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1.

Voorwoord

Beste lezer,

Met een groot deel van de inwoners van Nederland en ook die van onze gemeenten gaat het
gelukkig door het herstel van de economie wat beter. Toch zijn er nog veel gezinnen en kinderen die
een steuntje in de rug nodig hebben. Onze Stichting heeft zich in 2017 ingezet om het voor deze
kinderen en daarmee hun gezinnen wat gemakkelijker te maken. In de eerste plaats willen we
daarom iedereen danken voor hun steun (sponsors en vrijwilligers) in 2017. We hopen natuurlijk dat
er door het verder economische herstel in 2018 nog meer sponsoren geld beschikbaar willen stellen
om in 2018 nog meer kinderen te kunnen helpen. In 2017 hebben we een aantal nieuwe
bestuursleden mogen verwelkomen waardoor het bestuur weer op volle kracht is.

In de afgelopen jaren is er landelijk extra geld beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding van
kinderen. Conform de landelijke afspraken heeft de gemeente Zaltbommel daarvan een redelijk deel
beschikbaar gesteld om kinderen via Leergeld te kunnen ondersteunen. De gemeente Maasdriel
heeft besloten het geld indirect beschikbaar te stellen aan gezinnen. We zullen natuurlijk samen met
Leergeld Nederland kritisch blijven volgen of deze zogenaamde “Klijnsma-gelden” ook daadwerkelijk
bijdragen aan het verminderen van de armoede bij kinderen.

Wij wensen u verder veel leesplezier toe. Mocht u suggesties hebben of opmerkingen: u bent van
harte uitgenodigd om deze met ons te delen via: lgbommelerwaard@gmail.com.

Namens het bestuur,

Guus Krähe, voorzitter
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2.

Samenstelling bestuur op 31 december 2017

Dhr. G. Krähe

Voorzitter

Mevr. T. de Lange

Secretaris

Dhr. P. Gerrits

Penningmeester

Dhr. H. Broekman

lid bestuur, vice-voorzitter

Mevr. L. Steenhuizen

Lid bestuur, coördinator

Dhr. C. van Nieuwenhuizen

Lid bestuur, waarnemend penningmeester.

Wij zijn verheugd dat na het vertrek van onze voorzitter de heer W. van der Veer, wij een uitstekende
vervanging hebben kunnen verwelkomen in de persoon van de heer G. Krähe.
De heer P. Gerrits is vanaf december benoemd in de functie van penningmeester. Hiermede is ons
bestuur voltallig.

3.

Doelstelling Stichting Leergeld Bommelerwaard

Leergeld is een landelijke organisatie die inmiddels bestaat uit 100 lokale stichtingen, in 257
gemeenten. Onze Stichting Leergeld is een organisatie die actief is in de Bommelerwaard. Zij zet zich
in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar voor wiens ouders het financieel niet mogelijk is om
hun kinderen mee te laten doen aan allerlei activiteiten.
Leren en meedoen met leeftijdsgenoten is voor kinderen heel belangrijk. Als kinderen niet mee
kunnen doen aan deze activiteiten bestaat er voor hen een kans dat ze buitengesloten worden en in
een sociaal isolement komen.
Stichting Leergeld Bommelerwaard wil hen helpen, zodat deze kinderen mee kunnen doen met
schoolse en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor krijgen ook deze kinderen de kans om hun
mogelijkheden te vergroten en zich te ontwikkelen. Dit is voor kinderen een belangrijke voorwaarde
in hun bestaan en in hun verdere leven

4.

Doelgroep:

Voor kinderen uit de Bommelerwaard (gemeente Maasdriel en Zaltbommel) in de leeftijd van 4 tot
18 jaar van wie de ouders/verzorgers maximaal 130% van het minimumloon verdienen.

5.

Activiteiten

In 2017 heeft de stichting een breed pallet aan activiteiten ondersteund. In de onderstaande
tabellen is een overzicht weergegeven van deze activiteiten, het aantal deelnemende kinderen en
het daarmee gemoeide budget. Dit uitgesplitst naar de beide gemeenten.
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Enkele opmerkingen:
1. Totaal heeft de stichting Leergeld 112 kinderen geholpen. In 2016 werden 85 kinderen
geholpen. Dit betekent een toename van 27 kinderen.
2. Mede door het extra ter beschikking gesteld budget voor schoolzwemmen van de Gemeente
Zaltbommel konden in 2017 14 kinderen deelnemen teneinde hun A diploma te behalen.
Voor Maasdriel waren dit 9 kinderen.
3. De meeste ondersteuning vindt plaats bij sportactiviteiten (en/of kleding) en de aanvragen
voor fietsen, een basisvoorziening in deze regio.
4. Het element cultuur komt nauwelijks of niet uit de verf. Gezien de doelstelling van de
stichting blijft dit een aandachtspunt voor 2018.
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Vergaderingen Bestuur.

