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Alle kinderen mogen meedoen
Want nu meedoen is straks meetellen
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Inleiding
Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten en resultaten van Stichting Leergeld
Hilvarenbeek in 2018. 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 2018.

1. Jaarverslag 2018
Voor de Stichting Leergeld Hilvarenbeek was 2018 een bijzonder jaar omdat we voor het eerst van
1 januari tot en met 31 december operationeel waren. In het startjaar 2017 ging het nog om
beperkte periode van vier maanden. Maar wat toen al zichtbaar was heeft zich in 2018
voortgezet: een snel groeiende vraag voor steun door Leergeld. De cijfers spreken wat dat betreft
boekdelen. In het vorige verslagjaar werden in totaal 48 kinderen geholpen. Aan het eind van het
jaar 2018 waren dat er 106.
Dat aantal overtreft onze verwachtingen, wij gingen er bij de start van uit dat we pas na enkele
jaren zoveel kinderen zouden kunnen helpen. Het is moeilijk om aan te geven in welke mate we
de doelgroep nu al bereiken. De gemeente heeft ooit een schatting gemaakt dat ongeveer 140
kinderen in Hilvarenbeek tot de doelgroep moet worden gerekend. Uitgaande van dat cijfer ligt
het bereik nu al op ongeveer zeventig procent. Feit is in ieder geval dat de behoefte aan Leergeld
buiten kijf staat, zelfs in een gemeente die als welvarend bekend staat.
Ouders/verzorgers kunnen zich digitaal melden (via de website), telefonisch en in het kantoor van
Contour De Twern. Van die mogelijkheid om zonder afspraak binnen te lopen wordt veel gebruik
gemaakt. In enkele gevallen vinden ouders/verzorgers de weg naar Leergeld via
dorpsondersteuners of zorgprofessionals.
Hoewel Leergeld laagdrempelig is, is het voor een deel van de ouders/verzorgers die de touwtjes
moeizaam aan elkaar knopen nog altijd een hele stap om beroep te doen op Leergeld. Schaamte
speelt daarbij ongetwijfeld een rol, zoals landelijk onderzoek (opnieuw) heeft uitgewezen. In 2019
gaan we de voorlichting intensiveren, vooral via de scholen.
Die sterker dan verwachte groei heeft wel druk gelegd op allen die bij het werk van Leergeld zijn
betrokken. Coördinator Karlijn Verschuren – opvolger van Tanja Pieters - heeft versterking
gekregen van twee vrijwilligers die ondersteunend administratief werk verrichten. Het aantal
intermediairs dat op huisbezoek gaat is uitgebreid van drie naar vier. En ook het bestuur is met
een bestuurslid uitgebreid in de persoon van Dion van Bommel.
Door het onvoorziene vertrek van de vorige voorzitter moest het bestuur aan het begin van het
verslagjaar op zoek naar een opvolger. Die is gevonden in de persoon van Henk van der Loo, een
man met veel bestuurlijke ervaring. Ook was er een vacature ontstaan in de functie van
penningmeester. Carla Hüfken bleek bereid die taak op zich te nemen; zij heeft ervaring met
financiële administratie.
Het bestuur van de Stichting Leergeld Hilvarenbeek is acht keer in vergadering bijeen geweest, in
de regel in aanwezigheid van coördinator en intermediairs. Hoewel dat laatste formeel niet nodig
is, hechten we er aan dat zij de vergaderingen bijwonen. Daarnaast waren er nog overleggen met

