
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2021 

 

Stichting Leergeld Noord-West Brabant 

 

April 2022 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

Voorwoord  

 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting Leergeld Noord-West Brabant. Net als in 2020 heeft ook 

in 2021 de covid-19 pandemie een grote impact gehad op de samenleving. In december 2020 en in 

december 2021 werden de kerstvakantie vervroegd en lag het onderwijs langer stil. In januari 2021 

werd zelfs een avondklok in gesteld. Er is ingezet op zoveel mogelijk digitaal onderwijs. Medio 2021 

ging alles weer open, maar in het najaar kwam er wederom een nieuwe variant van het covid-19 

virus, die bovendien nog besmettelijker was. Het was wel een mildere vorm waardoor het risico van 

ernstig ziek worden minder werd. Inmiddels wordt aangenomen dat covid-19 onder ons zal blijven, 

maar beheersbaar zal zijn, te vergelijken met een griepepidemie. De impact van de pandemie op met 

name kinderen is groot, wat het effect hiervan op de langere termijn is, is nog onduidelijk. Zal de 

pandemie de verschillen tussen kinderen uit arme en rijke gezinnen hebben vergroot?  De meest 

kwetsbare groepen zijn het hardst geraakt. Kinderen die leven in armoede behoren tot die kwetsbare 

groep. 

Ook de vrijwilligers van Stichting Leergeld Noord-West Brabant hebben hun werkzaamheden anders 

uit moeten voeren. Nog steeds geen huisbezoeken in 2021, behoudens een korte periode in de 

zomer maanden, veel telefonische afspraken, steeds weer opnieuw bellen, digitaal vergaderen en 

nauwelijks live contact met elkaar en de aanvragers. Gebleken is dat dit gevolgen heeft gehad op de 

afrondingen van het proces.  Mensen reageerden ondanks herhaald verzoek niet op de vraag om 

stukken in te sturen, waardoor de aanvragen niet afgehandeld konden worden. Eens te meer is 

gebleken dat “achter de voordeur komen” een belangrijk en effectief instrument is van de 

leergeldformule.  Toch hebben de vrijwilligers er alles aangedaan om zoveel mogelijk de gezinnen te 

helpen. Uiteindelijk is het aantal uniek geholpen kinderen in 2021 gestegen ten opzichte van 2020, 

maar het bedrag wat uitgegeven is aan “meedoen” is gedaald. Doordat het werken in deze 

omstandigheden lastiger was, heeft het meer gevraagd van ieders inzet. We prijzen ons gelukkig dat 

de groep enthousiaste vrijwilligers zich zo loyaal opstelt. Hiervoor is een oprecht woord van dank op 

zijn plaats. 

 

Etten-Leur, april 2022 

Bestuur Stichting Leergeld Noord-West Brabant 
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1. De Leergeld Organisatie  

LEERGELD ALGEMEEN 

Leergeld Nederland is inmiddels met 112 stichtingen vrijwel overal in het land 

vertegenwoordigd. 

Al deze stichtingen werken vanuit dezelfde motivatie en ambitie. De praktische hulp kan 

echter verschillen, afhankelijk van de voorzieningen van de betreffende gemeentes. 

'Leergeld' is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale stichtingen Leergeld, die ter 

plaatse steun verlenen aan schoolgaande kinderen die ten gevolge van armoede 

onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Stichting 

Leergeld is een particulier fonds met een Goede Doelen-status. De naam 'Leergeld' is bewust 

gekozen. Enerzijds omdat leren, op school en door deelname aan sociale activiteiten -goed 

besteed- geld kost, anderzijds omdat de samenleving duur 'leergeld' zal moeten betalen 

voor kinderen die ten gevolge van armoede aan de zijlijn zijn blijven staan. Armoede komt in 

vele gradaties voor. Door het niet hebben van betaald werk, ten gevolge van 

echtscheidingen of faillissementen. Armoede drukt soms generaties lang op de schouders 

van mensen. Dan groeien kinderen op in een omgeving van argwaan tegen autoriteiten, 

hulpverlenende instanties en ten opzichte van de samenleving als geheel. Stichting Leergeld 

zet zich in, om door 'meedoen', het kinderen mogelijk te maken hun potentieel te helpen 

ontwikkelen zodat zij straks ook meetellen. 