Het bestuur heeft in 2017 zes keer vergaderd en wel op:
12 januari, 17 maart, 20 april, 13 juli, 19 oktober, 7 december.
Samenvatting van de genomen besluiten:
1. Er zijn prioriteiten en budgetten gesteld.
2. Er zijn mensen benaderd voor de Commissie van Aanbeveling.
3. De flyer met informatie over onze stichting is in 2017 gereed gekomen.
4.

7.

Er is vervanging gezocht en gevonden voor de functie van voorzitter en penningmeester.

Financiële positie

Op de volgende pagina is inzicht gegeven in de financiële positie van Stichting Leergeld
Bommelerwaard. Hiertoe zijn de volgende overzichten opgenomen:
Balans per 31- 12-2017 en de Resultatenrekening 2017.
Zoals ook uit hoofdstuk 5, Activiteiten blijkt, is het aantal geholpen kinderen in 2017 weer gestegen
ten opzichte van 2016. Dat is ook zichtbaar in het financieel overzicht.
De uitgaven zijn in 2017 gestegen naar ongeveer € 16.000,00.
Wij zijn erg ingenomen met de extra subsidiëring door de Gemeente Zaltbommel.
Verder hebben de Stichting Kringloop Spullewaard en de Stichting Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel
een substantiële bijdrage geleverd.
Uit de cijfers blijkt ook dat, in vergelijking met het verslagjaar 2016, er substantieel meer geld van
sponsoren en donateurs is ontvangen. Wij danken alle, grote én kleine sponsoren van harte!!!
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Ook in 2018 zal de aandacht gevestigd blijven op sponsoring door gulle gevers en mensen die onze
doelstellingen onderschrijven.
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8.

Fondsenwerving

Anders dan in het jaarverslag van 2016 zijn wij meer positief gestemd over de bijdragen die door de
beide gemeenten en sponsoren is geleverd aan onze financiële positie. Het blijft echter noodzakelijk
om ook in 2018 te blijven focussen op verwerving van sponsoren.
Met de beide gemeenten zal blijvend contact zijn om de subsidiëring veilig te stellen dan wel
structureel te verhogen.
Een overzicht van de sponsoren, donateurs en subsidievertrekkers:
Naast de subsidieverstrekkers, de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, waarvan wij tezamen een
bedrag van € 19.000,-- ontvingen zijn wij de onderstaande gulle gevers tevens veel dank
verschuldigd.
Collecte GKV Zaltbommel

€

220,20

Maarten v Rossum Tennistournooi

€

675,20

Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel

€ 5.000,00

Stichting Kringloop Zaltbommel

€ 5.000,00

Anonieme donatie

€

667,00

Rabobank Clubactie

€

138,81

Albert Heijn Emballage actie

€

285,00

Het bestuur is blij met deze sponsoren en donateurs en hoopt dat zij ook in 2018 bereid zijn een
bijdrage te leveren aan de Stichting Leergeld Bommelerwaard.

9.

Vooruitblik op 2018

De Stichting gaat door op de ingeslagen weg, maar er is een extra inspanning nodig om voor de
toekomst de inkomsten naar een hogere, meer structurele basis te tillen en de continuïteit in het
bestuur te waarborgen.
Overige aandachtspunten
1. De ondersteuning voor culturele hobby’s of lidmaatschappen.
2. Het blijkt dat aanvragen voor deze categorie ondersteuning zeer beperkt is. Wij zullen
trachten de oorzaken hiervan te achterhalen.
3. De kwartaalrapportage bevat naast een overzicht van de aanvragen ook een overzicht van de
aangegane verplichtingen. Dit beperkt de risico’s en maakt tijdig bijsturen mogelijk.
Versterking van de stichting met vrijwilligers die de taken van de coördinator verlichten en in
staat zijn zelfstandig aanvragen om ondersteuning op hun juiste waarde te schatten.
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