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Comité van aanbeveling: 

“Nu meedoen, is straks meetellen!” 

 

 

 

 

 

“ Kinderen hebben de toekomst”. En alle kinderen moeten in alle opzichten mee kunnen doen, 
juist ook digitaal en juist ook in tijden van corona. Het Corona virus heeft de digitalisering 
versneld en de toekomst wordt nog sneller digitaal dan we konden verwachten. Het mag niet 
zo zijn dat hierdoor onder kinderen een (digitale) tweedeling gaat ontstaan. Kinderen mogen 
hierdoor niet in een sociaal isolement raken. Dus is het belangrijk dat alle kinderen kunnen 
beschikken over gangbare digitale middelen zoals een smartphone en een laptop of tablet. Dat 
is geen luxe meer, maar noodzakelijk om in de huidige tijd goed mee te kunnen doen!” 

Jos van Bree, 

Burgemeester gemeente Geldrop-Mierlo 

 

 

 
 

 

 

 

“Meetellen en vooral mee kunnen doen op sportief, cultureel gebied of in 
het onderwijs is voor kinderen, zeker in de middelbare schoolleeftijd, van 
groot belang en bepalend voor hun verdere toekomst.” 

 

Paul Verhoeven,  

Burgemeester gemeente Heeze-Leende 
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Voorwoord 

In dit 14e jaarverslag van Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende schetsen we een 
beeld van de activiteiten en resultaten in het kader van armoedebestrijding. 2020 was een 
memorabel jaar waarin we moesten leren omgaan met coronamaatregelen die van invloed zijn op 
ons werk en op onze kinderen. In 2021 hebben we weer veel kinderen kunnen helpen en iedere 
keer weer kunnen anticiperen op de geldende maatregelen. We hebben het digitaal onderwijs goed 
kunnen ondersteunen en ook het sporten en andere activiteiten kunnen stimuleren. Dat kinderen 
door alle maatregelen kunnen blijven meedoen is van nog groter belang. 

Leergeld doet ertoe! 

Onze huisbezoeken spelen in onze contacten met onze doelgroep een centrale rol. Ook in 2021 
zijn niet alle huisbezoeken doorgegaan. Waar mogelijk hebben de intermediairs een huisbezoek 
kunnen afleggen. De huisbezoeken zijn vaak een 1e kennismaking met Leergeld en dus van groot 
belang voor het contact met de doelgroep. 

De gemeenten Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende willen gemeenten zijn waarin burgers zo veel 
mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit betekent dat burgers, ook in de toekomst, 
de zekerheid moeten hebben dat er hulp wordt geboden als dat echt noodzakelijk is. Zij mogen 
erop vertrouwen dat zij niet worden gezien als slachtoffers, maar serieus worden genomen.  

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten hebben samen bestuurlijke afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat alle kinderen in 
Nederland kunnen meedoen. Dit betekent dat gemeenten op lokaal niveau samenwerken met 
maatschappelijke organisaties zoals Stichting Leergeld. Wij nemen ook deel aan het 
Amoedeplatvorm om samen te kijken naar (nieuwe) mogelijkheden. 

Middels een structurele decentralisatie-uitkering, verdeeld naar rato van het aantal kinderen dat 
opgroeit in een gezin met een laag inkomen, kunnen de gemeenten Geldrop-Mierlo en Heeze-
Leende ruime middelen beschikbaar stellen voor armoedebestrijding. Zo kunnen het Rijk, de 
gemeenten, de fondsen en de stichtingen er met elkaar voor zorgen dat nog meer kinderen 
kunnen meedoen!  

Want meedoen vergroot de horizon van kinderen. Sociale contacten onderhouden, het leren in 
teamverband, zich weten te handhaven in een groep en leren winnen en verliezen zijn 
“instrumenten” om sociale vaardigheden te ontwikkelen, waardoor kinderen kunnen meedoen 
en vaardigheden kunnen leren bij de groei tot een volwaardig lid van de samenleving.  

Om dat mogelijk te maken hebben de vrijwilligers van Stichting Leergeld zich in het afgelopen 
jaar weer belangeloos ingezet. Voor die inzet en hun grote betrokkenheid wil ik hen op deze 
plaats heel hartelijk bedanken! 

