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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 schoolreisje of 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 negen kinderen in armoede. Via 103 lokale Leergeld stichtingen die
samen actief zijn in 266 (van de totaal 380) 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.

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.
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In Venray groeien ruim 1100 kinderen (0- t/m 18 jaar) op in armoede met het risico op sociale
uitsluiting. Leergeld zet zit in voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar). Dit zijn ongeveer 900
kinderen.
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
Bij de start begin 2016 werden de volgende streefgetallen vastgelegd:
2016: 150 kinderen
2017: 250 kinderen
2018: 350 kinderen
Realisatie:
2016: 330 kinderen
2017: 515 kinderen
2018: 594 kinderen

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 2018 uit:
Karlijn Versteegen (voorzitter)
Marianne van Kampen (secretaris)
Marlène Leenders (penningmeester)
Hans van den Heuvel
Nicole de Jonge
Fea Franssen
In januari 2019 zal Marianne van Kampen het bestuur gaan verlaten i.v.m. verhuizing. Haar taken
zullen overgenomen worden door Nicole de Jonge. Marlène Leenders zal in januari 2019 haar taak als
penningmeester overdragen aan Fea Franssen maar blijft wel bestuurslid. Hiermee komt het bestuur
op een aantal van vijf personen en is het bestuur op volle sterkte.
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Vanaf medio 2017 werkt Leergeld Venray met twee coördinatoren. In januari 2019 zal Daphne
Jeuken haar werkzaamheden als coördinator neerleggen. Haar taken zullen overgenomen worden
door Anisa El Yaqine. Karin Manders blijft actief als coördinator.
Begin 2016 zijn wij gestart met 3 intermediairs. In verband met toenemende werkzaamheden waren
begin 2017 in totaal 7 intermediairs binnen de stichting werkzaam. In april 2017 heeft één van de
intermediairs afscheid van ons genomen i.v.m. het verkrijgen van werk. Eind 2018 is het team
aangevuld met twee intermediairs; Nic en Han. Begin 2019 neemt 1 intermediair afscheid en zal het
team nog verder uitgebreid worden met 3 intermediairs.
Vanaf januari 2019 bestaat het team uit 10 intermediairs: Kitty, Parvati, Ülkü, Eugène, Martin, Nic,
Han, Marie-Louise, Annemie en Irma. Hiermee denken we voor 2019 op volle sterkte te zijn.
In 2019 staan 3 cursusdagen gepland om het hele team (bij) te scholen.
Stichting Leergeld Venray heeft een onbezoldigd bestuur, ook de coördinatoren en de intermediairs
werken op vrijwillige basis. Voor de coördinatoren wordt een vrijwilligersvergoeding van € 1.500,00
per persoon betaald. In 2019 zal dit bedrag verhoogd worden naar € 1.700,00 per persoon.

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 woon 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.
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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.

