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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 2021. 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 2021.

1. Jaarverslag 2021
Op het moment dat dit jaarverslag geschreven wordt, april 2022, is er een voorzichtig optimisme dat
de coronapandemie nu echt op haar retour is. Ook in het jaar 2021 had Covid-19 de samenleving in
haar greep. Dat had zijn weerslag op vele sectoren en dus ook op het werk van Stichting Leergeld
Hilvarenbeek. Vanwege de beperkende maatregelen waren de contacten met ouders zeer beperkt.
Het spreekuur bijvoorbeeld is lange tijd niet doorgegaan.
Ook intern was de communicatie niet optimaal omdat vergaderen in een groot gezelschap
gedurende een aantal maanden niet was toegestaan.
Net als in 2020 lagen activiteiten voor kinderen geheel of gedeeltelijk stil. Denk bijvoorbeeld aan de
zwemlessen en schoolreizen. Omdat activiteiten niet doorgingen is er minder uitgegeven aan
ondersteuning dan in een gewoon jaar. De kinderen kregen ook in 2021 een aantal maanden
thuisonderwijs. De digitale voorzieningen waren toereikend en daar heeft Leergeld niet in hoeven
voorzien.
Nu het normale leven weer op gang komt, pakken zich donkere wolken samen. Een nieuw woord
heeft zijn intrede gedaan: energiearmoede. De sterk gestegen energieprijzen leggen een groter
beslag op het huishoudbudget en het is aannemelijk dat het voor gezinnen lastiger wordt de eindjes
aan elkaar te knopen. Het ligt in de verwachting dat meer gezinnen met kinderen een beroep zullen
doen op ondersteuning door Leergeld.
En er dient zich een nieuwe ramp aan waarvan de omvang nog niet te overzien is: de oorlog in
Oekraïne. Honderdduizenden inwoners zijn al op de vlucht geslagen die een veilig heenkomen
zoeken in landen van de Europese Unie. Naar verwachting zullen ook in Hilvarenbeek Oekraïense
vluchtelingen worden opgevangen. Leergeld zal zich inspannen om kinderen van deze gezinnen te
ondersteunen.
In het verslagjaar 2021 hebben we 114 kinderen kunnen helpen. In 2020 waren dat er 102. Met de
kanttekening dat het gaat om een saldo: kinderen die uitstromen en nieuwe kinderen die erbij
komen.
In welke mate we de beoogde doelgroep – kinderen in arme gezinnen – bereiken is niet met
harde cijfers te onderbouwen. Bij de start van Leergeld in 2016 is het potentieel geschat op ongeveer
160 kinderen, en dat betekent dat Leergeld ruim zeventig procent van de doelgroep bereikt.
Met name door ouders via de scholen te informeren over Leergeld hopen we dat nog meer gezinnen
die ondersteuning nodig hebben, de weg naar Leergeld weten te vinden. Dat is niet
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vanzelfsprekend want onder meer schaamte speelt daarbij een rol.
Leergeld streeft naar samenwerking met verwante organisaties, zoals Quiet, Kindervakantiewerk en
Jeugdfonds Cultuur. Als gevolg van corona was dat vorig jaar beperkt, maar in 2022 pakken we de
draad weer op. Vermeldenswaard is nog dat we hebben aangehaakt bij twee landelijke acties,
geïnitieerd door het Nationaal Fonds Kinderhulp. Daardoor hebben we de kinderen voor de
feestdagen kunnen verrassen met een cadeaubon. De oudere kinderen kregen bovendien een
fashioncheque van 150 euro die ze konden besteden in een kledingzaak.
In het verslagjaar kreeg Leergeld een aanzienlijke financiële bijdrage van de Stichting Annetje van
Puijenbroek. Het bestuur is het fonds is zeer erkentelijk voor deze onverwachte geste.
Aan het eind van het jaar besloot de gemeenteraad een aangekondigde bezuiniging op het budget
van Leergeld (en andere maatschappelijke organisaties) in 2022 niet door te voeren.
Het bestuur bestond in 2021 uit drie leden. Emmanuel Naaijkens (voorzitter en secretaris a.i.), Carla
Hüfken (penningmeester) en Dion van Bommel (bestuurslid). Deze laatste heeft per 31 december
2021 afscheid genomen. Gelukkig hebben we nieuwe kandidaten gevonden om het bestuur te
versterken. Eefje van Nuenen en Marie-Christine van Puijenbroek zijn met ingang van 9 februari 2022
toegetreden tot het bestuur.
Enkele hoofdzaken die in het verslagjaar in het bestuur besproken zijn:
- Werkzaamheden intermediairs en coördinator
- Inkomens- en bestedingsnorm
- Beleid vergoedingen, o.a. fietsen
- Onderwijs: o.a. schoolkosten, bijlessen, reisvergoeding, zwemlessen, ouderbijdrage
- Financieel beleid
- Samenwerking met Quiet
- Beleid Vereniging Leergeld Nederland; bijwonen (digitale) algemene ledenvergaderingen
- Gemeentelijke regeling sociale activiteiten, uitgevoerd door Leergeld
- PR beleid: berichtgeving in Hilverbode en op sociale media; folder aan begin van schooljaar
verspreid via basisscholen
- Overleg met gemeente
- Kindervakantieweek
Tot slot wil het bestuur iedereen bedanken die het werk van Leergeld mogelijk maakt.
Het bestuur van Stichting Leergeld Hilvarenbeek,
Emmanuel Naaijkens, voorzitter
Eefje van Nuenen, secretaris
Carla Hüfken, penningmeester
Marie-Christine van Puijenbroek, bestuurslid
April 2022
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2. Algemeen
De stichting Leergeld Hilvarenbeek is statutair opgericht op 3 november 2016 en is op 25 augustus
2017 officieel van start gegaan. De stichting Leergeld Hilvarenbeek is sinds 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 2021 als volgt samengesteld:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