 

Susan Scheepers     
Voorzitter  

1 Leergeld Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende 
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1.1 Dit is Leergeldformule  
Om kinderen weer te laten meedoen met hun leeftijdsgenoten past Leergeld een bijzondere 
werkwijze toe: de Leergeldformule. De formule is in de ruim 25 jaren van het bestaan van 
Leergeld uitgegroeid tot een verfijnd en beproefd instrument om kinderen effectief te 
ondersteunen, waardoor ze gewoon mee kunnen doen met andere kinderen. De 
Leergeldformule zorgt voor een persoonlijk contact met gezinnen, biedt maatwerk voor ouders 
en kinderen en maakt optimaal gebruik van (andere) bestaande voorzieningen. In elke stap van 
de methode staat het individuele kind centraal en is meedoen het doel. Hiernaast levert de 
methode, via het huisbezoek achter de voordeur, veel kennis op van de situatie in de gezinnen 
en de zaken waar zij tegenaan lopen. Op basis waarvan Leergeld een signalerende functie kan 
hebben. 

De Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende ondersteunt ouders met schoolgaande 
kinderen tot 18 jaar van wie het besteedbaar inkomen lager is dan 120% van het bijstandsniveau. 
Dat doet zij door deze kinderen in staat te stellen mee te laten doen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten.  

Leergeld biedt hulp voor: 

• Onderwijs/educatie: basis-, voortgezet onderwijs en MBO; 
• Sociale activiteiten: sport, hobby, recreatie en kunstzinnige vorming; 
• Randvoorwaarden: fiets, laptop, mobiele telefoon, maatwerk. 

Leergeld biedt hulp door: 
• De weg te wijzen in het woud van wet- en regelgeving; 
• De helpende hand te bieden om gebruik te kunnen maken van de gemeentelijke voorliggende 
voorzieningen; 
• Daadwerkelijk kinderen te helpen door snel aanvragen te honoreren. 
 

Onze missie: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!! 

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten 
die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Ondanks de economische groei zijn ouders 
vaak niet in staat de kosten voor onderwijs, educatie en sportactiviteiten te betalen. Maarliefst 1 
op de 12 kinderen leven in Nederland in armoede. Deze kinderen staan soms letterlijk aan de 
zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen. Op dit moment zijn zo’n 112 lokale 
Leergeldstichtingen actief, dat is in 75% van alle gemeenten!  

In 2021 zijn door Stichtingen Leergeld in totaal 128.946 kinderen geholpen, een klien daling van 
2% ten opzichte van 2020 (131.203 kinderen), niet slecht in een Coronajaar!. 

In 2021 heeft Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende 474 kinderen de helpende 
hand kunnen bieden (459 in 2020). 

1.2 Onze plaatselijke werkwijze:  “de leergeldmethode” 
De leergeldformule bestaat uit een aantal stappen:  
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Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie:  

Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed 
geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte 
geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.  

Stap 2: Bemiddeling:  

Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande 
voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld kan 
vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.  

Stap 3: Financieel vangnet:  

Wanneer er geen bestaande voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op 
gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan Leergeld 
aanvullende hulp bieden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en 
scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van 
Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”.  

Stap 4: Follow-up en nazorg:  

Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de 
betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een 
telefoontje tot een nieuw huisbezoek. 

Laptops worden aangeschaft via een leverancier waarmee de Landelijke Stichting gunstige 
leveringsvoorwaarden heeft afgesproken. In 2021 hebben we 32 laptops ter beschikking kunnen 
stellen! Dit is is stuk lager als in 2020 (62 stuks) en heeft te maken het feit dat we vorig jaar 
vanwege Corona veel laptops hebben uitgegeven en dat scholen steeds vaker zelf voor 
computers zorgen. 

Fietsen leveren we via de “fietsenwerkplaats” die we, samen met Kempenhaeghe, in 2015 
hebben kunnen opzetten bij De Berkenschutse-AOT, de school van Kempenhaeghe te Heeze. 
Gebruikte fietsen worden daar o.l.v. een fietsenmaker en een docent door leerlingen hersteld en 
door ons aan cliënten verstrekt. Deze werkplaats is opgezet als een zelfstandige onderneming, 
bestuurd en aangestuurd door leerlingen. In 2021 zijn weer 81 (2020: 73) fietsen afgeleverd! 

JFS/JFC: De gemeenten Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende werken samen met het Jeugd Fonds 
Sport(JFS) en het Jeugd Fonds Cultuur (JFC). De gemeenten subsidiëren het JFS en JFC. Leergeld 
treedt op als intermediair. Aanvragen voor sport en cultuur worden via Leergeld bij de fondsen 
ingediend. Voor 2022 gaat deze werkwijze veranderen voor Geldrop-Mierlo en lopen zowel de 
subsidies als alle aanvragen rechtstreeks via Leergeld en niet meer via JFS en JFC. 