DOEL EN MISSIE 

Stichting Leergeld heeft naast een primair doel, meerdere secundaire doelen. 

PRIMAIR: DIRECTE HULP 

Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van 

kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. 

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen 

met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 

t/m 17 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor 

kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk 

ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze 

kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur 

“leergeld” voor gaat betalen. De lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen 

kunnen meedoen. 
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Het motto van Leergeld is: 

“Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”. 

SECUNDAIR: DOORVERWIJZING NAAR VOORZIENINGEN 

Een intermediair die het huisbezoek aflegt spreekt in eerste instantie over de activiteit die 

aangevraagd is. Gaandeweg kan tijdens het gesprek, zo nodig worden gesproken over de 

plaatselijke of landelijke voorzieningen en hoe dat aangepakt kan worden. 

SECUNDAIR: INVLOED OP VOORZIENINGEN, WET- EN REGELGEVING 

Leergeld zet zich in voor het verbeteren van de situatie van kinderen in armoedesituaties, 

door invloed uit te oefenen op de landelijke en regionale voorzieningen en wet- en 

regelgeving waardoor er voor deze groep kinderen meer mogelijkheden ontstaan zich te 

ontwikkelen. Daarnaast worden zaken die bij veel Leergelden als probleem worden ervaren, 

meegenomen in landelijke contacten met de overheid en politieke partijen. 

  

STICHTING LEERGELD NOORD-WEST BRABANT 

Stichting Leergeld Noord-West Brabant is een van de 112 stichtingen, verenigd in Leergeld 

Nederland, opgericht in 2006 en werkzaam in de Gemeente Etten-Leur, Halderberge, 

Moerdijk, Rucphen en Zundert.  

Bestuur en medewerkers 

Kantoor en buitendienst 

De medewerkers van Leergeld Noord-West Brabant zijn allemaal vrijwilliger. 

Tot ons team behoren: 

• een coördinator; 

• een administratief medewerker; 

• een projectmedewerker; 

• zes intermediairs. 

 

Onze intermediairs gaan op pad om huisbezoeken af te leggen. 

Bestuur 

Stichting Leergeld Noord-West Brabant kent een bestuur dat volledig bestaat uit vrijwilligers. 

Het bestuur zet de lokale beleidskaders uit gebaseerd op de werkwijze van Stichting 

Leergeld. Daarnaast onderhoudt zij de contacten met gemeentes, sponsoren, fondsen en 

Leergeld Nederland. Tevens initieert het bestuur activiteiten en draagt het zorg voor het 

verkrijgen van voldoende financiële middelen om de doelstellingen van de organisatie te 

verwezenlijken. 
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Binnen het bestuur is een onderverdeling gemaakt, waarbij ieder bestuurslid één gemeente 

als aandachtsgebied heeft. Dit zorgt ervoor dat alle gemeentes in het werkgebied van 

Stichting Leergeld Noord-West Brabant (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en 

Zundert) alle benodigde aandacht krijgen. 

Bestuurssamenstelling: 
Henrie van het Hof: voorzitter 
Annelieze Heijliger, vicevoorzitter 
Lizan van Aert, penningmeester 
Henk Grimbergen, lid 
 
Vacature voor secretaris en bestuurslid 

 

TOEKENNINGSBELEID 

Het toekenningsbeleid van Stichting Leergeld Noord-West Brabant wordt afgestemd met de 

subsidieverstrekkers. De Gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en 

Zundert maken onderdeel uit van Werkplein Hart van West-Brabant. In grote lijnen zijn de 

voorwaarden waaronder de subsidies worden verstrekt voor deze gemeenten gelijk. De 

inkomensgrens om in aanmerking te komen voor hulp ligt op 120% van de bijstandsnorm, 

voor Rucphen ligt dat op 130%. Per kind zijn de uitgaven gemaximeerd tot € 300 per jaar. 

Voor zwemlessen wordt dit maximum niet gehanteerd. Voor de Gemeente Etten-Leur en 

Halderberge geldt dat via de webshop op de site van Werkplein de zwemlessen en 

sportabonnementen aangevraagd kunnen worden. De Gemeente Moerdijk is aangesloten bij 

het Jeugdfonds Sport & Cultuur.  

