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Doelstelling en Missie
Een kind aan de kant zien staan, dat wil toch niemand. Kinderen moeten niet alleen op school mee
kunnen doen aan activiteiten, zoals een schoolreisje, maar ook aan buitenschoolse activiteiten
kunnen deelnemen, zoals sport, muziek, kindervakantiewerk, leren zwemmen en nog veel meer.
Kinderen moeten elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren, dat gebeurt op school, maar
ook na school of tijdens vakanties. Het doel van de stichting is te voorkomen dat kinderen in Goirle
en Riel door financiële problemen van hun ouders en/of verzorgers buiten de boot vallen.
Het doel van de stichting is te voorkomen dat kinderen in Goirle en Riel door financiële problemen
van hun ouders en/of verzorgers, buiten de boot vallen.
Daarom wil de Stichting Leergeld Goirle en Riel, kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar laten
meedoen aan tenminste één activiteit, wanneer het gezin waartoe zij behoren moet rondkomen van
een inkomen dat lager is dan 120% van het bijstandsniveau. Voorwaarde voor deze hulp is echter dat
de mogelijkheden van eventuele voorliggende (wettelijke) voorzieningen reeds benut zijn of niet
toereikend blijken.
De stichting wil tevens een signaalfunctie vervullen voor de Gemeente Goirle, d.m.v. participatie in
het Platform Minima Goirle en Riel, de politiek te wijzen op de financiële problematiek die leeft bij
mensen met kinderen die leerplichtig zijn en op de gevolgen van deze financiële belemmeringen voor
de opleiding en ontplooiing van deze kinderen.
De stichting Leergeld Goirle en Riel is statutair opgericht en operationeel sinds 1998 en is
aangesloten bij Leergeld Nederland.

Werkwijze
Stichting Leergeld werkt uitsluitend met vrijwilligers en zet intermediairs in als contactpersoon voor
de cliëntgezinnen. De regie van alle dagelijkse werkzaamheden ligt bij de coördinator.
Stichting Leergeld richt zich op ouder(s) van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar:
•
•
•

met een laag inkomen c.q. een geringe bestedingsruimte
uit Goirle en Riel
die hun kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand,
studiefinanciering of andere bestaande regelingen.

Het gaat om uitgaven voor:
•
sportclub of andere vereniging
•
muzische vorming
•
zwemlessen
•
jeugdvakantiewerk
•
schoolactiviteiten
•
alle overige kosten die er aan bijdragen dat kinderen zich kunnen ontplooien, bij
voorkeur in relatie met anderen.
Aanvragen ten behoeve van een kind worden structureel en systematisch geregistreerd, zodat
objectief is vast te stellen hoe gelden aan welke activiteiten worden besteed.
Sinds maart 2012 worden deze gegevens geregistreerd in LISY (Leergeld informatiesysteem) dat ook
door andere stichtingen Leergeld wordt gebruikt. Hierdoor ontstaat er landelijk inzicht in de totale
problematiek over de verschillende stichtingen Leergeld
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Organisatie
In 2015 was het bestuur als volgt samengesteld:
Dhr. Paul van Aanholt
Dhr. Jos Pouwels
Dhr. Ben Corstiaans (voorheen Dhr. Joost Schellekens)
Mw. Hennie Bertens
Mw. Thérése Sparidaens (sinds 1-12-2015)

voorzitter/externe contacten
penningmeester
secretaris (sinds 1-12-2015)
bestuurslid/PR en FW1
bestuurslid/PR en FW