1.3 De motor van Stichting Leergeld in 2021 
Zonder energie geen drive. We prijzen ons gelukkig met het feit dat we een flink aantal 
betrokken, gemotiveerde vrijwilligers hebben die zich inspannen om de doelstellingen van 
Stichting Leergeld te realiseren. Afgelopen jaar zijn er een groot aantal nieuwe intermediairs 
gestart. 
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Per 
31 december hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid Miel Somers. Hij wordt 
vervangen door dhr Mark Claasen. 

Ook hebben we afscheid genomen van een coördinator van het 1e uur, Ton Tegelaers. Hij wordt 
vervangen door een nieuwe coördinator. Ook Willemien van der Heijden heeft afscheid genomen 
als intermediair.  

Wij danken Miel, Ton en Willemien van harte voor hun jarenlange tomeloze en vrijwilliger 
bijdrage aan onze stichting.  

Samenstelling Naam Functie 

Bestuur 

Mevr. S. Scheepers 
De heer H. de Greef 

Mevrouw E. van Stiphout 
De heer M. Somers 

Voorzitter / DB 
Secretaris / DB 

Penningmeester 
Lid / DB 

Administratie Mevr. B. van Beers Ondersteuning coördinatoren / 
bestuur 

Coördinatie 
Mevr. M. van Es 

De heer H. Snuverink 
De heer T. Tegelaers 

Coördinator 
Coördinator 
Coördinator 

Intermediairs 

Mevrouw H. Miedema 
Mevrouw W. van der Heijden 

Mevrouw P. Bouwhuis 
De heer C. van Tulden 

De heer T. Slegers 
De heer J. Bukkems 
De heer C. de Haan 

De heer M. van Berlo 
Mevrouw M. Boelens 

Mevrouw H. Nollet 
Mevrouw M. Brouwers 

De heer M. Frijters 
Mervouw H. Basten 

Intermediair 
Intermediair 
Intermediair 
Intermediair 
Intermediair 
Intermediair 
Intermediair 
Intermediair 
Intermediair 
Intermediair 
Intermediair 
Intermediair 
Intermediair 

ICT De heer J. van de Heuvel ICT-beheer 

Comité van  
aanbeveling 

De heer J.van Bree 
 

De heer P. Verhoeven 
 

De heer A. Geerts 
 

De heer H. van Breukelen 
De heer F. Lammers 

Burgemeester  
Geldrop-Mierlo 
Burgemeester  
Heeze-Leende 

Voormalig Directeur  
Rabobank Dommelstreek 
Voormalig topvoetballer 

Acteur, regisseur 

Ere-lidmaatschap 

Mevrouw R. Donders 
 
 

De heer J. Bruekers 

Burgemeester Roermond, 
voormalig burgemeester Geldrop-

Mierlo 
voormalig voorzitter  

Stichting Leergeld 
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2 Hoe komt onze stichting aan haar geld?  

De (financiële) inkomsten van Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende waren ook in 
2021 weer onder te verdelen in:  

• Subsidies van gemeenten.  
• Giften en donaties van bedrijven, organisaties, stichtingen, instellingen en serviceclubs. 

Subsidies van gemeenten 

Van de gemeenten in ons werkgebied ontvangen wij jaarlijks een subsidiebedrag. In 2021 
ontvingen wij van de gemeente Geldrop-Mierlo € 20.000,=  voor zwemonderwijs en € 65.500 aan 
subsidie en van de Gemeente Heeze-Leende € 20.000,= aan subsidiegelden. Dit is exclusief de 
vergoedingen via Jeugd Fons Sport en Jeugd Fonds Cultuur. 

Vanaf 1 januari 2022 zullen de vergoedingen via het JFS en JFC rechtstreeks via Leergeld 
verlopen. Dit wil zeggen dat de gemeente de subsidie hiervoor niet verstrekt aan JFS en JFC maar 
rechtstreeks aan Leergeld Geldrop-Mierlo. 

Giften en donaties  

Met enige regelmaat hebben we particuliere donaties ontvangen. Daarnaast hebben we ook dit 
jaar gelden mogen ontvangen van bedrijven. Vaak verzoeken donateurs en bedrijven ons om 
geen ruchtbaarheid te geven aan hun gift. Om die reden vindt u in dit jaarverslag geen lijst van 
sponsoren en donateurs. Mocht u prijs stellen op nadere informatie, verzoeken we u contact op 
te nemen met de penningmeester.  
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3 Gerealiseerde doelstellingen in 2021 

De primaire doelstelling van onze stichting is het bieden van de helpende hand bij het vinden van 
de juiste wegen en snel en adequate hulp bieden in concrete situaties. 

