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1. Leergeld in vogelvlucht
Sociale uitsluiting door armoede is schrijnend. Kinderen uit gezinnen met minimale middelen hebben
het vaak al niet gemakkelijk in hun persoonlijke en gezinssituatie. Als zij op school of bij andere
activiteiten dan ook nog eens niet kunnen meedoen, wordt het voor hen nog moeilijker om aan te
blijven haken bij hun leeftijdsgenootjes. Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de
participatie van deze 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 daarom kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18
jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het gaat bijvoorbeeld om
meegaan op een excursie, over voldoende leermiddelen kunnen beschikken, maar
ook om op een fiets naar school te kunnen gaan en een laptop om huiswerk te kunnen maken.
Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun kennis, sociale en emotionele vaardigheden en hun talenten
zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de
samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt er bovendien voorkomen dat de
maatschappij er later duur ‘leergeld’ voor gaat betalen. De lange termijn ambitie van Leergeld is dan
ook dat alle kinderen mee kunnen doen.
Het motto van Leergeld is:
“Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.”

2. Hoe we zijn ontstaan
Stichting Leergeld Venray is opgericht op 28 september 2015 vanuit een burgerinitiatief met
ondersteuning van de gemeente en Synthese. In het laatste kwartaal van dat jaar heeft het bestuur
de verdere organisatie gestalte gegeven door het werven van intermediairs en een coördinator en de
werving van sponsorgelden en gemeentelijke subsidie. Stichting Leergeld is op 1 februari 2016
gestart met haar activiteiten en heeft ook in 2016 de ANBI status gekregen.
In Nederland leeft één op de twaalf kinderen in armoede. Via 108 lokale Leergeld stichtingen die
samen actief zijn in 74% van alle Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen
om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee
een springplank, waardoor zij opbloeien, kennen en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde
krijgen. Sinds 1999 is er ook een overkoepelend orgaan: de Vereniging van Stichtingen Leergeld
Nederland, waarbij Leergeld Venray zich heeft aangesloten. Voorts hebben de leergelden in de
provincie Limburg één overkoepelende stichting: Leergeld Limburg.
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3. Wat ons doel is en wat we willen bereiken
Stichting Leergeld Venray zet zich in voor schoolgaande kinderen uit gezinnen met minimale
financiële middelen in de gemeente Venray, die vanwege deze beperkte middelen niet kunnen
meedoen met hun leeftijdsgenootjes. Leergeld zet zit in voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar).
De doelstelling van de Stichting Leergeld Venray kent drie pijlers:
• Het inzamelen van gelden
• Voorzieningen verstrekken voor binnen- en buitenschoolse activiteiten aan kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen om daarmee
uitsluiting te voorkomen en sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk te
ontwikkelen
• Doorverwijzing en samenwerking met andere instanties/organisaties en signalering van
problemen richting lokale gemeente en richting Leergeld Vereniging
Aantal kinderen die we geholpen hebben:
2021: 6435 kinderen met 1868 toegewezen aanvragen.