: Emmanuel Naaijkens
: Emmanuel Naaijkens a.i.
: Carla Hüfken
: Dion van Bommel

Intermediairs: Carry Damen, Sophie Elbers, Vera Weekers.
Coördinatie: Jeanne Heeren
Bestuursleden, coördinator en intermediairs zijn aangesteld op basis van vrijwilligheid en ontvangen
geen beloning.
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

5

3. Financiële middelen
De stichting realiseert haar doelen met financiële ondersteuning van (lokale) sponsoren, spontane
donaties van particulieren en bedrijven en subsidies van gemeente en Ministerie van SZW. In 2021
hebben we gelden ontvangen van de Annetje van Puijenbroek Stichting, Mill Hill-college,
Protestantse Gemeente, diverse sponsoracties, gemeente Hilvarenbeek, Ministerie van SZW en
donaties van particulieren en bedrijven. Ook hebben we van de PG Martensstichting een donatie van
€ 2000.- ontvangen, deze landelijke stichting werd in 2021 geliquideerd. Met de lokale ondernemers
en met de 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 € 19.458.67 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 2021 een subsidie verstrekt aan de Stichting Leergeld van € 17.500.
SZW heeft het project: “ Alle Kinderen Doen Mee” opgezet.
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. Voor de jaren 2018 t/m 2020 hebben we subsidie aangevraagd en toegeweze gekregen. In
2021 hebben we hierop nog een aanvulling ontvangen van 50% van 2019, zijnde € 878.Ook het Nationaal Fonds Kinderhulp is een organisatie waarop in bepaalde gevallen een beroep
gedaan kan worden. In 2021 hebben we hierdoor onze kinderen kunnen verrassen met een cheque
van vd.nl twv € 25.- Verder hebben we via deze organisatie aan kinderen binnen onze gezinnen, die
17 t/m 20 jaar oud zijn, blij kunnen maken met een fashioncheque van € 150.In 2021 hebben we de deelname aan Stichting Jarige Job gecontinueerd, dit is een organisatie, die
kinderen op hun verjaardag verrast met een verjaardagsbox.
Fondsenwerving vormt een permanent punt van aandacht voor het bestuur.
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4. Werkorganisatie
Werkwijze
Ouders/verzorgers kunnen aanvragen digitaal (e-mail) indienen. Het wekelijks spreekuur is vanwege
Covid in 2021 opgeschort.
Momenteel werkt de stichting met 3 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 beoordeelt aan de hand van gemaakte
afspraken. Bij twijfel of bij hogere bedragen overlegt de coördinator met 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. Vanwege Covid is het vergaderschema
in 2021 deels opgeschort geweest.
Voor zowel de registratie van de aanvragen als de financiële administratie wordt gebruik gemaakt
van de door Leergeld Nederland aangereikte systemen (Lisy en Twinfield)
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5. Resultaten
Hulpverlening doelgroep
In 2021 hebben we weer veel iets meer gezinnen en kinderen kunnen helpen dan in 2020.
Aantal gezinnen
51 (43)
Aantal unieke kinderen
114 (102)

Financieel
Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 13.634,Dit wordt toegevoegd aan de algemene (continuïteits-)reserve.
Door de pandemie waren wederom minder mogelijkheden voor de kinderen om mee te doen aan
activiteiten en daardoor waren er minder aanvragen en is er minder uitgegeven dan begroot.
De totale baten zijn € 47.620.- en de totale lasten bedragen € 33.986.Aan de hoofddoelstelling “meedoen” is in 2020 een bedrag van € 31.449.- uitgegeven.
Algemene (continuïteits-)reserve
Dit is als volgt opgebouwd:
Stand 01-01-2021
Toevoeging exploitatieresultaat
Stand 31-12-2021