2. Maatschappelijke ontwikkelingen 

Sinds 2013 daalt het percentage minderjarige kinderen die opgroeien in een huishouden met een laag 

inkomen. In 2013 ging het om bijna 10 procent van de minderjarigen; in 2019 om 7,4 procent en in 

2020 om circa 7 procent. Het percentage minderjarige kinderen in een gezin dat langdurig − minstens 

vier jaar − moet rondkomen van een laag inkomen daalt sinds 2016. Toen ging het 3,6 procent van de 

minderjarige kinderen. In 2020 leefde  3,1 van de minderjarige kinderen langdurig onder de lage-

inkomensgrens (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021). In totaal ging het in 2020 nog altijd om 

220 duizend minderjarige kinderen die opgroeien in een huishouden dat minstens een jaar onder de 

lage-inkomensgrens moest leven. (Bron: https://www.nji.nl/cijfers/armoede-gezinnen) 

De pandemie heeft in 2021 een groot deel van het jaar het sociaal leven stilgelegd. Schoolreisjes 

en andere schoolse activiteiten gingen niet door. Sporten bij een club of vereniging was een 

tijdje niet mogelijk. Medio 2021 kwam alles weer langzaam op gang. Het aantal uniek geholpen 

kinderen door Stichting Leergeld Noord-West Brabant nam iets toe ten opzichte van 2020, maar 

is nog niet op het niveau van voor de pandemie.  

Afgelopen jaren hebben we gezien dat alle Gemeenten in ons werkgebied het armoedebeleid 

hebben opgepakt. Doordat voormalig Staatssecretaris Jette Klijnsma budgetten heeft gegeven 

aan de Gemeenten was daar ook ruimte voor. En niet alleen Gemeenten pakken hun rol in 
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armoedebestrijding op, er ontstaan ook vele andere landelijke en regionale initiatieven om de 

doelgroep te ondersteunen. Het is de taak van Leergeld om de gezinnen in eerste instantie door 

te verwijzen naar andere voorliggende voorzieningen en als dat niet toereikend is zal Leergeld 

financiën inzetten voor de hulp. Stichting Leergeld Noord-West Brabant zal haar dienstverlening 

de komende jaren voortzetten en zo mogelijk uitbreiden. De subsidiegelden zullen de komende 

jaren hard nodig blijven. 

 

3. Werkwijze  

DE LEERGELDFORMULE 

Bij een eerste aanvraag van een gezin zal de Leergeld coördinator een Leergeld intermediair 

aanwijzen als contactpersoon en deze zal een afspraak maken voor een huisbezoek. De 

intermediair zal de aanvraag volledig doornemen met de aanvrager en de financiële situatie 

opnemen aan de hand van opgevraagde stukken. Daarbij zal ook tijd genomen worden om te 

bekijken of er voor het gezin nog andere zaken zijn die verlichting kunnen bieden voor het 

gezinsbudget en zo mogelijk doorverwijzen naar andere instanties of organisaties. Indien er voor 

de aanvraag geen voorliggende voorziening is, zal de intermediair de aanvraag meenemen naar 

het Leergeld kantoor en daar zal de coördinator de aanvraag beoordelen. Na de beoordeling zal 

de aanvraag financieel afgewikkeld worden. 

 DE WERKWIJZE VAN LEERGELD NOORD-WEST BRABANT 

Een keer per maand komen de intermediairs en de coördinator bijeen om enkele aanvragen te 

bespreken en ervaringen uit te wisselen om zo te leren van elkaar. Een paar keer per jaar sluit er 

een bestuurslid aan om de lijntjes tussen bestuur en werkvloer kort te houden. Het bestuur 

vergadert maandelijks. Met de intermediairs worden jaargesprekken gevoerd. Door de Covid-19 

pandemie zijn er in 2020 en in 2021 veel minder huisbezoeken afgelegd. Dit werd door de 

intermediairs als een enorm gemis ervaren. Bij telefonisch aanvragen kan taal al een barrière 

zijn, maar ook het uitleggen welke stukken men in moet laten zien en opsturen bleek lastig te 

zijn.  