de gemeente, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau.
In Hilvarenbeek houden meerdere organisaties zich bezig met het thema armoede. Om tot een
goede onderlinge afstemming en samenwerking te komen heeft Leergeld het initiatief genomen
tot een breed lokaal overleg dat op 22 november heeft plaatsgevonden.1 Het overleg krijgt in
2019 een vervolg.
Enkele hoofdzaken die in het verslagjaar in het bestuur besproken zijn:
- De nieuwe privacywet
- De gemeentelijke regeling sociale activiteiten, uitgevoerd door Leergeld
- De criteria voor het honoreren van aanvragen en de maximale vergoeding
- Collectieve zwemlessen
- Financieel beleid
- Samenwerking met kindervakantiewerk in Hilvarenbeek en Diessen
- Afspraken met leveranciers, verenigingen en scholen
- Scholing en deskundigheidsbevordering
- Deelname aan overleg van Vereniging Leergeld Nederland; bezoek symposium
Tot slot wil het bestuur iedereen bedanken die het werk van Leergeld mogelijk maakt.
Het bestuur van Stichting Leergeld Hilvarenbeek,
Henk van der Loo, voorzitter
Emmanuel Naaijkens, secretaris
Carla Hüfken, penningmeester
Dion van Bommel, bestuurslid
April 2019

De Stichting Leergeld Hilvarenbeek is opgericht op 3 november 2016 en op 25 augustus 2017
officieel van start gegaan. De stichting is lid van de Vereniging Leergeld Nederland.
Inschrijving Kamer van Koophandel onder nr. 67201733
Het fiscaal nummer is 856873160; de stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
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Bij dat brede overleg waren vertegenwoordigers van Jeugdfonds Cultuur, Voedselbank, Quiet Hilvarenbeek,
Vluchtelingenwerk, Tussenheid, Taalcafé, Contour De Twern, gemeente, Stichting Ongewoon Gewoon en Leergeld

Droomstudie
Aan een opleiding in het mbo zijn soms (flink) wat extra kosten verbonden, die voor
rekening zijn van de ouders. Een zestienjarig meisje wilde dolgraag een opleiding tot
vormgever volgen aan een ROC, maar de hoge kosten voor een bijzondere computer leken
een hindernis. Door bemiddeling en met financiële steun van Leergeld kon de droom toch
werkelijkheid worden. De moeder: “Ik ben zo blij dat mijn dochter een teleurstelling
bespaard is gebleven, alleen doordat ik financieel krap zat.”

Kindervakantiewerk
Voor kinderen in gezinnen met een smalle beurs is een vakantie op een camping of
vakantieresort niet weggelegd. Ze blijven vaak noodgedwongen thuis. Door bemiddeling
van Leergeld Hilvarenbeek konden gezinnen toch uitstapjes maken naar een dierentuin in
de buurt. Bovendien werden kinderen in staat gesteld om deel te nemen aan de
Kindervakantieweek in Hilvarenbeek respectievelijk Diessen. Vooral voor niet-Nederlandse
kinderen is dat een bijzondere ervaring. Spelenderwijs maken ze contact met
leeftijdgenootjes en geven zo invulling aan het motto van Leergeld: ‘Alle kinderen doen
mee, want meedoen is meetellen’. Dat vraagt overigens wel een goede begeleiding want
ouders van niet-Nederlandse ouders moeten soms wennen aan deze vorm van
vrijetijdsbesteding die kinderen vrijer laat dan ze doorgaans gewend zijn. Door goede
voorlichting vanuit beide organisaties kon de aanvankelijke aarzeling bij sommige ouders
weggenomen worden.

Schoolreis
De ouders van een meisje op een middelbare school hebben een bedrijf, maar door de
economische crisis zijn ze in financiële problemen gekomen. Door de grote schuldenlast
moet het gezin elke eurocent drie keer omdraaien. Ook voor hun kinderen kunnen ze zich
geen extra uitgaven meer veroorloven. Voor de dochter zou dit betekenen dat ze niet met de
buitenlandreis van de school meekan en ze als enige in de klas thuisblijft. Met steun van
Leergeld wordt dat geregeld. Voor het gezin is het een opsteker in hun moeilijke
omstandigheden.

