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Alle kinderen mogen meedoen! 

    Want nu meedoen is straks meetellen 
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Het bestuur van de Stichting Leergeld Hilvarenbeek verstrekt u hierbij de jaarstukken van het jaar 2017. 

 

 

1. Voorwoord 

Hilvarenbeek is een welvarende gemeente. Toch zijn er ook hier kinderen die niet zorgeloos opgroeien 

omdat hun ouders moeite hebben financieel de touwtjes aan elkaar te knopen. De laatste jaren is er gelukkig 

zowel landelijk als lokaal meer aandacht voor het vraagstuk van kinderen in armoede.  

In Hilvarenbeek heeft dat geleid tot de oprichting van de Stichting Leergeld Hilvarenbeek. Het initiatief is 

uitgegaan van het gemeentebestuur dat in het najaar van 2016 aan ContourdeTwern heeft gevraagd om 

inwoners te benaderen die daar hun schouders onder wilden zetten. Een bestuur was snel gevormd en op 

3 november 2016 passeerde de oprichtingsacte de notaris en was Leergeld Hilvarenbeek een feit.  

 

Na de formaliteiten begon pas het echte werk. Aan de hand van een ‘starterspakket’ van Leergeld Nederland 

zetten we een route uit die moest leiden naar de echte aftrap in augustus 2017. We staken ons licht op bij 

Leergeld Goirle, kregen input van een deskundige van Leergeld Nederland, stelden een begroting en 

meerjarenbeleidsplan op en we gingen op zoek naar intermediairs. Die laatsten zijn de spil waar Leergeld om 

draait. Zij gaan op huisbezoek en bespreken met de ouders/verzorgers de aanvraag voor ondersteuning.  

 

Leergeld kan vanaf het begin op veel sympathie rekenen van de Beekse bevolking. Dat bleek in het bijzonder 

uit een actie van basisschool Vlinderakker in Biest-Houtakker die de opbrengst van de kerstactie aan 

Leergeld schonk.  

Op vrijdag 25 augustus, tijdens de feestelijke afsluiting op de Vrijthof van de Kindervakantieweek, vond de 

kick-off plaats. In de vier maanden daarna bleek Leergeld in een behoefte te voorzien, de aanvragen 

stroomden binnen. In totaal meer dan honderd, verdeeld over bijna vijftig kinderen.  

De meeste aanvragen zijn gehonoreerd. Bijvoorbeeld voor een fiets, lidmaatschap van een sportvereniging 

(inclusief outfit), ouderbijdrage, laptop, mobiele telefoon, schoolreis en schoolspullen. Uitgangspunt bij de 

beoordeling van de aanvraag is telkens: draagt de aanvraag ertoe bij dat kinderen met hun leeftijdgenoten 

kunnen meedoen.  

Het coördineren van de aanvragen en de administratieve verwerking daarvan in het systeem van Leergeld 

Nederland gebeurt door een medewerker van ContourdeTwern. De gemeente Hilvarenbeek neemt de 

kosten van deze dienstverlening voor haar rekening. Over dit model is in het najaar van 2017 een verschil 

van mening ontstaan binnen het bestuur. De voorzitter vond dit model niet meer wenselijk, de secretaris en 

penningmeester waren tevreden over de samenwerking. De voorzitter heeft eind december besloten haar 

functie neer te leggen.  

Voor 2018 staat het bestuur van Stichting Leergeld Hilvarenbeek voor enkele uitdagingen. De vacature van 

voorzitter moet worden opgevuld en omdat de penningmeester per 1 juni haar functie beëindigt wordt ook 

voor haar een opvolger gezocht.  
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In 2017 is in Hilvarenbeek, op initiatief van de gemeente, het Jeugdcultuurfonds Brabant, van start gegaan. 

Leergeld en Jeugdcultuurfonds hebben afgesproken om nauw samen te werken. Daarnaast staat ook 

afstemming met de gemeente (i.c. de afdeling Werk en Inkomen) hoog op de agenda. Alle drie de partijen 

willen voorkomen dat aanvragers zich bij meerdere loketten moeten melden. 

En we gaan de p.r. intensiveren. We hebben de indruk dat niet alle gezinnen die in aanmerking komen voor 

steun een beroep doen op Leergeld. Enerzijds heeft dat te maken met onbekendheid, maar anderzijds zal 

ook schaamte een rol spelen.  