In 2020 is het softwaresysteem waarin de aanvragen en de financiële verplichtingen worden 

vastgelegd (Lisy) vernieuwd, de implementatie is in 2021 voltooid. Hierdoor is er een betere 

controle mogelijk op de budgetten. Nadat de aanvraag is goedgekeurd wordt het volledige 

bedrag wat met de aanvraag is gemoeid geregistreerd. Op het moment van betaling wordt het 

bedrag ten laste van dit budget gebracht, zodat in de financiële administratie zichtbaar is welk 

bedrag er nog uitgegeven moet worden voor de betreffende aanvraag.  Dit heeft eenmalig 

invloed op de hoogte van de cijfers voor “meedoen” omdat tot en met 2020 alleen de uitgaven 

werden verantwoord. Eind 2021 is geïnvesteerd in kantoor software. Er waren te veel klachten 

over het oude systeem, met name het emailverkeer werkte niet goed. In de tijd dat men fysiek 

beperkt wordt moet het digitale systeem zeker op orde zijn. Naast de eenmalige investering, zijn 

er maandelijkse kosten aan verbonden.  
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4. Dienstverlening & Resultaten  

BEHANDELDE AANVRAGEN 

Specificatie van het aantal behandelde aanvragen per gemeente: 

        

 2021 2020  

 Kinderen Gezinnen Aanvragen Kinderen Gezinnen Aanvragen 

Etten-Leur 170 105 276 134 88 287  
Rucphen 160  82 456 179 90 527  
Zundert 141  64 282 116 54 257  
Halderberge 199 107 352 163 94 382  
Moerdijk 163 108 334 187 110 457  

 833 466 1700 779 436 1910  
 

In 2021 zijn er 63 aanvragen afgewezen en 40 geannuleerd. Dat kan diverse oorzaken hebben 

zoals bijvoorbeeld: te hoog inkomen, aanvrager heeft geen stukken ingeleverd, aanvraag valt 

niet binnen het toekenningsbeleid. Van de totale aanvragen in 2021 komt een deel van gezinnen 

welke reeds aangemeld waren en het andere deel betreft nieuwe aanmeldingen. Hierbij is 

opvallend dat er in 2020 en 2021 veel gezinnen, ondanks herhaald verzoek, na de eerste 

aanmelding geen stukken hebben ingeleverd en dus weer gearchiveerd zijn. Dit effect wordt 

toegerekend aan het feit dat er veel minder huisbezoeken afgelegd konden worden. 

  2021   2020 

  Nieuw Archief  Nieuw Archief 

Etten-Leur 33 9  50 27 

Rucphen   15 3  34 14 

Zundert  20 5  13   4 

Halderberge 32 9  34 14 

Moerdijk  43 17  37 14 

     143 43     168 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

UITGAVEN MEEDOEN PER GEMEENTE 

   2021 2020 2021/2020 

   € € % 

Uitgaven meedoen:        

Etten-Leur  13.042 11.306 115,35 

Rucphen    9.300 15.368   60,51 

Zundert   31.214 22.468 138,93 

Halderberge  13.143 17.900   73,42 

Moerdijk   14.235 21.920   64,94 

Totaal   80.934* 88.962*   90,98 

      

Aantallen:     

Kinderen   833 779 106,93 

Gezinnen   466 436 106,88 

      

      

Gemiddelde bedrag per: € € % 

Kind    97 114 85,09 

Gezin   174 204 85,29 

 

*In het financieel verslag staat in totaal € 85.684 respectievelijk € 93.962. Het verschil is een 

bedrag van € 4.500 respectievelijk € 5.000 wat extra is uitgegeven voor de sinterklaasactie en 

wat niet tot de uitgaven per gemeente hoort. 