4. Hoe we zijn georganiseerd
Stichting Leergeld Venray werkt geheel met vrijwilligers. De organisatie kent 3 geledingen:
• Het bestuur
• De coördinatoren
• De intermediairs
Het bestuur van de stichting bestond in 2021 uit:
Marlène Leenders (voorzitter)
Ria Vermeulen (secretaris)
Fea Franssen (penningmeester)
Jan Schoeren
Hans van den Heuvel
Nicole de Jonge
In 2021 hebben er 3 coördinatoren gewerkt. Deze stabiliteit werkt!
Begin 2016 zijn wij gestart met 3 intermediairs. In verband met toenemende werkzaamheden hebben
we het team intermediairs kunnen uitbreiden. Alle nieuwe intermediairs worden geschoold middels een
cursus vanuit Leergeld Nederland.
Stichting Leergeld Venray heeft een onbezoldigd bestuur, ook de coördinatoren en de intermediairs
werken op vrijwillige basis. Voor de coördinatoren wordt een maximale vrijwilligersvergoeding per
persoon betaald.
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5. Hoe we te werk zijn gegaan
Het bestuur van de stichting ontwikkelt het beleid en werft fondsen; daarnaast faciliteert het
uitvoerende team. Wij vergaderen ongeveer 10 keer per jaar, een van de leden woont de Algemene
Ledenvergadering van Leergeld Nederland bij, alsmede de regionale bijeenkomsten die door Leergeld
Nederland worden georganiseerd. Voorts wordt deelgenomen aan de overleggen van Leergeld
Limburg (eens per kwartaal). Daarnaast onderhoudt het bestuur contacten met de gemeente,
sponsors (o.a. bedrijfsleven en serviceclubs), hulpverlenende instanties en achterban.
De coördinatoren hebben de leiding over de intermediairs, verdelen de aanvragen en verwerken
deze in een geautomatiseerd systeem, beoordelen de standaardaanvragen en spelen een rol in het
inkoopproces van verstrekkingen van Leergeld. Zij informeren het bestuur over de dagelijkse praktijk
van Leergeld en signaleren knelpunten en trends. Ook voorlichting en pr staan op hun agenda.
De coördinatoren overleggen eens per maand met de intermediairs, onderhouden contacten met
hulpverlenende instanties en scholen en vergaderen met hun collega’s in de provincie Limburg.
Na toewijzing van de aanvraag wordt door de intermediairs een onderzoek ingesteld volgens de
specifieke Leergeld-formule:
Stap 1
Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen worden thuis bezocht door onze
geschoolde en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de situatie
van het kind besproken en de hulpbehoefte geïnventariseerd. Er wordt gekeken of er ook voor
andere kinderen hulp nodig is. Waar nodig wordt verwezen naar andere hulpverlenende
organisaties. Er vindt een toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.
Stap 2
Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn met betrekking
tot de gevraagde hulp en bij welke bestaande voorzieningen men terecht kan. Leergeld kan ook
ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.
Stap 3
Financieel vangnet: wanneer er geen bestaande voorzieningen zijn voor de betreffende aanvraag van
het kind, of wanneer de voorzieningen niet toereikend zijn, biedt Leergeld aanvullende hulp in de
vorm van giften in natura of vergoeding van de kosten. 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 aanvraag kan het contact met de betreffende gezinnen
blijven bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje of een nieuw huisbezoek.
Na afhandeling van het onderzoek verwerkt de intermediair de gegevens in een geautomatiseerd
systeem waarna tot besluitvorming kan worden overgegaan.
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6. Wat hebben we gedaan
In 2021 is er onder andere het volgende gerealiseerd:
• We hebben in 2021 wederom een flyers laten ontwikkelen. Deze is vervolgens in Venray en haar
kerkdorpen verspreid.
• In 2021 was corona nog actief in Nederland. Dit heeft ook effect op Leergeld en haar gezinnen.
We konden geen huisbezoeken meer doen, dit gaat inmiddels geheel online zolang het nodig is.
We hebben gezinnen kunnen helpen met het verstrekken van extra laptops wanneer dit niet
geregeld kon worden via school.
• Kinderen die niet via reguliere verstrekkingen recht hadden op een laptop, hebben we kunnen
helpen vanuit het armoedefonds. Hier kunnen wij aanvragen uitzetten, worden beoordeeld en
kunnen wij als sponsoring toch verstrekken.
• Ondanks corona hebben we wederom ruimte gevonden om voortgezet onderwijs pakketten uit
te leveren via Rooijboek. Deze samenwerking heeft er voor gezorgd dat kinderen in deze
periode toch konden beschikken over een pakket om hun voortgezet onderwijs periode mee te
starten.
• De switch van leverancier van laptops in 2020, is een hele goede keuze geweest. Enerzijds
omdat kinderen een betere keuze kunnen maken, anderzijds omdat er geen kosten meer
verbonden zijn aan het repareren van de laptops.
• Helaas hebben we geen zomerborrel of kunnen houden. Corona liet dit niet toe. Wel hebben
we al onze intermediars op meerdere manieren laten weten dat we erg blij met ze zijn. Zonder
onze vrijwilligers is er geen Leergeld.
• Voorlichting gegeven aan diverse partijen over leergeld. Bijvoorbeeld scholen en bedrijven.
• Periodiek overleg met de gemeente gevoerd over de voortgang en besteding van de
subsidiegelden.
• Contacten met overige organisaties onderhouden o.a. SPOV, Raayland, Gilde Opleidingen,
Synthese, PLIV, bewindvoerders en gemeente.
• Samenwerking met de Speelgoedbank, Stichting jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp en de
Kledingbank is voortgezet.
• Ook dit jaar is het gelukt om alle kinderen van de gezinnen van Leergeld een Jola Mode bon aan
te bieden voor de aanschaf van de wintergarderobe. Daarnaast hebben we een bon kunnen
toevoegen voor schoenen via een bon bij Scapino Venray. Wederom reageert de doelgroep zeer
positief op de bonnen en geven ook echt aan hier naar uit te kijken om hun kinderen te kunnen
voorzien van voldoende warme kleding.
• Inkomensonderzoeken verzorgd voor leerlingen van de Gilde Opleidingen over de inzet
van de regeling Tegemoetkoming Studiekosten.
Plannen voor 2022
•

Actieve PR om meer kinderen te werven en meer sponsoren.

