende tijd overblijft voor de andere
coördinatiezaken, zoals het aantrekken en onderhouden van contacten met de voorziening
verstrekkers en de omliggende leergeld stichtingen.
De coördinatoren werden in 2021 bijgestaan door 9 intermediairs:
Mw. Pum van Wetten (tot 01-09-2021)
Mw. Sharon Koensen
Dhr. Wim Slotboom
Dhr. Hans Goosen
Dhr. Dick Hartveld
Mw. Petra van der Meijs
Mw. Ine van der Voort
Mw. Anita Broos
Mw. Jannine van Erven
Met het vertrek van Pum is er een vacature ontstaan, die wij gelukkig aan het einde van het jaar
hebben kunnen invullen door de komst van Jan Vermeer, zodat we in het nieuwe jaar weer met 9
intermediairs starten.
Met alle intermediairs heeft de Stichting Leergeld een vrijwilligerscontract afgesloten. Alle
vrijwilligers zijn verzekerd via de Gemeente Goirle voor aansprakelijkheid of andere schade.
Daarnaast krijgen de intermediairs en coördinatoren een onkostenvergoeding van € 43,50 per
kwartaal.
Alle medewerkers van Stichting Leergeld hebben een eigen leergeld mailadres en de afspraak is dat
niemand meer met zijn privé mailadres mailt als het om leergeld zaken gaat. Hiermee willen wij
voldoen aan de eisen die de privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
voorschrijft.
Het bestuur heeft in het jaar 2021 zes keer geagendeerd vergaderd, drie keer online i.v.m. corona,
twee keer in onze vergaderlocatie in het Zorgcentrum en een keer in een wat ruimere locatie in
Cultureel Centrum Jan van Besouw. Bij deze vergaderingen was/waren steeds de coördinator(en) en
een intermediair aanwezig en actief betrokken.
De coördinatoren en de intermediairs hebben in het eerste halfjaar vijf keer online vergaderd en in
het twee halfjaar een keer in Mainframe en een keer in Cultureel Centrum Jan van Besouw.
Bij deze vergaderingen was steeds een bestuurslid aanwezig en actief betrokken.
Eind september hebben we sinds lange tijd met de intermediairs, coördinatoren en bestuursleden
een barbecue gehouden op een locatie die daar erg goed geschikt voor was en waar we ons aan de
coronamaatregelen konden houden.
In november stond er een themamiddag over kindermishandeling op het programma en ook een
voorlichtingsavond over de Somalische cultuur. Helaas zijn deze beide vanwege corona afgelast.
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Registratiesysteem

De intermediairs, coördinatoren en penningmeester werken met het online registratiesysteem LISY.
Deze software wordt landelijk gebruikt. Hierdoor wordt tevens landelijk inzicht verkregen in de
problematiek en ontwikkelingen van armoedebeleid voor wat betreft de financiële ondersteuning
van kinderen uit gezinnen die anders “niet mee kunnen doen”. Eind 2020 hebben alle intermediairs,
beide coördinatoren en de penningmeester deelgenomen aan één (voor intermediairs) of twee
(coördinatoren en penningmeester) online bijeenkomsten ter introductie van het nieuwe
registratiesysteem LISY 2021.

Cliënten

Onderstaande tabel en grafiek laten het verloop over de laatste 5 jaren zien van het aantal cliënten
en kinderen die bij Leergeld Goirle en Riel als actief waren ingeschreven.
5- Jaars overzicht cliënt- en kinderaantallen

jaar

cliënten

kinderen

2017

99

191

2018

112

203

2019

121

222

2020

112

205

2021

106

205

AANTAL
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Opmerkelijk is dat we geen toename zien van het aantal cliënten bij de huidige Corona crisis.
Onze verwachting was dat er meer gezinnen te maken zouden krijgen met financiële zogen.
Er is wel geconstateerd dat een aantal cliënten en dus ook hun kinderen niet meer aan de
voorwaarden voor ondersteuning voldeden.
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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 hun
ouders wonen. Verder worden cliënten uitgeschreven die de gemeente Goirle, waartoe ook de plaats
Riel behoort, verlaten of wanneer hun financiële situatie bijvoorbeeld door een nieuwe partner
voldoende is verbeterd.
Een cliënt wordt tevens gevraagd een machtiging te tekenen, zodat Leergeld, indien van toepassing,
onkosten kan declareren bij de gemeente, zodra de cliënt de participatieregeling toegekend heeft
gekregen. Bij toekenning hebben we graag een kopie van de beschikking.