In het afgelopen jaar hebben we van 288 (2020: 287) gezinnen in totaal 951 (2020: 897) 
aanvragen voor 477 (2020: 455) kinderen ontvangen en behandeld; ruim twee aanvragen per 
kind.  

      Categorie     Aanvragen 2020     Aanvragen 2021      Aanvragen 2021 

Cultuur 55 63 + 8 
Onderwijs 298 307 + 9 

Sport 404 462 + 58 
Welzijn 140 119 -21 
Totaal 897 951 +54 

Gezinnen 287 288 +1 
Kinderen 455 477 +22 

 

In 2021 hebben we € 100.484,00 voor “MEEDOEN” uitgegeven. We hebben dus in ruime mate 
kunnen werken in de geest van de doelstelling.  
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4 Doelstellingen 2022 

4.1  Doelstelling 1: Samenwerking Leergeld landelijk 
Continueren samenwerking lokale stichting met de landelijke vereniging van Stichtingen 
Leergeld. 

We blijven dankbaar gebruik maken van de positieve ontwikkelingen en ondersteuning door het 
landelijk bureau. Door concrete voorlichting en adviezen kunnen we beter en efficiënter ons 
werk doen. In 2021 zijn we overgegaan op een nieuw administratief systeem, dat vanuit Leergeld 
Nederland uitstekend is verzorgd. Voor 2022 staat ook een vernieuwing van de website op het 
programma.  

De landelijke en regionale contacten worden met name onderhouden door het dagelijks bestuur 
en de coördinatoren. Naast veel digitale informatie is er ook regelmatig input via de Algemene 
Ledenvergadering en het Regionaal Overleg. 

Verder werken we intensief samen met de portal van Sam&, de Stichting Jarige Job en het 
Nationaal Fonds Kinderhulp. 

4.2  Doelstelling 2: Samenwerking Gemeenten 
Continueren en optimaliseren van de samenwerking met de gemeenten.  

Dit doel is en blijft een belangrijk speerpunt omdat de effecten van de veranderingen binnen de 
overheid van landelijk naar gemeentelijk niveau veel gevolgen hebben voor onze doelgroep en 
voor onze stichting. 

In Geldrop-Mierlo vindt structureel overleg plaats via het Platform Armoedebestrijding. 

In Heeze-Leende wordt incidenteel overlegd met Werk & Inkomen. 

Door gestructureerd en open overleg met de gemeenten is er meer oog voor financiële en 
organisatorische knelpunten waarvoor vaak op pragmatische wijze oplossingen worden 
gevonden. Helaas hebben deze overleggen in 2021 niet / nauwelijks plaatsgevonden. We hopen 
in 2022 weer actief deel te nemen aan deze overleggen. 
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4.3 Doelstelling 3: Genereren van gelden 
 

Structureel genereren van gelden.  

Hoewel het geruststellend is dat we in de afgelopen periode een reserve op hebben kunnen 
bouwen om beleid over de jaargrens heen te waarborgen, blijft het noodzakelijk dat er vanwege 
de continuïteit aandacht is voor structurele inkomstenbronnen. Vanaf 2017 is er sprake van een 
structurele subsidie van de gemeenten. In onderstaande tabel is de subsidie 2021 weergegeven. 

In 2022 verwachten we dezelfde ondersteuning van de gemeente Geldrop-Mierlo. Daarboven 
komt de subsidie doe voorheen via JFS/JFC liep in 2022 rechtstreeks naar Stichting Leergeld. In 
de cijfers zijn deze gelden tot nu toe nooit opgenomen in de rapportages, aangezien deze buiten 
Leergeld om vergoed werden. 

De gemeente Heeze-Leende heeft € 20.000,00 toegezegd. 

 

 

Subsidieoverzicht gemeenten 

Subsidies armoedebestrijding 2022 Geldrop-Mierlo Heeze-Leende 
Zwemfonds: Regeling zwemonderwijs € 20.000,00  

      Leergeld € 65.000,00 € 20.000,00 
Subsidie JFS/JFC (2022 rechtstreeks) € 100.00,00  

Totaal € 185.000,00 € 20.000,00 
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4.4 Doelstelling 4: Optimalisatie organisatie 
 

Optimaliseren van: 

Dagelijks bestuur 

In het afgelopen jaar was het bestuur van Leergeld weer op volle sterkte. Per 1-1-2022 vindt er 
ook een wissel plaats, Miel Somers neemt afscheid en wordt vervangen door Mark Claasen. 