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 van 25 augustus 2017 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).
Het bestuur was in 2018 als volgt samengesteld:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

: Henk van der Loo (vanaf 1 april 2018)
: Emmanuel Naaijkens (tevens waarnemend voorzitter tot 1 april 2018)
: Loes Loijens (tot 1 mei 2018)
: Carla Hüfken (vanaf 1 mei 2018)
: Dion van Bommel (vanaf 1 november 2018)

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

Doelstelling
De hoofddoelstelling 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.

3. Financiële middelen
De stichting realiseert haar doelen met financiële ondersteuning van (lokale) sponsoren, spontane
donaties van particulieren en bedrijven, de gemeente Hilvarenbeek. In 2018 hebben we gelden
ontvangen van het Annetje van Puijenbroek Stichting, Thebe extra, Rabobank Hart van Brabant,
Mill Hill-college, Protestantse Gemeente, Golfclubactie, gemeente Hilvarenbeek, Ministerie van
SZW en donaties van particulieren. Ook met de lokale ondernemers en verenigingen waar we
mee samenwerken hebben we gunstige prijsafspraken kunnen maken.
Verder hebben we de bijdrageregeling sociale activiteiten van de gemeente uitgevoerd, waarvoor
we op declaratiebasis € 12.803.- ontvangen hebben.
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 2018 een subsidie verstrekt aan de Stichting Leergeld van € 17.500.
Omdat we in 2018 een groeispurt hebben doorgemaakt, hebben we ook een aanvraag ingediend
bij SZW, voor het project: Alle Kinderen Doen Mee
De centrale doelstelling van dit project is: Het vergroten en verbeteren van het bereik van
kinderen uit minimagezinnen, via een aanzienlijke uitbreiding van Leergeld en van het
voorzieningenpakket per kind. Deze subsidie is voor 2018 € 8800.-.
Vanaf 2018 is er ook samenwerking 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.

4. Werkorganisatie
Het coördineren van de aanvragen en de administratieve verwerking daarvan in het systeem van
Leergeld Nederland gebeurt door een medewerker van ContourDeTwern, met ondersteuning van
vrijwilligers. De gemeente Hilvarenbeek neemt de kosten van deze dienstverlening door
ContourDeTwern voor haar rekening.
Werkwijze
Ouders/verzorgers kunnen aanvragen telefonisch of digitaal (e-mail) indienen. Daarnaast kunnen
ze terecht tijdens de reguliere inloopochtenden van ContourDeTwern in het kantoor aan de
Vrijthof 11.
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 zes wekelijks 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

5. Resultaten
Hulpverlening doelgroep
In 2018 hebben we de volgende aanvragen ontvangen:
Totaal aantal aanvragen 447
waarvan
Onderwijs
200
Sport
104
Cultuur
11
Welzijn
132
Aantal toegekende aanvragen
425
Aantal afgewezen aanvragen
17
Aantal openstaande aanvragen
5
Aantal gezinnen
46
Aantal unieke kinderen
106 (waarvan er 102 een ondersteuning ontvangen)
Financieel
Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 6.987.-.
Dit wordt toegevoegd aan de algemene (continuïteits-)reserve.
De totale baten zijn € 53.972.- en de totale lasten bedragen € 46.984.Aan de hoofddoelstelling “meedoen” is in 2018 een bedrag van € 45.000.- uitgegeven.

Bestemmingsreserve
In 2017 stond een bedrag van € 15.000.- op de balans als bestemmingsreserve voor zwemlessen.
In de gemeente Hilvarenbeek is in 2017 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 heeft vanaf 1 januari 2018 de financiering
van zwemlessen op zich genomen. We hebben de vergoeding van de zwemlessen eind 2018
uitgebreid tm diploma C, omdat dit diploma zekerheid geeft dat de kinderen volleerd zijn.
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.
Voor zwemlessen is in 2018 een bedrag uitgegeven van € 12.553.- Dit bedrag is in mindering
gebracht op de bestemmingsreserve. Het restant is € 2.447.- , dit blijft staan om in 2019 nog aan
dit doel te besteden.