Kinderen

Gedurende het jaar 2021 zijn kinderen uitgestroomd doordat zij 18 jaar werden en er zijn kinderen
ingestroomd doordat zij 4 jaar werden. Verdere mutaties zijn het gevolg van vertrokken en nieuwe
cliëntgezinnen. Eind 2021 waren er 205 kinderen.
Aangezien de gemeente Goirle Sterk Huis binnen de gemeentegrenzen heeft, worden ook aanvragen
van daaruit beoordeeld en indien mogelijk toegewezen. Met Sterk Huis zijn afspraken voor de
behandeling van aanvragen gemaakt, dit o.a. vanwege het mogelijke verloop van cliënten bij Sterk
Huis. Een van de intermediairs neemt alle aanvragen en andere zaken vanuit Sterk Huis voor haar
rekening. In 2021 zijn de afspraken weer tegen het licht gehouden en aangepast.
In 2021 zijn door ons toedoen 205 kinderen geholpen. Dat is eenzelfde aantal als in 2020.

Aanvragen

In 2021 zijn er 974 aanvragen behandeld. Hiervan zijn er 32 afgewezen om diverse redenen.
Eind 2021 waren nog 30 aanvragen openstaand.
De openstaande aanvragen worden in principe overgezet naar 2022, als deze tenminste in dat jaar
alsnog gehonoreerd kunnen worden.
In 2021 zijn 914 aanvragen gehonoreerd tegenover 1.129 in 2020. Een daling van 19,08%. Dit vindt
o.a. zijn oorzaak in een afnemende sportbeoefening ten gevolge van de beperkingen veroorzaakt
door Covid 19 en in de daling van het aantal gezinnen.
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Financieel

Alle financiële consequenties per kind en per gezin worden geregistreerd.
Daarmee is alles wat de cliënten betreft in financiële zin te volgen en traceerbaar.
De 914 gehonoreerde aanvragen hebben totaal € 61.784,12 (2020 € 85.654,62) gekost, dat betekent
een gemiddelde van € 67,60 (2020 € 74,16). Een gemiddelde vergoeding per kind was € 301,40 (2020
€ 417,83). De gezinnen die vergoedingen hebben ontvangen, ontvingen gemiddeld € 582,87 (2020
€ 764,77).
Voor de participatieregeling is voor de betreffende cliënten bij de gemeente € 17.821,53 (2020
€ 23.910,--) gedeclareerd en inmiddels ontvangen.
Aan subsidie van de Gemeente Goirle is een bedrag van € 45.000,-- ontvangen, tevens hebben wij
samen met de Stichting Jong (Mainframe) weer meegedaan aan het zomerproject en daar een
bijdrage van de Gemeente ontvangen van € 3.200,--. De totale kosten bedroegen € 8.005,87, door
derden bijgedragen € 2.918,-- per saldo door Stichting Leergeld betaald € 1.887,87. Met de
Gemeente Goirle en Stichting Jong hebben we afgesproken dat we ook de komende jaren weer
zullen deelnemen aan deze actie en dat we hier dan ook budget voor beschikbaar stellen. In dat
kader hebben we een voorziening opgenomen van € 15.000,-- om aan deze verplichting te kunnen
voldoen.
Ook is de Stichting weer zeer goed bedacht door bedrijven, instellingen en particulieren, totaal is er
voor € 40.544,35 (2020 € 10.761,42) aan giften en donaties ontvangen. Dit is bijna € 30.000,-- meer
dan in 2020.
Mede dankzij deze gulle gaven, zijn wij in staat geweest om veel kinderen “mee te laten doen”.
De Resultatenrekening sluit in 2021 met een voordelig resultaat van € 25.282,02 (nadelig saldo 2020
€ 8.106,65).
Zoals voor veel bedrijven, instellingen, stichtingen e.d. was 2021 een bijzonder jaar ook voor de
Stichting Leergeld Goirle-Riel. We werden als maatschappij geconfronteerd met een zeer
besmettelijk virus, dat onze samenleving bijna volledig plat legde. Veel activiteiten konden niet
doorgaan, sporten was bijna niet toegestaan, scholen waren langdurig dicht.
Toch hebben wij als Stichting het afgelopen jaar getracht om daar waar het nodig was financiële
steun te bieden, om ervoor te zorgen dat wat er nog aan activiteiten (sporten, school e.d.) door is
gegaan dit ook mogelijk te maken voor de kinderen die komen uit een gezin dat moet rondkomen
van een laag besteedbaar inkomen.
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Exploitatieoverzicht