Verstrekkingen
Onder andere 2021:
•
•

Laptops
Fietsen i.s.m. Melvin Tweewielers

: 81
: 138

6

7. Hoe we aan onze middelen komen
In 2021 is door de gemeente Venray € 114.000,00 subsidie toegekend aan Stichting Leergeld Venray.
Naast de subsidie van de gemeente hebben wij een bijdrage ontvangen van € 7.249,73 van de
provincie Limburg en € 2.200,= via diverse sponsoren binnengehaald. Bedrijven en organisaties die ons
in 2021 hebben ondersteund zijn: Armoedefonds, Jola Mode, Nationaal Fonds Kinderhulp.
Zoals aangegeven is er voor PR en sponsoring een plan van aanpak opgesteld. Dit plan heeft
voortdurend onze aandacht. We hebben optimaal gebruik gemaakt van allerlei acties en
voorzieningen t.b.v. kinderen.

8. De concrete hulpverlening in verstrekkingen en cijfers
Aantal unieke kinderen
Aantal gezinnen
Aantal aanvragen
Aantal aanvragen toegewezen
Aantal aanvragen afgewezen
Aantal openstaande aanvragen

2018
594
261
1639
1535
96
8

2019
710
315
3009
2956
53
9

2020
1.313
810
2888
1975
111
2

2021
643
313
1893
1868
25
33

Naast bovengenoemde hulpverlening leiden ondersteunende activiteiten van de intermediairs vaak
tot het aanvragen van voorliggende voorzieningen bij gemeente, Jeugdfonds Sport en Cultuur omdat de
doelgroep wordt aangespoord hiervan optimaal gebruik te maken. Behalve het attent maken op deze
voorliggende voorzieningen wordt informatie gegeven over andere regelingen zoals de kledingbank,
voedselbank e.d.
Voorts wordt door Leergeld Venray optimaal gebruik gemaakt van een aantal speciale regelingen,
voorzieningen en allerlei acties t.b.v. kinderen (zowel lokaal als landelijk) zoals:
•
•

•
•
•

De Speelgoedbank Venray: hier mogen alle kinderen van 0 tot 12 jaar elk kwartaal opnieuw
gratis speelgoed ophalen.
In samenspraak met de ouders worden kinderen door ons aangemeld bij de Stichting Jarige
Job. Zij ontvangen voor hun verjaardag een verjaardag box.
In deze box zit alles wat nodig is voor een verjaardag: lekkers voor thuis, traktaties voor op
school, versieringen zoals ballonnen en slingers, cadeautjes en natuurlijk een taart die met
glazuur, slagroom en kaarsjes kan worden omgetoverd tot verjaardagstaart.
Door het Nationaal Fonds Kinderhulp zijn schoolreisjes en -kampen vergoed.
Wij hebben bij het Armoedefonds z.g. schoolspullenpassen aangevraagd die een waarde
van € 50 vertegenwoordigen om in te zetten bij o.a. ons brugklaspakket.
JFS 129 kinderen geholpen en 154 aanvragen af kunnen ronden.
JFC 32 kinderen geholpen en 32 aanvragen kunnen afronden.
De aanvragen zijn licht teruggelopen. Deze trend is landelijk ook te zien (bron: informatie
JSF/JFC). Waarbij de terugloop in Venray significant minder groot is tov het landelijke beeld.

De ‘opbrengst’ voor onze kinderen is daardoor aanzienlijk hoger dan het uit de boekhouding blijkende
bedrag.
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9. Financieel jaarverslag
De Jaarrekening 2021 van de stichting vindt u in bijlage 1. De kascontrole op de rekeningen
en boekhouding over 2021 heeft plaatsgevonden op door BOL accountants.

10.Met veel dank aan
Stichting Leergeld Venray is een vrijwilligersorganisatie. Alle medewerkers doen geheel belangeloos
hun werk. Het bestuur spreekt grote waardering uit voor het vele werk dat de intermediairs en de
coördinatoren hebben verricht. Hun gemotiveerde inzet is bewonderingswaardig, accuraat en zeer
betrokken. Zonder hun bijdragen zou de Stichting Leergeld Venray niet (hebben) kunnen bestaan.
Last but not least dank aan alle sponsoren en subsidieverstrekkers. Zonder hun bijdrage zouden we
niet zoveel kinderen hebben kunnen helpen. Geweldig dat we worden verblijd met hun financiële
steun!
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