Algemene (continuïteits-)reserve
Het totaal van de algemene reserve is € 22.089.-.
Dit is als volgt opgebouwd:
Stand 01-01-2018
€ 2.549.Exploitatieresultaat
€ 6.987.Onttrekking Bestemmingsreserve
€ 12.553.-

6. Beleidsthema’s voor 2019
 Samenwerking met de gemeente Hilvarenbeek continueren ;
 Samenwerken met andere organisaties zoals Leergeld Nederland, Nationaal Fonds
Kinderhulp, Stichting Jarige Job;
 Samenwerking met lokale organisaties die in hetzelfde domein actief zijn;
 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 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;
 Contacten onderhouden met leveranciers, verenigingen, onderwijs-, cultuur-, en
welzijnsorganisaties;
 Deskundigheidsbevordering;
 Verfijning criteria voor toekennen van aanvragen

Yasmin had in Syrië nog nooit gezwommen
Stichting Leergeld Hilvarenbeek zet sterk in op het leren zwemmen, zowel voor autochtone als
allochtone kinderen. Yasmin is een van die kinderen.
Het valt niet mee als je uit een heet Syrisch klimaat komt en waar een meer of rivier
nauwelijks voorkomen, om dan te leren zwemmen. Het is daar eigenlijk niet eens nodig.
Bovendien hebben de mensen om culturele redenen niet zo veel op met de westerse
badcultuur. Maar Yasmin en haar ouders vinden dat je in Nederland gewoon moet kunnen
zwemmen. Zij behaalde diploma A en B. C staat op het programma.
“Nee, ik was nog nooit in een zwembad, niet in Syrië waar ik vandaan kom en ook niet in
Nederland. Pas toen ik hier in Hilvarenbeek kwam wonen kreeg ik mijn eerste zwemles.” Dat
vertelt Yasmin. In vijf maanden behaalde ze twee diploma’s en dat is voorwaar geen geringe
prestatie. “Ik was niet eens bang toen ik voor het eerst in het water ging. Want de badjuffrouw
lette heel goed op mij.”
Een van de badjuffrouwen die aan Yasmin les hebben gegeven, is Valerie. “Het ging gewoon in
een groep met alleen meisjes, zonder enig probleem. Ik zei wel dat de asielzoekerskinderen
geen Arabisch onder elkaar mochten praten; alles in het Nederlands. Het afzwemmen is wel
gemengd. In een badpak, met iets eronder. Het viel mij op dat Yasmin helemaal niet bang was
en vooral erg leergierig. Ik dacht zelfs dat zij al ooit zwemles had gehad. Alle anderen waren
veel banger en daarom is zij nu ook als eerste zover dat ze beide diploma’s kan halen.”
[Bron: De Hilverbode]

7. Jaarrekening Stichting Leergeld Hilvarenbeek 2018

Balans per 31 december 2018

ACTIVA

31-12-18
€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Nog te ontvangen bedragen

9.053
9.053

Liquide middelen

16.919

Totaal vlottende activa

25.972

TOTAAL ACTIVA

25.972

PASSIVA
Vlottende passiva
Crediteuren
Nog te betalen bedragen

0
1.436
1.436

Reserves en fondsen
Algemene (continuïteits-)reserve
Bestemmingsreserve

22.089
2.447
24.536

TOTAAL PASSIVA

25.972

Staat van baten en lasten over 2018

BATEN

31-12-18
€

Baten uit eigen fondsenwerving
Subsidies van overheden
Overige opbrengsten

€
12.369
39.103
2.500

TOTAAL BATEN

53.972

LASTEN
Uitkeringen meedoen
Onderwijs
Sport
Cultuur
Welzijn

20.718
7.978
477
15.827
45.000

Overige kosten beheer en administratie
Bestuurskosten
Overige kosten beheer en administratie