De uitgaven voor meedoen in 2021 geven per Gemeente een wisselend beeld. Voor de 

Gemeente Zundert zijn de uitgaven sterk toegenomen, voor Etten-Leur is een kleine toename en 

voor de andere gemeenten zijn de uitgaven verminderd. Dit is hoofdzakelijk toe te rekenen aan 

de zwemlessen. Waar de andere 4 Gemeenten de aanvraag wel via St. Leergeld laten 

beoordelen, maar de financiering anders hebben geregeld, worden de zwemlessen voor de 

Gemeente Zundert uit de gemeentelijke subsidie betaald. Over de hele lijn is het totaal van het 

aantal uniek geholpen kinderen toegenomen, maar het besteedde bedrag per kind en ook per 

gezin is afgenomen. Dit is geheel toe te rekenen aan de covid-19 pandemie. Veel activiteiten zijn 

niet doorgegaan of pas laat in het jaar opgang gekomen. Met ingang van 1 augustus 2021 is de 

wetgeving omtrent de vrijwillige ouderbijdrage voor het onderwijs aangescherpt. Dit heeft 

impact op de cijfers. De scholen moeten zelf een oplossing zoeken indien ouders de bijdrage niet 

kunnen betalen. Het is nu een voorliggende voorziening geworden. De specificatie van de 

uitgaven per gemeente is als volgt: 

 

 



9 
 

 Etten-Leur Rucphen Zundert Halderberge Moerdijk 
Totaal 
2021 

Totaal 
2020 

 €  €  €  €  €  €  €  

Onderwijs 
              

1.911  592  
           

2.644  
              

3.969          6.545  
     

15.661       29.720  

Zwemles                      -    299    
           

16.167  - 
                  

-    
        

16.466          7.766  

Sport 
                  

1.564  
           

5.111  
           

5.866  572 
              

134  
     

13.248       12.761  

Cultuur 165    
               

415  -  
                    

278  
                 

50  
           

908             697  

Fietsen 
              

3.855  -  
           

4.021  
              

3.865  
           

4.675  
     

16.416       12.677  

Computers 
              

3.841  
           

2.359  
           

2.516 
              

3.773  
           

2.831  15.319  19.846  

Welzijn 
              

1.706  
               

524  - 
                  

686  -  
        

2.916          5.495  

 

            
13.042           9.300  

         
31.214  

            
13.143  

        
14.235  

     
80.934       88.962  

 

5. Samenwerking met andere organisaties 

SAM& 

In 2020 is Leergeld Nederland een samenwerkingsverband aangegaan met Jeugdfonds Sport & 

Cultuur, Stichting jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp onder de naam Sam&. Door de 

bundeling van krachten probeert Sam& de verborgen problemen van kinderen in armoede beter 

zichtbaar te maken door samen campagne te voeren. Er is nu één digitaal loket waar ouders 

eenvoudig een aanvraag kunnen doen en zo bij de juiste Stichting Leergeld terecht kunnen 

komen. Stichting Leergeld Noord-West Brabant werkt al langer samen met deze instanties. 

Kinderen worden, nadat hun ouders bij de intake toestemming hebben gegeven, aangemeld bij 

Stichting jarige Job en zo krijgen ze op hun verjaardag een mooie box met de ingrediënten om 

hun verjaardag te vieren. Bij het Nationaal Fonds Kinderhulp kan Stichting Leergeld Noord-West 

Brabant aanvragen indienen die niet in het reguliere budget vallen, omdat het bedrag per 

aanvraag te hoog is of omdat de aanvragen niet binnen de afspraken met de gemeenten vallen.  

Dat geldt bijvoorbeeld voor buitenlandse schoolreizen, bijlessen en reiskostenvergoedingen. De 

screening en motivatie van de aanvraag wordt door Stichting Leergeld gedaan. 

 

SAMENWERKING MET GEMEENTEN 

Stichting Leergeld Noord-West Brabant werkt nauw samen met de Gemeente Etten-Leur, 

Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert. Er is regelmatig overleg met de Wethouders en 

beleidsambtenaren van deze Gemeenten op het gebied van armoedebeleid en we haken zoveel 

mogelijk aan bij andere organisaties binnen deze Gemeenten, zoals Voedselbank, Vincentius 

Vereniging, Platvorm voor Minima en Maatschappelijk Welzijn etc. Zo kunnen we buiten onze 

reguliere hulp ook een steentje bijdrage aan extra voorzieningen. 
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Ook in 2021 hebben we voor de Gemeente Rucphen wederom de aanvragen voor de kindpaketten 

uitgevoerd. Dit houdt in dat kinderen naast de reguliere aanvragen ook vanaf 0 tot 18 jaar een 

kledingpakket voor de zomer en voor de winter aan kunnen vragen. Wij beoordelen de 

aanvraag en verstrekken de gegevens aan de Stichting kinderen van de voedselbank en de 

gemeente. De betaling wordt door de Gemeente Rucphen rechtstreeks aan de leverancier 

gedaan. Dit geldt ook voor fietsen en schoolspullen, welke bij de lokale winkeliers kunnen 

worden opgehaald.  