De coördinatie van de dagelijkse werkzaamheden was in handen van dhr. Joop Spermon.
De coördinator werd bijgestaan door 7 intermediairs:
Dhr. Albert Sier
Mw. Anke de Geus sinds 1 april 2015 (voorheen Sjannie Goudsmit )
Mw. Pum van Wetten
Dhr. Fred Vermaat sinds 1 augustus 2015 (voorheen Toon van Oirschot)
Mw. Sandra Dominicus
Mw. Sharon Koensen
Dhr. Wim Slotboom
Met alle vrijwilligers heeft de stichting een vrijwilligerscontract afgesloten. Alle vrijwilligers zijn
verzekerd via de Gemeente voor aansprakelijkheid of andere schade. Daarnaast krijgen de
intermediairs een bescheiden onkostenvergoeding van € 14,50 per maand.
Het bestuur heeft in het jaar 2015 acht keer geagendeerd vergaderd. Bij deze vergaderingen is
steeds de coördinator aanwezig en actief betrokken. Bij één bestuursvergadering waren ook de
Intermediairs uitgenodigd. Dit met de bedoeling dilemma’s en ontwikkelingen te bespreken en om
voeling te houden met elkaars activiteiten.
Daarnaast is er dit jaar weer een gezamenlijke, informele avond voor bestuur, coördinator en
intermediairs geweest waarbij we gezamenlijk hebben gekookt en gegeten. Inmiddels een mooie
traditie van de Stichting Leergeld Goirle en Riel. De kosten voor deze avond zijn gedoneerd.

Registratiesysteem
Hoewel we nu steeds met het online registratiesysteem LISY werken, is deze rapportage geheel
gebaseerd op het schaduwsysteem, dat gebruik maakt van een aantal EXCEL bestanden die door de
coördinator worden gebruikt om de coördinatie uit te voeren.

Cliënten
Het aantal cliënten volgt al jaren een stijgende lijn. In 2015 was dit minder extreem dan in het
voorgaande jaar. Het gemiddelde aantal cliënten over 2015 was 109, terwijl dat gemiddelde over
2014 103,75 was.
Op 1 januari 2015 waren 110 cliënten ingeschreven. Gedurende 2015 zijn er 22 nieuwe
aanmeldingen geweest. Er zijn 27 cliënten uitgeschreven, zodat we op 1 januari 2016, 105 cliënten
hadden. 109 van de ingeschreven cliënten hebben ook aanvragen ingediend.
Cliënten worden uitgeschreven wanneer alle kinderen uit het gezin ouder zijn dan 17 jaar, als hun
kinderen buitenshuis geplaatst zijn of om andere redenen niet meer bij hen wonen. Verder worden
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cliënten uitgeschreven die de gemeente Goirle verlaten of wanneer hun financiële situatie voldoende
is verbeterd zoals bijv. samenwoning. Ook zijn cliënten uitgeschreven, die de participatieregeling niet
wilden aanvragen.
Cliënten worden pas geholpen nadat ze een machtiging hebben getekend, zodat Leergeld kan
declareren bij de gemeente, nadat de cliënt een participatieregeling toegekend heeft gekregen.
Vervolgens krijgt de cliënt drie maanden de tijd om de regeling aan te vragen. We willen graag bewijs
zien dat men geprobeerd heeft de regeling te krijgen. Bij toekenning willen we een kopie van de
beschikking.
Op 31 december maakten 59 cliënten gebruik van de participatieregeling. Van 14 cliënten was de
situatie nog niet bekend. De overige cliënten konden geen participatieregeling krijgen. Er waren geen
cliënten zonder afgegeven machtiging.

Kinderen
Op 1 januari 2015 waren 196 kinderen geregistreerd. Gedurende 2015 zijn 15 kinderen afgevallen
doordat zij 18 jaar werden en er zijn er 8 bij gekomen omdat zij 4 jaar werden. Eind 2015 waren er
206 kinderen geregistreerd. De groei komt hoofdzakelijk door grotere nieuwe gezinnen en door het
groeiend aantal AMA’s bij Kompaan. Voor 202 kinderen zijn aanvragen gehonoreerd in 2015. Dit is
een stijging van ruim 7,4%. Het betekent ook dat we relatief meer kinderen hebben weten te
bereiken.