2021
Uitgaven

Giften/Schenkingen
Nationaal Fonds
Kinderhulp
Opbrengst subs./vergoed.
Gemeente
Geoormerkte subsidie
Ontvangen bankrente
Reis-en verblijfkosten
Vergaderkosten
Representatiekosten
Overige bestuurskosten
Kantoorartikelen
Drukwerk/kopieerkosten
Porti/verzendkosten
Abonnementen e.d.
Automatiseringskosten
Contributie Leergeld
Nederland
Vrijwilligersvergoedingen
Overige organisatiekosten
Rente en kosten bank

1.071,00
1.914,00
448,72
240,72

Totaal organisatiekosten en
opbrengsten

5.692,39

Uitgaven ten behoeve van
onderwijs
Ouderbijdrage
Schoolkamp
Excursie v.o.
Schoolboeken
Overige
schoolbenodigdheden
Bijles
Testkosten
Schoolzwemmen
Reiskosten
Overblijfkosten
Kinderopvang
Cursuskosten
Examenkosten
Overige onderwijskosten

2020
Inkomsten

Uitgaven

40.544,35

Inkomsten
10.761,42

1.187,00

51,40
127,00
776,27

45.000,00
21.021,53
5,65

45.000,00
27.110,38

185,00
643,10
371,50
45,50
246,38
283,80

299,13
5,00
759,15

236,65
1.079,00
1.696,50
261,79
274,61
107.758,53

5.323,83

188,50
655,00

2.682,40
245,00
52,00
309,28

391,91

542,04
20,00
39,95
21.311,19
3.558,25
499,00
962,64
168,00

11.971,67
3.669,40
372,75

359,55
60,00
17.668,78
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Uitgaven ten behoeve
van sport
Contributie/lesgeld - Sport
Sportkleding/attributen
Sportevenement
Overige sportkosten
Uitgaven ten behoeve van
cultuur
Contributie/lesgeld Cultuur
Kleding/attributen - Cultuur
Instrumenten huur/koop
Overige cultuurkosten
Uitgaven ten behoeve van
welzijn
Contributie/lesgeld Welzijn
Kamp/weekend/vakantie
Welzijnsevenement
Fietsen
P.C. project
Overige welzijnskosten

25.358,84
4.108,89
317,50
322,00
30.107,23

19.499,44
3.659,83
1.000,83
1.478,95
25.639,05

3.487,90

4.794,90
174,99
305,80
300,00
5.575,69

317,50
3.805,40

20.333,41
25.202,71

2.586,40
250,00
446,71
3.548,15
5.465,70
11.540,17
23.837,13

Totaal uitgaven
voorzieningen

76.784,12

85.654,62

Totaal uitgaven en
inkomsten

82.476,51

Voordelig saldo 2021
Nadelig saldo 2020

Totaal
exploitatierekening

432,00

4.437,30

107.758,53

90.978,45

25.282,02

107.758,53 107.758,53
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Balanspositie Stichting Leergeld Goirle-Riel

Debet

Nog te ontvangen bedragen
Rabobank
Rabo spaarrekening
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserve
Fonds zomerpakketten

2021

5.178,74
46.422.69
56.483.63

Resultaatbestemming boekjaar
Nog te betalen bedragen
Crediteuren

Credit

50.285.83
14.568.56
15.000.00

Debet

2020

11.359.09
56.477,98

25.282.02
2.817,25
131,40

8.106,65

108.085,06 108.085,06

75.943,72

Credit

58.392,48
15.051,24

2.500,00
75.943,72

De balans van de Stichting geeft aan dat met het positief resultaat van 2021 erbij, we mogen spreken
van een gezonde financiële positie.
Het bestuur stelt dan ook voor om het voordelig resultaat 2021 toe te voegen aan het
Stichtingskapitaal.