Kinderen van onze gezinnen in de Gemeente Moerdijk die van het basisonderwijs naar het 

voortgezet onderwijs gaan krijgen het Schoolstartpakket. Dit betreft een fiets, een rugzak en 

diverse schoolspullen. Tevens zijn wij in de gemeente intermediair voor het Jeugdfonds Sport 

& Cultuur. 

In samenwerking met de Gemeente Zundert zijn in 2021 fashioncheques uitgereikt in die 

gemeente.  Alle kinderen tot 18 jaar uit onze gezinnen van de Gemeente Zundert ontvingen 

een fashioncheque ter waarde van € 100. Ze zijn rechtstreeks betaald door de Gemeente en 

niet geregistreerd in Lisy. 

Stichting Leergeld Noord-West Brabant verleent steeds meer diensten ten behoeve van de 

kinderen uit de doelgroep waar geen financiële uitgaven door de stichting tegenover staan. In 

2021 zijn screenings uitgevoerd ten behoeve van de volgende zaken: 

 Etten-Leur Rucphen Zundert Halderberge Moerdijk Totaal 

       
MBO  11      8  6  13                 22   60        

Digitale leermiddelen 26                         17  8              22                    9  82           

Schoolbenodigdheden 4           37              -              -  -                 41        

Jarige Job    46 28  32  63                      43  212  

Zwemles -        29   -              26                 -              55        

Kledingpakket -            139                  -  -  -   139           

Fiets - 58 - - - 58 

 87  316   46            124               74           647        

 

6. Activiteiten, projecten, bijzondere activiteiten 

SINTERKLAASACTIE 

Sinds vele jaren ontvangen de geregistreerde kinderen bij Stichting Leergeld Noord-West 

Brabant tot 10 jaar een cadeautje van de Sint. Dit steeds onder leiding en sponsoring van 

Serviceclub Rotary Etten-Leur e.o. In 2021 zijn er 662 cadeautjes gekocht en verpakt en op 

410 adressen bezorgd. Aan 770 kinderen van 10 jaar en ouder is een digitale cadeaubon 

uitgereikt, welke deels gratis zijn ontvangen van Het Nationaal Fonds Kinderhulp en voor een 

ander deel zijn gefinancierd door een sponsor. Het is ieder jaar een enorme logistieke 
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operatie waar naast de leden van Rotary Etten-Leur e.o. ook de vrijwilligers en 

bestuursleden van Stichting Leergeld Noord-West Brabant de handen uit de mouwen steken. 

 

ANDERE ACTIVITEITEN 

Door de covid-19 pandemie hebben er vele andere activiteiten geen doorgang kunnen vinden. 

Normaal gesproken kunnen we gezinnen blij maken kaartjes voor o.a. kindervoorstellingen in De 

Nieuwe Nobelaer, het wintercircus of de nationale Kinderherdenking in Madurodam. 

Organisaties kunnen kinderen die geregistreerd staan bij een Stichting Leergeld verblijden met 

deze extra ervaringen waar het gezin zelf niet toekomt. Wij werken daar graag aan mee, maar 

zullen daarbij nooit de privacy van de gezinnen schenden.  

 

7. Bekendheid vergroten  

In 2019 is Stichting Leergeld Noord-West Brabant begonnen met actief in te zetten op het 

vergroten van het bereik van de doelgroep. Ondanks de stijging van de aanvragen de laatste 

jaren, blijft Leergeld voor een grote groep nog steeds onbekend. Er is in 2019 ingezet op 

bekendheid via Social Media. In 2020 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid een subsidie verstrekt in het kader van PR & Communicatie. Stichting Leergeld 