360
1.504
1.864

Financiële lasten
Bankkosten

120

TOTAAL LASTEN

46.984

Exploitatieresultaat

6.987

Toelichting op de balans per 31 december 2018
31-12-18
€

€

Vorderingen
Gemeente bijdrageregeling sociale activiteiten

9.053

Totaal vorderingen

9.053

Liquide middelen
Rabobank, rekening-courant

16.919

Totaal liquide middelen

16.919

Vlottende passiva
Nog te betalen bedragen
- facturen meedoen sport

300

- facturen meedoen onderwijs

1.136

Totaal vlottende passiva

1.436

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.
Het verloop is als volgt:
Algemene (continuïteits-)reserve stand 1 januari 2018
Dotatie resultaatbestemming boekjaar

2.549
19.540

Stand 31 december 2018

22.089

In het exploitatieresultaat 2018 is begrepen een
projectsubsidie : Alle Kinderen Doen Mee van € 8800,van het ministerie van SZW.
Dit bedrag is pas eind 2018 toegekend en pas op 12 dec 2018 ontvangen.

Bestemmingsreserve
Deze reserve is bestemd voor zwemlessen, we hebben de vergoeding van zwemlessen
in de loop van 2018 uitgebreid tm diploma C, omdat kinderen dan pas volleerd zijn.
Het verloop is als volgt:
Stand 1 januari 2018
Onttrekking resultaatbestemming boekjaar
Stand 31 december 2018

15.000
-12.553
2.447

Toelichting op de staat van baten en lasten 2018
2018
€

€

Baten uit eigen fondsenwerving
Annetje van Puijenbroek Stichting

5.000

Thebe Extra stimuleringsfonds

3.500

Mill Hill College Goirle

290

Rabobank clubkasaktie

540

Golfclubactie: vriendje voor een tientje

2.000

Giften en schenkingen particulieren

1.000

Collectes diensten

39

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

12.369

Subsidies van overheden
Subsidie project Alle Kinderen doen Mee(min.v.SZW)

8.800

Gemeente Hilvarenbeek subsidie 2018

17.500

Gemeente Hilvarenbeek bijdrageregeling sociale aktiviteiten

12.803

Totaal subsidies van overheden

39.103

Overige opbrengsten
Rabo foundation

2.500

Totaal overige opbrengsten

2.500

Baten totaal

53.972

Uikeringen meedoen
Onderwijs
Ouderbijdrage

1.896

Schoolreizen

1.853

Schoolkamp

315

Schoolboeken

60

Overige schoolbenodigdheden

1.228

Bijles

1.680

Zwemles

12.553

Cursuskosten

680

Overige onderwijskosten

453
20.718

Sport
Contributie / lesgeld

3.765

Kleding / attributen

4.213
7.978

Cultuur
Contributie / lesgeld

189

Kleding cultuur

288
477

Welzijn
Contr/lesgeld welzijn
Kamp/vakantie
Welzijnsevenement
Fietsen
Laptops, mobiele telefoons
Overige welzijnskosten

120
1.740
13
11.233
2.445
276
15.827

Totaal uitkeringen meedoen

45.000

Bestuurskosten
Reis- en verblijfskosten
Representatiekosten
Scholing bestuur

66
294
0

Totaal bestuurskosten

360

Overige kosten beheer en administratie
Kantoorartikelen

6

Drukwerk/kopieerkosten

79

Telefoonkosten

80

Automatiseringskosten

70

Contributie LGN

613

Onkostenvergoeding vrijwilligers

633

Overige organisatiekosten
Totaal overige kosten beheer en administratie

23
1.504

Financiële lasten
Rente en kosten bank
Kosten totaal
Exploitatieresultaat 2018

120
46.984
6.987

Het resultaat is toegevoegd/onttrokken aan:
Continuïteitsreserve

19.540

Bestemmingsreserve

-12.553
6.987