Tot slot willen we iedereen bedanken die het werk van Leergeld mogelijk maakt. In het bijzonder Stichting 

Annetje, Ledenvereniging Thebe, Kansfonds, Rabobank Hart van Brabant, gemeente Hilvarenbeek, 

basisschool de Vlinderakker, Mill Hill-college en particuliere donateurs. 

 

Namens het bestuur van Stichting Leergeld Hilvarenbeek, 

Emmanuel Naaijkens, secretaris en waarnemend voorzitter 

Loes Loijens, demissionair penningmeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptops zijn onmisbaar in het voortgezet onderwijs, 

daarom stelt Leergeld die ter beschikking 
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2. Algemeen 

De stichting Leergeld Hilvarenbeek is opgericht op 3 november 2016 en is op 25 augustus 2017 officieel van 

start gegaan. 

De stichting Leergeld Hilvarenbeek is volwaardig lid van Leergeld Nederland. 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67201733. 

Het fiscaal nummer is 856873160 en de stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). 

Bestuur van de stichting 

Het bestuur was in 2017 als volgt samengesteld: 

Voorzitter    : Mevr. R. de Kort (tot 20 december 2017) 

Secretaris    : Dhr. E. Naaijkens 

Penningmeester, demissionair  : Mevr. L. Loijens 

 De bestuursleden zijn aangesteld op basis van vrijwilligheid en ontvangen geen beloning. 

 

 

3. Inleiding 

Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten en resultaten van Stichting Leergeld Hilvarenbeek in 

2017. Met dit verslag verantwoordt de stichting zich naar donateurs, sponsoren en andere betrokkenen voor 

haar activiteiten in relatie tot de primaire doelstelling. Tevens wordt inzicht gegeven in de financiële 

resultaten over 2017. 

 

 

4. Doelstelling 

De hoofdoelstelling is om zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, uit gezinnen met minimale 

financiële middelen in de gemeente Hilvarenbeek te laten meedoen aan activiteiten op het vlak van 

onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Het bieden van gelijke kansen aan deze kinderen. 

De stichting biedt hulp in natura aan jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die bij hun deelname aan de 

maatschappij tekort komen doordat het gezin waarin ze opgroeien onvoldoende financiële bestedingsruimte 

heeft en waarvoor de wettelijke voorzieningen niet toereikend zijn of niet ter beschikking staan. De stichting 

wil hiermee bereiken dat kinderen het gevoel krijgen en behouden erbij te horen en werkelijk kunnen 

deelnemen aan het sociale leven op school en in de maatschappij. 

Realisatie 

Stichting Leergeld Hilvarenbeek wil haar hoofddoelstelling bereiken door zich te richten op een drietal 

strategische subdoelen:  

- Directe hulpverlening aan kinderen; 

- Doorverwijzing naar en samenwerking met andere instanties/organisaties; 

- Signalering van problemen richting de lokale gemeente en richting Leergeld Nederland. 

 

 

 

 

 

Kind van 16 jaar: 

Stuurt een appje naar Stichting Leergeld met de mededeling: “Heel erg fijn 

dat ik nu een mobiele telefoon heb” 
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5. Financiële middelen 

De stichting realiseert haar doelen met financiële ondersteuning van (lokale) sponsoren, spontane donaties 

van particulieren en bedrijven, de gemeente Hilvarenbeek. In 2017 hebben we gelden ontvangen van het 

Kansfonds, Annetje van Puijenbroek Stichting, Thebe extra, Rabobank Hart van Brabant, Nationaal Fonds 

Kinderhulp, de Vlinderakker, Mill Hill-college, Protestantse Gemeente, gemeente Hilvarenbeek en donaties 

van particulieren. Ook met de lokale ondernemers en verenigingen waar we mee samenwerken hebben we 

gunstige prijsafspraken kunnen maken. 

Vanaf 2017 stelt het kabinet jaarlijks 100 miljoen beschikbaar om àlle kinderen kansen te geven. Dit geld 

dient direct naar kinderen te gaan die het nodig hebben. De gemeente Hilvarenbeek heeft uit deze middelen 

in 2017 een subsidie verstrekt aan de Stichting Leergeld van € 17.500. 