Huisvesting 

In 2021 hebben we gebruik kunnen maken van een kantoorruimte in Cultureel Centrum Hofdael 
in Geldrop. Vanuit deze mooie locatie kunnen we onder optimale omstandigheden ook in 2022 
onze werkzaamheden blijven verrichten. 

Communicatie 

De verbeterde informatiefolder en de gemoderniseerde website spelen inmiddels een grotere rol 
in de contacten met onze doelgroep. Om zo actueel mogelijk te blijven we in 2022 aanvullingen 
en of wijzigingen snel en effectief op onze site plaatsen. 

Professionaliteit 

Om de steeds toenemende werkzaamheden het hoofd te kunnen bieden hebben we in 2021 het 
team versterkt met meerdere intermediairs en een extra coördinator. 

Ook in 2022 zal onze stichting zowel op inhoudelijk vlak als op financieel vlak nog beter 
ondersteund worden door Leergeld Nederland. Het administratiesysteem is per 1-1-2021 
vervangen door een beter, werkbaarder en overzichtelijker systeem. Hiervoor hebben met name 
de coördinatoren ontzettend veel extra werk verzet in 2021, naast al hun bestaande werk! 

Efficiency: 

Alle werkprocessen en interne samenwerking en communicatie moeten sterk verbeterd worden. 
Dit heeft mede te maken met de nieuwe werkwijze die Lisy gebracht heeft, maar met name ook 
door grote wisselingen van bestuursleden, coördinatoren en intermediairs. Hiervoor wordt 
wellicht iemand speciaal (tijdelijk) aangetrokken en gaan we werken aan teambuilding. 
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5. Financieel jaarverslag 2021 

5.1  Balans per ultimo boekjaar (€)  

Debet  
2021 2020 2019 

Nog te ontvangen subsidie 0 5.000 12.500 
Rekeningcourant 6.099 4.071 11.513 

Spaarrekening 193.490 165.981 132.471 
Totaal 199.590 175.151 156.484 

 

 

Credit 
 

2021 
 

2020 2019 

Stichtingskapitaal 100 100 100 
Continuïteitsreserve 169.935 175.051 156.384 

Crediteuren 6.234 - - 
Nog te betalen bedragen 2021* 26.208   

Totaal 199.590 175.151 156.484 
* Doordat we met een nieuw administratief en boekhoudsysteem werken is dit een overlooppost die we voorheen niet hadden. 
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5.2 Verlies & winstrekening (€) 

Uitgaven 2021 2020 2019 
Ondersteuning cliënten MEEDOEN 100.484 100.870 117.740 

Huisvestingskosten 1.887 1.905 1.310 
Afschrijvingen - - - 

Bestuurskosten 1.000 1.000 1.000 
Kosten coördinatoren 5.250 4.200 3.600 

Kosten intermediairs (huisbezoeken) 2.640 1.905 2.250 
Contributie Leergeld Nederland 1.158 1.174 1.167 
Kosten beheer en administratie 2.424 1.879 3.849 

Bankkosten 209 199 198 
Laptops coordinatoren 1.916   

Kosten vrijwilligers 1.206 1.040 778 
Overschot/tekort - 2.868 18.567 43 

Totaal 115.305 132.739 131.935 
 

Ontvangsten 2021 2020 2019 

Sponsoren / begunstigers 8.585 27.290 27.600 
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.220 -61 6.325 
Gemeente Geldrop-Mierlo 65.500 65.500 65.500 

Gemeente Geldrop-Mierlo zwemonderwijs 20.000 20.000 20.000 
Gemeente Heeze-Leende 20.000 20.000 12.500 

Bankrente 0 10 10 
Totaal 115.305 132.739 131.935 

 

Specificatie MEEDOEN 2021 2020 2019 
Onderwijs 6.745 2.975 9.010 

Sport 28.200 22.687 24.571 
Cultuur 2.058 581 1.848 
Welzijn 1.114 100 746 

Fietsproject 13.970 9.054 14.030 
PC project 11.076 18.576 23.061 

Zwemonderwijs 37.321 46.898 44.474 
Totaal 100.484 100.870 117.740 



Pagina 15 van 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende 

 

Postadres/Bezoekadres 

Stichting Centrum Hofdael 

Molenstraat 23 

5664 HV  Geldrop 

 

 

Email: info@leergeldgeldrop.nl / Website: www.leergeldgeldrop.nl /  
Rekeningnummer: NL18 RABO 0129 7679 80 / ANBI-registratie: RSIN 8173.47.008 
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Kamer van Koophandel: 17199016 