€ 34.931.€ 13.634.€ 48.565.-
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6. Beleidsthema’s voor 2022
• Samenwerking met de gemeente Hilvarenbeek continueren ;
• Samenwerken met lamdelijke organisaties zoals Leergeld Nederland, Nationaal Fonds
Kinderhulp, Jeugdfonds Cultuur en Stichting Jarige Job;
• Samenwerking met lokale organisaties die in hetzelfde domein actief zijn;
• Fondsenwerving;
• 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;
• Ontwikkelen van een brochure voor ouders over wat door Leergeld vergoed wordt en wat de
werkwijze is.
• Zoveel mogelijk kinderen op de basisschool de mogelijkheid bieden een zwemdiploma te
halen;
• Contacten onderhouden met leveranciers, verenigingen, onderwijs-, cultuur-, en
welzijnsorganisaties;
• Deskundigheidsbevordering;
• Alert blijven op gevolgen van de coronacrisis
• Per 1 augustus 2021 zijn ouderbijdragen vrijwillig, dat is een wettelijke regeling. Kinderen
mogen op school niet worden uitgesloten van deelname aan activiteiten als de ouders geen
ouderbijdrage hebben betaald. Leergeld Hilvarenbeek heeft in schooljaar 2021 – 2022 de
kosten van de vrijwillige ouderbijdrage nog voor haar rekening genomen. Het bestuur gaat in
gesprek met de basisscholen over dit onderwerp.
• Alle basisscholen in de gemeente Hilvarenbeek hebben met ingang van dit schooljaar een
continurooster, of gaan dat invoeren. Daardoor zijn kinderen genoodzaakt om de (korte)
middagpauze op school door te brengen en daar hun brood te eten. Scholen brengen
hiervoor kosten in rekening, die tot nu toe door Stichting Leergeld vergoed worden. Ook dit
is een onderwerp dat met de basisscholen besproken zal worden.
• Versterking van het bestuur (inmiddels gerealiseerd)
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Jaarrekening Stichting Leergeld Hilvarenbeek 2021
Balans per 31 december 2021
ACTIVA

31-12-2021
€

€
Vlottende activa
Voorraad
Vorderingen
Debiteuren
Nog te ontvangen bedragen

0

-140
19.459
19.319

Liquide middelen

29.362

Totaal vlottende activa

48.680

TOTAAL ACTIVA

48.680

PASSIVA
Vlottende passiva
Crediteuren
Nog te betalen bedragen

115
0
115

Reserves en fondsen
Algemene (continuïteits-)reserve

48.565
48.565

TOTAAL PASSIVA

48.680

Staat van baten en lasten over 2021
BATEN

31-12-2021
€

Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties derden
Subsidies van overheden

€
9.193
590
37.837

TOTAAL BATEN

47.620

LASTEN
Uitkeringen meedoen
Onderwijs
Sport
Cultuur
Welzijn

15.614
6.043
0
9.791
31.449

Overige kosten beheer en administratie
Bestuurskosten
Overige kosten beheer en administratie

0
2.418
2.418

Huisvestingskosten
Huur

0
0

Financiële lasten
Bankkosten
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TOTAAL LASTEN

33.986

Exploitatieresultaat

13.634

Het resultaat is toegevoegd aan continuïteitsreserve.

Toelichting op de balans per 31 december 2021
31-12-2021
€

€

Vorderingen
Gemeente bijdrageregeling sociale aktiviteiten
Totaal vorderingen

19.459

Liquide middelen
Rabobank, rekening-courant
Totaal liquide middelen

28.362

19.459

28.362

Vlottende passiva
Nog te betalen bedragen
- subsidie SZW 2020
Crediteuren
Totaal vlottende passiva

0
0
0

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 2021
Dotatie resultaatbestemming boekjaar
Stand 31 december 2021

34.931
13.634
48.565

Toelichting op de staat van baten en lasten 2021
2021
€
Baten uit eigen fondsenwerving
Annetje van Puijenbroek Stichting
Mill Hill College Goirle
Giften en schenkingen particulieren/ bedrijven
Sponsoracties
Collectes diensten
Totaal baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties derden
Nationaal Fonds Kinderhulp

€
5.000
291
3.432
361
109
9.193

590
590

Subsidies van overheden
Subsidie project Alle Kinderen doen Mee(min.v.SZW)
Gemeente Hilvarenbeek subsidie 2020
Gemeente Hilvarenbeek bijdrageregeling sociale aktiviteiten
Totaal subsidies van overheden

878
17.500
19.459
37.837

Baten totaal

47.620

Uikeringen meedoen
Onderwijs
Ouderbijdrage
Schoolkamp
Overige schoolbenodigdheden
Zwemles
Overblijfkosten
Kinderopvang
Cursuskosten
Overige onderwijskosten

1.166
50
1.449
10.919
709
247
882
193
15.614

Sport
Contributie / lesgeld
Kleding / attributen
Sportevenement

4.519
1.506
18
6.043

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

325
5.343
1.501
1.887
735

Toelichting op de staat van baten en lasten 2021
2021
€

€
9.791
31.449

Totaal uitkeringen meedoen
Huisvestingskosten
Huur
Totaal huisvestingskosten

0

Bestuurskosten
Representatiekosten
Totaal bestuurskosten

0

Overige kosten beheer en adminstratie
Drukwerk/kopieerkosten
Abonnementen/contributie
Automatiseringskosten
Contributie LGN
Onkostenvergoeding vrijwilligers
Vergaderkosten vrijwilligers
Overige organisatiekosten
Totaal overige kosten beheer en administratie
Financiële lasten
Rente en kosten bank

0

0

272
194
246
635
800
206
65
2.418
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Kosten totaal

33.986

Exploitatieresultaat 2021

13.634