Vanaf 2018 gaat er samenwerking plaatsvinden met het Jeugdcultuurfonds. Ook het Nationaal Fonds 

Kinderhulp is een organisatie waarop in bepaalde gevallen een beroep gedaan kan worden. 

Fondsenwerving vormt een permanent punt van aandacht voor het bestuur. 

 

 

6. Werkorganisatie 

In 2016 heeft de gemeente Hilvarenbeek een opdracht verleend aan ContourdeTwern om in de gemeente 

Hilvarenbeek een stichting Leergeld op te zetten. Deze organisatie heeft de bestuursleden geworven en 

nadat de stichting officieel was opgericht zijn er intermediairs geworven. De coördinator van de stichting is 

een medewerker van ContourdeTwern. Vanaf de oprichting op 3 november 2016 tot de officiële start op 

25 augustus 2017 is het bestuur samen met de coördinator bezig geweest met de voorbereiding van het 

neerzetten van een stichting die haar doelstelling kan waarmaken. Op het gebeid van fondsenwering, het 

werven van intermediairs, scholing, voorlichting aan scholen en andere maatschappelijke organisaties, 

overleg met de gemeente, het bouwen van een website etc. is veel werk verzet. Vanaf 25 augustus 2017 is 

de stichting volwaardig lid van Leergeld Nederland. 

 

Werkwijze 

Momenteel werkt de stichting met 4 intermediairs. De coördinator stuurt de intermediairs aan, leidt het 

proces van de aanvragen en wijst de gezinnen toe aan de intermediairs die vervolgens op huisbezoek gaan. 

De intermediairs beoordelen de (financiële) gezinssituatie, inventariseren de aanvragen en bekijken of alle 

voorliggende voorzieningen benut zijn. De intermediairs koppelen de aanvragen terug naar de coördinator 

die de aanvragen vervolgens voorlegt aan het bestuur. Na zorgvuldige afweging worden de aanvragen al dan 

niet gehonoreerd. De coördinator stelt de gezinnen van de beslissingen op de hoogte. Het bestuur vergadert 

maandelijks samen met de coördinator, hierbij zijn ook de intermediairs zoveel mogelijk aanwezig. 

Vanzelfsprekend staan zorgvuldigheid, evenals vertrouwelijkheid en privacy van aanvragers, in de werkwijze 

van Leergeld centraal. 

Voor zowel de registratie van de aanvragen als de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van de 

door Leergeld Nederland aangereikte systemen. 
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7. Resultaten 

 

Hulpverlening doelgroep 

In 2017 hebben we de volgende aanvragen ontvangen: 

Totaal aantal aanvragen 112 

waarvan 

- Onderwijs 51 

- Sport 26 

- Cultuur 2 

- Welzijn 33 

 

Aantal toegekende aanvragen 99 

Aantal afgewezen aanvragen 6 

Aantal openstaande aanvragen 7 

 

Aantal gezinnen 16 

Aantal unieke kinderen 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afsluiting van de Kindervakantieweek 2017 

stond deels in het teken van Leergeld 

Ouder van een kind van 10 en 12 jaar: 

Wat fijn dat mijn kinderen nu een fiets hebben! Ze kunnen nu zelf naar school 

rijden en ik hoef ze niet altijd op te halen vanuit de sportclub. Met deze mooie 

fietsen horen mijn kinderen er helemaal bij. Heel erg bedankt voor jullie 

inspanningen. 
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Financieel 

Het eerste boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 17.548. Dit geeft een enigszins vertekend 

beeld omdat de stichting maar ruim 4 maanden operationeel is geweest, en dat er wel voor een volledig jaar 

fondsen zijn geworven. 

Het resultaat wordt als volgt bestemd: 

- Het vormen van een bestemmingsreserve “zwemlessen” ad € 15.000 

- Het vormen van een algemene (continuïteits-)reserve ad € 2.548 

 

De totale baten zijn € 31.976 en de totale lasten bedragen € 14.428 Voor het opstarten van de stichting is 

een aantal (eenmalige) uitgaven noodzakelijk geweest, zoals scholingskosten, drukwerk, pr-materialen etc. 

De bestuurs- en organisatiekosten zullen structureel blijven. 

Aan de hoofddoelstelling “meedoen” is in 2017 een bedrag van € 9.658 uitgegeven. 