Aanvragen
In 2015 zijn er 1094 aanvragen behandeld. Hiervan zijn er 143 afgewezen, veelal doordat in de
aanvragen onherstelbare fouten waren gemaakt. Dat geeft voor 2015, 951 aanvragen ten opzichte
van 866 in 2014. Ten opzichte van 2014 betekent dit een stijging van 10%.
In 2015 waren nog 38 aanvragen openstaand. In 2014 waren dit er 52.
Van de openstaande aanvragen zijn er 35 overgezet naar 2016, in de aanname dat deze in 2016
gehonoreerd kunnen worden.
In 2015 zijn 913 aanvragen gehonoreerd tegenover 811 aanvragen in 2014, wat een stijging betekent
van ruim 12,5%. Zoals ook in voorgaande jaren betekende een aanvraag niet altijd een activiteit.
De eerste aanvraag start vaak een proces op bij een vereniging, die kan leiden tot een reeks van
betalingen. Om die allemaal afdoende te kunnen overzien, worden daarvoor afzonderlijke aanvragen
aangemaakt. Zo betekent een lidmaatschap bij een voetbalclub twee betalingen per jaar voor de
contributie, enkele betalingen voor kleding en schoenen en mogelijk nog een voor een kamp. Bij
zwemlessen betekent dit in principe zelfs een betaling per maand, zolang als de lessen nodig zijn.
De verdeling van de behandelde aanvragen over de verschillende groepen was al volgt:
Hoofdgroep

Subgroep

Aantal
subgroep

Aantal
hoofdgroep
123
875

Onderwijs
Sport
Zwemmen
Voetbal
Andere sporten

590
111
174

Cultuur
Welzijn

31
65
Jeugdvakantiewerk
Andere zaken

44
21
4
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Het aantal activiteiten in de respectievelijke voorzieningen levert heel andere getallen op die niet
overeenstemmen met het aantal aanvragen, zoals boven reeds verklaard. In de volgende tabel is dat
terug te vinden:
Hoofdgroep

Subgroep

Aantal
subgroep

Aantal
hoofdgroep
74
259

Onderwijs
Sport
Zwemmen
Voetbal
Andere sporten

138
51
70

Cultuur
Welzijn

15
57
Jeugdvakantiewerk
Andere zaken

44
13

In totaal waren er 405 activiteiten aangevraagd.

Financieel
Binnen het logboek worden alle financiële consequenties per kind en per gezin automatisch
bijgehouden. De bankbetalingen die door de coördinator zijn uitgevoerd, staan opgelijst in een
bankjournaal: “Bank Leergeld Coördinatie”. Zijn er cash transacties nodig, dan staan deze opgelijst in
“Cash Leergeld Coördinatie”. Afgezien van de machtiging waarvan Club Pellikaan gebruik maakt is
daarmee alles wat de cliënten betreft in financiële zin voor 100% te volgen en traceerbaar. Deze
veroorzaakt dan ook een afwijking tussen deze cijfers en het Financieel Overzicht.
De 913 gehonoreerde aanvragen hebben totaal € 49.237,66 gekost, dat betekent een gemiddelde
van €53,93. Voor de solidariteitsregeling is voor de betreffende cliënten bij de gemeente € 20.992,09
gedeclareerd en ontvangen (Op 6 januari zijn de laatste bedragen door de gemeente betaald,
€263,36). Per saldo heeft de stichting in 2015 voor € 28.245,57 vergoed uit eigen middelen. Dit is
vergelijkbaar met 2014.

Coördinatie
Om de coördinatie uit te voeren zijn er 376 documenten gescand. Ook zijn er 280 brieven en
documenten aangemaakt en verstuurd.
Vrijwel maandelijks was er overleg met de intermediairs en het bestuur.
Met externe organisaties hebben afstemmingen plaats gevonden zoals met de Gemeente, Club
Pellikaan, Laco Goirle en Kompaan/ de Bocht.

Huisvesting
Sinds 1 augustus 2006 is de stichting Leergeld ondergebracht bij het Zorgcentrum aan de Thomas van
Diessenstraat 4, 5051 RK te Goirle.
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Publiciteit
Op diverse plaatsen in Goirle en Riel zijn folders neergelegd zoals bij het gemeentehuis, het
zorgcentrum, de bibliotheek, scholen, kerken, het c.c. Jan van Besouw, enz. Aan alle basisscholen in
Goirle en Riel is een brief geschreven om te wijzen op regelingen voor financiële tegemoetkomingen
voor aanstaande middelbare scholieren. De dames van de hockeyclub MHC Goirle met name
Meiden B1, hebben in overleg met hun kleding sponsor Aces Direct gekozen om de naam van
Stichting Leergeld Goirle en Riel op hun shirts te plaatsen. Een mooi initiatief waardoor de Stichting
meer naamsbekendheid zal krijgen.
Daarnaast is de Stichting Leergeld opgenomen in het memorandum van de Gemeentegids.