6. Wat hebben we gedaan
In 2018 is het volgende gerealiseerd:
Lokaal
 Op 4 mei heeft een schoolbus met kinderen van basisschool de Krokodaris op uitnodiging van
het nationale herdenkingscomité, Madurodam bezocht. Tevens hebben zij een krans mogen
leggen en een bijdrage geleverd aan de nationale dodenherdenking.
 Huishoudelijk reglement vastgesteld.
 Op uitnodiging van Leo Janssen met verschillende charitatieve instellingen uit Venray de
mogelijkheden tot gezamenlijk huisvesting besproken. Van plan naar realisatie zal enkele
jaren in beslag nemen. Leergeld is één van de deelnemers aan dit overleg.
 Tijdens onze jaarlijkse zomerborrel hebben we geproost op de fijne samenwerking en met
alle vrijwilligers gekeken waar nog verbeterpunten liggen voor de stichting. Hieruit is o.a.
besloten om de notulen van de bestuursvergadering na overleg door te sturen zodat
iedereen goed op de hoogte is van wat er speelt.
 Voorlichting gegeven aan cursisten Nederlands van Moedercentrum EVA. Tevens voorlichting
gegeven aan cursisten inburgering van Custers Scholing en trainingen. Beide zijn zeer positief
ontvangen.
 In mei heeft één van onze intermediairs een workshop gegeven over Leergeld op basisschool
de Keg.
 In de eerste week van september hebben we nieuwe posters opgehangen op verschillende
plaatsen in Venray zoals scholen, huisartsen, wijkcentra, sportverenigingen enz. Ruim 2500
flyers zijn huis aan huis verspreid.
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Via de website https://www.samenvoorallekinderen.nl/ is Leergeld Venray een
samenwerkingsverband aangegaan en zijn wij ook landelijk voor iedereen gemakkelijk te
vinden.
Algemene presentatie Leergeld Venray ontwikkeld.
Bij de Rooyse Lady’s een presentatie over Leergeld gehouden n.a.v. ondersteuning van de
lady’s van Leergeld Venray.
Periodiek overleg met de gemeente gevoerd over de voortgang en besteding van de
subsidiegelden. Tevens gesproken over de samenwerking Jeugdfonds Sport en Cultuur en
eventuele verhoging van de inkomensnorm naar 140%.
Contacten met overige organisaties onderhouden o.a. SPOV, Raayland, Gilde Opleidingen,
Synthese, PLIV, bewindvoerders en gemeente.
In september heeft Leergeld Venray haar medewerking verleend aan een interview voor het
ledenmagazine van de Rabobank.
In oktober is er een interview over Leergeld Venray gepubliceerd in de Via Venray over al hun
werkzaamheden.
Samenwerking met de Speelgoedbank, Stichting jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp en de
Kledingbank is voortgezet.
Ook dit jaar is het gelukt om middels de extra Kleinsmagelden alle kinderen van de gezinnen
van Leergeld een Jola Mode bon aan te bieden voor de aanschaf van de wintergarderobe. De
doelgroep reageert 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.
Dit jaar hebben we 32 zogenaamde brugklaspakketten kunnen verstrekken.
Inkomensonderzoek verzorgd voor zeven leerlingen van de Gilde Opleidingen over de inzet
van de regeling Tegemoetkoming Studiekosten.
Op 25 mei is de nieuwe AVG ingegaan. Leergeld heeft al haar stukken aangepast zowel in de
communicatie naar de ouders als de verwerking van de gegevens van haar vrijwilligers. Op de
website staat een verwijzing naar het aangepaste AVG reglement.
Leergeld heeft dit jaar 8 bijdrages voor Kindervakantiewerk Venray betaald.
Op 1 juni heeft de eerste Landelijke Leergeld Dag plaatsgevonden onder de naam: “Het dure
schooljaar staat weer voor de deur!” waarmee zij in het hele land aandacht hebben gevraagd
voor dit thema. Middels een speciale campagne is in samenwerking met Jochem van Gelder
een speciale leergeld editie van het programma Praatjesmakers opgenomen, bestaande uit
een reek van 4 afleveringen. Middels onze website www.leergeldvenray.nl en fb pagina
hebben wij bijgedragen aan het ondersteunen van deze campagne.
In 2018 heeft een maatschappelijke stagiaire van het HBO meegelopen met Leergeld, ook
heeft een aankomend student ondersteuning geboden bij Leergeld. Beide studenten hebben
gewerkt onder toezicht en getekend voor geheimhouding.
In oktober heeft er een gesprek plaatsgevonden met de participatieraad van de gemeente
Venray op hun verzoek. Er was met name interesse in de werkwijze van leergeld en de inzet
van de extra Kleinsmagelden die zijn toegekend. Het gesprek is prima verlopen.
I.v.m. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers is gekeken naar mogelijkheden om extern te
vergaderen i.p.v. thuis. Intermediairs zullen vanaf 2019 vergaderen in het Venrays Museum,
en het bestuur bij SPOVenray.
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In 2018 hebben we 14 Maatwerkaanvragen behandeld. Hiervan hebben we er 10 toegekend
en 4 afgewezen.
In september hebben we alle kinderen van leergeld een bioscoopbon cadeau kunnen doen
die we gefinancierd hebben uit de overgebleven schoolspullenpassen die aan het einde van
het jaar hun waarde zouden verliezen.
In 2019 zal er extra ingezet worden op het onder de aandacht brengen van Leergeld Venray
bij groep 8 leerlingen en hun ouders. Hiervoor wordt een aparte campagne opgezet.
Samenstelling team leergeld.
Werving nieuwe bestuursleden/ intermediairs/ coördinator. Vanwege de groei van het aantal
aanvragen zijn we in 2018 druk geweest met de uitbreiding van ons leergeld team. Voor 2018
heeft dit geresulteerd in een aanvulling van 2 intermediairs, 2 nieuwe bestuursleden en 1
coördinator. In januari zullen nog 3 intermediairs het team aanvullen. Tevens nemen we in
januari gepast afscheid van 1 intermediair, 1 coördinator en 1 bestuurslid die al vanaf het
begin bij Leergeld betrokken zijn. Het leergeldteam zal voor 2019 bestaan uit 17 vrijwilligers;
5 bestuursleden, 2 coördinatoren en 10 intermediairs.