 

Voor de opstartkosten is de subsidie van het Kansfonds van € 2.500 en de opstartvergoeding van de 

gemeente Hilvarenbeek van € 500 ingezet. Een speciale aanvraag voor zwemles in kleine groepjes ad € 400 is 

gefinancierd met een subsidie van het Nationaal Fonds Kinderhulp. 

De resterende opstart-, bestuurs- en organisatiekosten, evenals de kosten “meedoen” zijn naar rato ten laste 

gebracht van alle overige baten. 

Voor de ontvangen subsidie van de gemeente Hilvarenbeek van € 17.500 betekent dit dat een bedrag van 

€ 10.750 nog niet is benut. Bij de gemeente Hilvarenbeek is een verzoek ingediend om dit bedrag toe te 

voegen aan een bestemmingsreserve “zwemlessen” zodat de middelen in 2018 alsnog kunnen worden 

ingezet. 

 

Bestemmingsreserve 

In 2017 is in de gemeente Hilvarenbeek een start gemaakt met het aanbieden van zwemlessen aan Syrische 

kinderen. Dit project werd tot en met 31 december 2017 gefinancierd door de Annetje van Puijenbroek 

Stichting. De stichting Leergeld gaat vanaf 1 januari 2018 deze financiering overnemen zodat deze kinderen 

de zwemlessen kunnen afronden tot en met het diplomazwemmen. Hiervoor is een bedrag geraamd van 

€ 6.000.  

Met het resterende bedrag van € 9.000 gaan we in 2018 de doelgroep uitbreiden met kinderen op de 

basisschool uit gezinnen die vanwege hun financiële situatie aanspraak kunnen maken op de stichting 

Leergeld. De stichting vindt het van essentieel belang dat alle kinderen een zwemdiploma hebben. Om deze 

gezinnen te bereiken, gaan we via de nieuwsbrieven van de scholen, onze eigen website, sociale media, de 

lokale media, Vluchtelingenwerk en zorgverleners de aandacht vestigen op de mogelijkheden die Leergeld 

biedt.  

 

Algemene (continuïteits-)reserve 

Het resterende exploitatieresultaat van € 2.548 wordt toegevoegd aan de algemene (continuïteits-)reserve. 

De vorming van deze reserve is noodzakelijk ten einde zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst 

aan haar verplichtingen kan voldoen. Het streven is deze reserve op een niveau te brengen van 100% van 

een jaaromzet “meedoen”. 
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8. Beleidsthema’s voor 2018 

- Samenwerking met de gemeente Hilvarenbeek goed vormgeven; 

- Samenwerken met andere organisaties zoals Leergeld Nederland, Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds 

Kinderhulp, Stichting Jarige Job; 

- Fondsenwerving; 

- Contacten onderhouden met bestaande en nieuwe sponsoren; 

- De stichting blijvend onder de aandacht brengen door een goede PR, het inzetten van sociale media en 

een duidelijke website; 

- Het bereiken van zoveel mogelijk gezinnen die in de doelgroep vallen en ervoor zorgdragen dat de 

toegang tot Leergeld laagdrempelig is; 

- Zoveel mogelijk kinderen op de basisschool de mogelijkheid bieden een zwemdiploma te halen; 

- Goede afspraken maken en zorgen voor een prettige samenwerking met de leveranciers, verenigingen, 

onderwijs-, cultuur-, en welzijnsorganisaties; 

- Open en transparant samenwerken met de vrijwilligers 

 

 

 

 

Coördinator Leergeld: 

Na elke vergadering bel ik mensen om te vertellen wat er in de vergadering is 

besloten rondom hun aanvraag. Toen ik belde om aan te geven dat we de kosten van 

de schoolreis voor een kind van 15 jaar gingen vergoeden, klonk er een hard gejuich 

op de achtergrond. De moeder die ik sprak was in tranen. Ze was zo blij dat haar kind 

mee kon doen. Daarvoor doen we het toch als Stichting Leergeld. 