Noord-West Brabant heeft uit deze landelijke subsidie een bedrag van € 20.246 ontvangen. Dit 

budget wordt gebruikt voor verdere zichtbaarheid op Social Media, het vernieuwen van de 

website, het ontwikkelen van een toolkit voor basisscholen en een digitale nieuwsbrief. Ook hier 

heeft de covid-19 pandemie gezorgd voor vertraging van de uitrol. In 2020 is € 11.409 van het 

budget gebruikt en het restant is in 2021 uitgegeven. Sinds 2021 wordt een digitale nieuwsbrief 

uitgegeven en verzonden naar instanties en personen waarmee wordt samengewerkt dan wel 

die voor dezelfde doelgroep werken. Zodat Stichting Leergeld Noord-West Brabant op hun 

netvlies blijft en ze mensen door kunnen verwijzen. De toolkit is medio 2021 uitgereikt aan 80 

basisscholen in de 5 Gemeenten. 

  

8. Subsidie & Sponsoren  

SUBSIDIE VERANTWOORDING PER GEMEENTE 

In 2021 hebben we een totale subsidie van de 5 Gemeenten mogen ontvangen van € 137.500. 

Per Gemeente leggen wij verantwoording af. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 1.  De 

subsidiebedragen 2021 voor de Gemeente Etten-Leur en de Gemeente Zundert waren niet 

voldoende om alle kosten in 2021 te dekken. Van de ander Gemeenten is de subsidie niet 

volledig besteed in 2021. Ook dit heeft alles te maken met de covid-19 pandemie. Wij 

verwachten dat deze gelden in de toekomst toch nodig blijven om de kinderen die leven in 

armoede te blijven ondersteunen. Voor zover de gelden niet teruggestort hoeven te worden, 

worden ze per Gemeente gereserveerd voor de toekomst.  

In 2021 is ook een subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. De subsidie wordt toegekend indien er meer unieke kinderen worden 

geholpen dan in 2020. Dat waren er 48 meer, de subsidie bedraagt € 4.970 voor directe 
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hulpverlening en is verdeeld over de Gemeente Etten-Leur (€ 1.630) en de Gemeente Zundert   

(€ 3.340). Verder is er € 1.280 ten behoeve van de overheadkosten ontvangen.   

SPONSOREN 

Jaarlijks mogen we ons verheugen op het feit dat sponsoren ons ondersteunen. Soms zijn dit 

donaties voor een specifieke gemeente, maar meestal is het niet gelabeld. De sponsorgelden 

worden ingezet bij tekorten van subsidies per gemeente of bij aanvragen welke niet vallen onder 

de afspraken binnen de subsidie afspraken met de Gemeenten. Een eventueel overschot dient 

ter versterking van de continuïteitsreserve, zodat er een stabiele basis wordt gevormd om de 

dienstverlening te kunnen voortzetten bij toekomstige tegenvallers. Van een eventueel 

overschot van gelabelde donaties wordt een reserveringsfonds gevormd, zodat die gelden ten 

alle tijden bestemd blijven voor de gemeente waaraan de donatie gekoppeld is. 

9. Vooruitblik  

De covid-19 pandemie heeft zowel 2020 als 2021 beheerst en ook nog voor een deel 2022. 

Covid-19 zal onder ons blijven, maar de verwachting is dat het beheersbaar wordt. Een nieuwe 

uitdaging is daar bij gekomen. Door de inval van Rusland in de Oekraïne zijn veel mensen op de 

vlucht geslagen, ook naar Nederland. De mensen hebben huis en haard verlaten, zijn zonder 

bezittingen en geld hier heen gekomen. Ook deze mensen kunnen een beroep doen op Stichting 

Leergeld Noord-West Brabant. Net zoals vluchtelingen uit Syrië en uit andere oorlogsgebieden. 

De belasting voor onze organisatie is nu nog niet te overzien, maar er zal hulp geboden worden.  

Laten we hopen dat alle kinderen hun leven kunnen herpakken en dat zij weer gaan sporten en 

genieten van schoolse en buitenschoolse activiteiten, dat ouders ons nog steeds weten te vinden 

om te helpen daar waar nodig.   We zullen de aandacht in de media blijven vragen, zodat alles 

erop gericht is om alle kinderen mee te laten doen, want nu meedoen is straks meetellen. 

 

Bijlagen: 

- Financieel jaarverslag 2021 

- Subsidie verantwoording per Gemeente 

- Recapitulatie voorzieningen per Gemeente 

 