Contacten met gemeente en andere instellingen
In 2015 heeft er enkele malen afstemmend overleg plaatsgevonden met de gemeenteambtenaren.
Stichting Leergeld wordt in het Platform Minima vertegenwoordigd door de secretaris . De primaire
doelstelling van het platform is opkomen voor de belangen van mensen met een minimum inkomen
die wonen in de gemeente Goirle.
Coördinator, intermediairs en bestuur hebben incidenteel contact met gemeentelijke instellingen
zoals maatschappelijk werk, sociale dienst, scholen en verenigingen.
Stichting Leergeld Goirle en Riel is lid van de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland en
heeft in 2015 deelgenomen aan een van twee algemene ledenvergaderingen.
De vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland stelt zich ten doel, om vanuit de doelstellingen
van de verschillende stichtingen, een goed functionerend netwerk te realiseren. Ook onderhoudt zij
contacten met de landelijke overheid en fondsen.

Verwerven van gelden
Door de economische crisis en de toename van het aantal vluchtelingen in de gemeente, is het aantal
gezinnen dat een beroep doet op Stichting Leergeld stevig gegroeid. Om die redenen moest in 2015
weer meer geld verworven worden. Dit is gelukt doordat weer vele bedrijven, verenigingen,
fondsen/instellingen, de gemeente en natuurlijk ook particulieren, een ruim hart hebben getoond en
een substantiële bijdrage hebben geleverd om het doel van de Stichting mogelijk te maken. Namens
de kinderen danken wij u daarvoor.

Kerstpakketten
De Openbare basisscholen ’t Schrijverke en De Bron leverden in 2015 maar liefst 100 kerstpakketten
aan onze stichting. Een vertegenwoordiger van het bestuur heeft de kinderen op deze scholen
bezocht om uitleg te geven over het doel van de stichting Leergeld en om de kinderen te bedanken
voor hun bijdrage aan de kerstpakketten. Elk kind werd gevraagd iets mee te brengen als bijdrage
voor het kerstpakket. Alle klassen deden mee. Een geweldige actie waarmee we alle Leergeldgezinnen blij konden maken.
Ook dit jaar heeft er een kerstactie van de Gemeente Goirle plaatsgevonden door het verzamelen
van kerstcadeaus onder de gemeentelijke kerstboom. We konden als Leergeld Goirle en Riel voor al
‘onze’ kinderen een cadeau ophalen. De cadeaus werden gedoneerd door de inwoners van Goirle
en Riel.
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Financieel overzicht 2015 Stichting Leergeld Goirle en Riel
Uitgaven per type ondersteuning
School gerelateerde uitgaven
Meedoen aan Sport uitgaven
Meedoen aan Cultuur
Meedoen aan Welzijnsactiviteiten

Inkomsten
€ 5.141,17
€ 39.812,04
€ 2.697,25
€ 1.832,20

Gemeente regelingen
€ 21.599,59
(participatiewet-regeling vanaf 2015)
Gemeente subsidie
€ 7.500,00
Donaties
€ 27.290,59
( particulieren, bedrijven, fondsen, clubs )
Diversen

Uitgaven voor doelgroep
% van uitgaven

€ 49.482,66
94,2%

admin. kosten( post,tel., e.d. )
Contributie Leergeld NL

€ 1.195,16
€ 697,00

Intermediairs

€ 1.131,00

werkingskosten totaal
% van uitgaven

€ 3.023,16
5,8%

Totale uitgaven
Toevoeging aan reserves

Totale inkomsten

€ 39,73
€ 56.429,91

€ 52.505,82
€ 3.924,09
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