Intermediairs

In 2021 werd aanvankelijk gewerkt met 9 intermediairs. In september is een intermediair gestopt en
de vacature hebben we eind 2021 kunnen invullen en daardoor starten we in 2022 weer met 9
intermediairs.

Coördinatie

Wij hebben in 2021 het hele jaar gewerkt met twee coördinatoren.
Als Leergeld werken wij met het systeem LISY 2021 van Leergeld Nederland, waarin alle informatie
omtrent de cliënten wordt opgeslagen. De boekhouding wordt gedaan in Twinfield, een aan LISY
gekoppeld boekhoudsysteem.
De coördinatoren en de penningmeester hebben op vrijdagochtend overleg in onze vergaderlocatie
om de zaken samen steeds door te nemen. Deze ochtend kan ook als inloop worden gebruikt door de
intermediairs. Toen vanwege corona bij elkaar komen niet meer mogelijk was, hebben wij wel
wekelijks door middel van online bijeenkomsten de zaken met elkaar besproken.
Met externe organisaties hebben afstemmingen plaatsgehad: Gemeente Goirle (Sociale Zaken),
Sportcentrum Jan de Rooy, Wilkin Sports, SV GSBW, SV VOAB, Laco Goirle en Sterk Huis.

Tendensen

Afgezien van de kwantitatieve tendensen die voldoende uit de cijfers blijken, zijn er wel degelijk ook
kwalitatieve tendensen waar te nemen.
We zien vaak dat een kind van een teamsport verandert naar fitness, wat een duidelijk individuele
bezigheid is. Dat gebeurt pas in de puberteit, ook omdat zelfstandig fitness op een jongere leeftijd
Jaarverslag 2021 Stichting Leergeld Goirle en Riel

8

niet mogelijk is.
Mede daarom is het dan ook essentieel om kinderen op jonge leeftijd bij een teamsport te plaatsen,
omdat van daaruit maatschappelijke participatie gemakkelijker mogelijk is.
Overigens geldt vroeg beginnen zeker ook voor muzikale activiteiten.
We zien daar ook een lichte stijging en dat is een heel goed teken. Omdat muzieklessen de horizon
van kinderen verbreedt, is men beter in staat de armoede te ontgroeien. Een groot minpunt in dezen
is het in 2021 niet meer krijgen van subsidie door Factorium, waardoor de kosten van muzieklessen
substantieel zijn gestegen. Gelukkig hebben wij van de Stichting Annetje van Puijenbroek een mooie
donatie mogen ontvangen, waarmee de voortgang van muzieklessen voor onze kinderen is
gewaarborgd. Daarnaast heeft voor een drietal kinderen het Jeugdcultuurfonds Brabant in een deel
van de muziekleskosten bijgedragen. Voor 1 kind is er een gedeeltelijke bijdrage vanuit het
Jeugdsportfonds Brabant aangevraagd en gehonoreerd.
We hebben een grote groep cliënten met een vluchtelingachtergrond. Wanneer asiel verleend is,
worden de meeste gezinnen bij ons cliënt. Ons werk draagt duidelijk bij aan de integratie van deze
gezinnen. De kinderen leren andere kinderen kennen en dat draagt ook bij aan de integratie van de
ouders.
Wij zijn de indruk toegedaan dat er gezinnen zijn met een laag besteedbaar inkomen en geen beroep
doen op Leergeld.

Publiciteit

Periodiek zijn er artikelen over Stichting Leergeld in het Goirles Belang geplaatst.
Daarnaast is onze Stichting Leergeld opgenomen in het memorandum van de Gemeentegids en
wordt Leergeld onder diverse items genoemd in de Goolse Gids.
In de zomer hebben wij in samenwerking met de Gemeente en Stichting Mainframe (plaatselijke
jongerenorganisatie) gezorgd dat alle kinderen uit Goirle en Riel, die opgroeien in gezinnen met een
laag besteedbaar inkomen, een leuk zomerpakket konden komen afhalen. Deze actie was heel erg
geslaagd. Door een financiële bijdrage van de Stichting Annetje van Puijenbroek waren de pakketten
extra gevuld.
Dit jaar heeft onze Stichting wederom meegedaan met de Rabo ClubSupport actie. Om stemmen te
winnen voor onze Stichting zijn er advertenties geplaatst in het Goirles Belang en dit heeft
uiteindelijk een mooi bedrag op onze cheque opgeleverd. Dank aan al onze stemmers.