Jaarrekening Stichting Leergeld Hilvarenbeek 2017

Balans per 31  december 2017

ACTIVA 31-12-2017

€ €

Vlottende activa

Vorderingen

Vooruit betaalde bedragen 357

Debiteuren 0

357

Liquide middelen 18.730

Totaal vlottende activa 19.087

TOTAAL ACTIVA 19.087

PASSIVA 31-12-2017

Vlottende passiva

Crediteuren 0

Nog te betalen bedragen 1.538

1.538

Reserves en fondsen

Algemene (continuïteits-)reserve 2.548

Bestemmingsreserve 15.000

17.548

TOTAAL PASSIVA 19.086
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Staat van baten en lasten over 2017

BATEN 31-12-2017

€ €

Baten uit eigen fondsenwerving 13.576

Subsidies van overheden 18.000

Overige opbrengsten 400

TOTAAL BATEN 31.976

LASTEN

Uitkeringen meedoen

Onderwijs 2.962

Sport 1.623

Cultuur 145

Welzijn 4.928

9.658

Overige kosten beheer en administratie

Bestuurskosten 1.864

Overige kosten beheer en administratie 2.769

4.633

Financiële lasten

Bankkosten 137

TOTAAL LASTEN 14.428

Algemene (continuïteits-)reserve 17.548

Het resultaat is toegevoegd aan:

Continuïteitsreserve 2.548

Bestemmingsreserve 15.000

17.548
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Toelichting op de balans per 31  december 2017

31-12-2017

€ €

Vorderingen

Vooruit betaalde bedragen

- factuur meedoen sport 318

- factuur meedoen onderwijs 39

Totaal vorderingen 357

Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 18.730

Totaal liquide middelen 18.730

Vlottende passiva

Nog te betalen bedragen

 - factuur meedoen sport 318

 - factuur meedoen onderwijs 441

 - factuur meedoen welzijn 779

Totaal vlottende passiva 1.538

Reserves en fondsen

Algemene (continuïteits-)reserve

Deze reserve wordt aangehouden voor de dekking van risico's op korte termijn

ten einde zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar

verplichtingen kan voldoen. De maximale hoogte van de reserve

bedraagt 100% van de jaarkosten "meedoen"

Het verloop is als volgt:

Algemene (continuïteits-)reserve 0

Dotatie resultaatbestemming boekjaar 2.548

Stand 31 december 2017 2.548

Bestemmingsreserve

Deze reserve is bestemd voor de kosten van zwemlessen voor kinderen

op de basisschool uit gezinnen die vanwege hun financiële situatie

aanspraak kunnen maken op de stichting Leergeld.

Er is een verzoek ingediend bij de gemeente Hilvarenbeek om de niet

besteedde subsidie uit 2017 toe te voegen aan deze reserve.

Het verloop is als volgt:

Stand 1 januari 2017 0

Dotatie resultaatbestemming boekjaar 15.000

Stand 31 december 2017 15.000
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2017

2017

€ €

Baten uit eigen fondsenwerving

Kansfonds 2.500

Annetje van Puijenbroek Stichting 5.000

Thebe Extra stimuleringsfonds 3.000

Mill Hill College Goirle 190

Vlinderakker Biest Houtakker 1.116

Rabobank actie hart voor uw club 797

Giften en schenkingen particulieren 510

Collectes diensten 463

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 13.576

Subsidies van overheden

Gemeente Hilvarenbeek opstartvergoeding 500

Gemeente Hilvarenbeek eenmalige subsidie 17.500

Totaal subsidies van overheden 18.000

Overige opbrengsten

Nationaal Fonds Kinderhulp 400

Totaal overige opbrengsten 400

Uitkeringen meedoen

Onderwijs

Ouderbijdrage 775

Schoolreizen 985

Schoolkamp 45

Algemene (continuïteits-)reserve 332

Zwemles 825

2.962

Sport

Contributie / lesgeld 912

Kleding / attributen 711

1.623

Cultuur

Contributie / lesgeld 145

145

Welzijn

Fietsen 4.149

Laptops, mobiele telefoons 713

ID-kaarten 66

4.928

Totaal uitkeringen meedoen 9.658
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2017

2017

€ €

Bestuurskosten

Reis-en verblijfkosten 91

Representatiekosten 602

Scholing bestuur 1.171

Totaal bestuurskosten 1.864

Overige kosten beheer en administratie

Drukwerk/kopieerkosten 253

Telefoonkosten 229

Automatiseringskosten 91

Onkostenvergoeding vrijwilligers 558

Kosten intermediairs (scholing) 1.503

Overige organisatiekosten 135

Totaal overige kosten beheer en administratie 2.769

Financiële lasten

Rente en kosten bank 137
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