Plannen voor 2019
 Actieve PR en samenwerking met de kerkdorpen. We hebben geconstateerd dat er uit de
dorpen maar een minimale aanvraag is voor Leergeld, terwijl uit de cijfers blijkt dat het
aantal kinderen dat hier gebruik van zou mogen maken vele malen hoger is.
 Bereiken van de ZZP’ers, agrariërs en andere gezinnen waar verborgen armoede is en de stap
naar Leergeld nog niet is gemaakt.
Verstrekkingen
Laptops i.s.m. Compuzone: 94
Fietsen i.s.m. Melvin Tweewielers: 201
Uitsluiting Leergeld Venray, voor 1 jaar
- Dit jaar hebben wij helaas enkele families een officiële waarschuwing gegeven en enkele
voor een jaar moeten uitsluiten van de voorzieningen van Leergeld. Aanleiding hiervoor is
geweest; een grote mond en dreigende taal tegen vrijwilligers en het aanbieden van
goederen van Leergeld op marktplaats. Alle betrokkenen zijn persoonlijk benaderd en
hebben zowel een gesprek gehad als een brief ontvangen. Na 1 jaar kunnen de families zich
weer melden bij Leergeld.
Landelijk
2018
 Er is een 'Regel het met Leergeld ' campagne ontworpen en ontwikkeld
 Er is een idee voor een jaarlijkse Landelijke Leergeld Dag (1 juni) gelanceerd, waarvan op 1
juni 2018 de eerste editie is georganiseerd - weliswaar in digitale vorm.
 In 2018 waren er 103 Leergeld Stichtingen actief, bij elkaar hebben zij 67.755 kinderen
geholpen.

7

Plannen voor 2019
 Uitwerking van het idee voor Leergeld The Musical op basis van een verhaal van Paul van
Loon, met als doel de bekendheid en het bereik van Leergeld onder ouders en onderwijzers
verder te vergroten.
 Verdere uitwerking van de Landelijke Leergeld Dag, met als doel de bekendheid en het bereik
van Leergeld verder te vergroten.

7. Hoe we aan onze middelen komen
In 2018 is door de gemeente Venray € 152.000,00 subsidie toegekend aan Stichting Leergeld Venray.
Naast de subsidie van de gemeente hebben wij een bijdrage ontvangen van € 7.706,28 van de
provincie Limburg en € 12.730,07 via diverse sponsoren binnengehaald. In totaal hebben wij dus
€ 20.436,35 op eigen initiatief geworven. Bedrijven en organisaties die ons in 2018 hebben
ondersteund zijn: Stichting Bergweg Venray, Stichting Venrayse Singelloop, Rooyse Lady’s Venray,
PRO-Win Kea, Armoedefonds, Rabo Clubkas Campagne, Jola Mode, Nationaal Fonds Kinderhulp,
Wijkvereniging Landweert en basisschool De Keg.
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 (nader omschreven in het volgende hoofdstuk).

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

2016
330
149
638
493
143
2

2017
515
213
1890
1767
65
3

2018
594
261
1639
1535
96
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In bijlage 1 op blz. 10 is een nadere specificatie van deze cijfers en de aantallen m.b.t. de diverse
verstrekkingen weergegeven. De resultaten zijn boven verwachting. Waar we in 2017 dachten te
stabiliseren hebben we dit jaar 79 unieke kinderen extra kunnen helpen. Leergeld Venray is nu 3 jaar
operationeel en bereikt nu 75% van de doelgroep.
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:
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De Speelgoedbank Venray: hier mogen alle kinderen van 0 tot 12 jaar elk kwartaal opnieuw
gratis speelgoed ophalen. In 2018 zijn 51 nieuwe gezinnen vanuit Leergeld naar de
Speelgoedbank verwezen.
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. In 2018 hebben
279 kinderen deze verjaardag box ontvangen.
Leergeld Venray heeft zich aangemeld voor de Actie Pepernoot van het Nationaal Fonds
Kinderhulp. Leergeld heeft dit jaar niet zelf de bonnen verstrekt maar de samenwerking
opgezocht met de Speelgoedbank Venray. Hiervoor zijn 75 waardebonnen van €20 verstrekt
voor de aankoop van sinterklaascadeautjes
Via het armoedefonds hebben we 100 zogenaamde zomerpakket aangevraagd om te kunnen
verstrekken.
Door het Nationaal Fonds Kinderhulp zijn in totaal 182 schoolreisjes en -kampen vergoed.
Wij hebben bij het Armoedefonds 75 z.g. schoolspullenpassen aangevraagd die een waarde
van € 50 vertegenwoordigen om in te zetten bij o.a. ons brugklaspakket.

De ‘opbrengst’ voor onze kinderen is daardoor aanzienlijk hoger dan het uit de boekhouding
blijkende bedrag.

9. Financieel jaarverslag
De Jaarrekening 2018 van de stichting vindt u in bijlage 2 op blz. 11 De kascontrole op de rekeningen
en boekhouding over 2018 heeft plaatsgevonden op 25 februari 2019. Deze is verricht door Nicole
de Jong. De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld op 12 maart 2019. Het boekjaar loopt van 1
januari 2018 tot en met 31 december 2018.

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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Bijlage 1 2018 Verstrekkingen en cijfers
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Bijlage 2 Jaarrekening 2018
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