Contacten met gemeente en andere instellingen

In 2021 heeft er enkele malen (vooral telefonisch en via de email) afstemmend overleg
plaatsgevonden met 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.
Coördinatoren, intermediairs en bestuur hebben incidenteel contact met gemeentelijke instellingen
zoals maatschappelijk werk, sociale dienst, scholen en verenigingen. Met name contacten met de
omringende Stichtingen worden opgezet dan wel aangehaald.
Stichting Leergeld Goirle en Riel is lid van de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland en
heeft in 2021 deelgenomen aan de digitale 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.
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Ontvangen overheidsmiddelen

In 2021 hebben wij een subsidie ontvangen van de gemeente van € 45.000. Dit geld komt uit de door
het rijk aan de gemeente beschikbaar gestelde gelden voor armoedebestrijding.
Daarnaast hebben wij van de gemeente een bijdrage ontvangen vanuit de participatieregeling van
€ 17.821,53 en heeft de gemeente een bijdrage gedaan van € 3.200 aan het zomerproject.

Ontvangen donaties

Activiteiten voor het werven van sponsoren hebben in 2021 geleid tot een bedrag van € 40.544.
Het betreft een bedrag van € 23.974 van particuliere donateurs.
Een bedrag € 5.000 van Stichting Annetje van Puijenbroek voor muziekonderwijs voor onze kinderen.
Een bedrag van € 6.285 van Stichting Dorodarte.
Een bedrag van € 2.365 van de Judoclub Goirle vanwege opheffing.
Een bedrag van € 1.324 van de RaboClubsupport actie 2021.
Een bedrag van € 1.596 uit overige donaties. Hierin zit € 175 van Gilde Sint Joris, € 611 van Mill
Hillcollege, € 500 van Stichting Erfgoed Goirle en € 310 van Albert Hein opbrengst leeggoed actie.
Medio 2021 is onze nieuwe website gelanceerd, welke mede (gedeeltelijk gesubsidieerd) door Van
Boxtel Reclame tot stand is gekomen.
Het doel van onze Stichting is om zoveel mogelijk kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag
besteedbaar inkomen te laten meedoen met zowel schoolse als buitenschoolse activiteiten, want
meedoen is meetellen.
Hiervoor zetten wij ons met al onze vrijwilligers volledig in. Natuurlijk zijn daarbij ook de ontvangen
subsidies en niet te vergeten onze sponsors van groot belang.
Onze intermediairs krijgen vaak in hun werkzaamheden te maken met de dankbaarheid van de
ouders en/of hun kinderen die door ons geholpen worden.

Diverse acties

In de zomer hebben wij samen met de Stichting Jong (Mainframe) en de Gemeente een zomerproject
georganiseerd, waarbij alle kinderen een leuk zomerpakket konden afhalen. Er waren pakketten voor
de verschillende leeftijdscategorieën.
Ook dit jaar hebben wij onze kinderen aangemeld bij de actie Pepernoot van Nationaal Fonds
Kinderhulp en onze aanvraag werd gehonoreerd. Via deze actie zijn aan alle kinderen cadeaucodes
uitgereikt, zodat zij voor de Sinterklaas een aardigheidje konden kopen.
Met Kerstmis hebben de intermediairs bij de gezinnen een kerststol bezorgd.
Gedurende het gehele jaar hebben de jarige kinderen, na aanmelding door Leergeld, een
verjaardagsbox ontvangen via Stichting Jarige Job. Deze verrassing wordt door de jarige kinderen erg
op prijs gesteld.
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Vaststelling jaarverslag
In de bestuurs vergadering 17 januari 2022 heeft het bestuur van de Stichting Leergeld Goirle en
Riel de jaarrekening 2021vastgesteld.
Met betrekking tot het exploitatieresultaat îs besloten om het positief saldo 2021 van € 25.282,02 ten
gunste te brengen vanhet Stichtingskapitaal.
Aldus vastgesteld en besloten.

Secretaris
Gerry Rotteveel
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