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1. Voorwoord 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Leergeld Bommelerwaard. In het afgelopen jaar hebben we 

ons weer ingezet voor de vele kinderen en gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben. 

Ondanks de groei van de economie blijven we als Stichting nodig.  

In de eerste plaats wil ik namens het bestuur allen danken die ons werk weer mogelijk hebben 

gemaakt. Ik denk daarbij aan sponsoren, maar ook zeker aan vrijwilligers en samenwerkingspartners.  

In 2018 hebben we belangrijke stappen gemaakt om de groep kinderen die wij helpen te vergroten 

en zijn we op zoek gegaan naar versterking van onze organisatie. Daarvoor zoeken we aansluiting bij 

omliggende leergeldorganisaties. Immers met een sterkere organisatie kunnen we nog meer 

kinderen en gezinnen in de Bommelerwaard helpen. Groei gaat gepaard met een hogere belasting 

voor vrijwilligers en ondersteuning. Vanuit de gemeente krijgen we steun voor ons werk. En ook in 

2019 zullen we kritisch blijven volgen of het extra geld voor armoedebestrijding bij kinderen (oftewel 

de “Klijnsma Gelden”) op de juiste plek terecht komt. Wij, als Stichting Leergeld Bommelerwaard, 

willen namelijk dat alle kinderen kunnen blijven meedoen in de samenleving ook al gaat het in een 

gezin financieel iets minder.  

Wij wensen u veel leesplezier.  

Mocht u suggesties en/of opmerkingen hebben over ons jaarplan: u bent van harte uitgenodigd om 

deze met ons te delen via bestuurleergeldbommelerwaard@gmail.com. 

Namens het bestuur van Stichting Leergeld Bommelerwaard, 

 

Guus Krähe, voorzitter 

  

mailto:bestuurleergeldbommelerwaard@gmail.com
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2. Samenstelling bestuur op 31 december 2018 
 

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 

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. 
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5. Activiteiten  
In 2018 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. 

Grafieken Maasdriel 
 
 

2018 Maasdriel 

Aantal       
kinderen 

 

         

          

Schoolkosten 7         

Zwemmen 15         

Sport contributie 13         

Sportkleding 1         

Fietsen 11         

Computer 1         

 
 

        

          

Totaal 48         

          

          

          

          

           

   

 

Schoolkosten €    530,-  

Zwemmen €  3.690,-  

Sport contributie €  1.922,-  

Sportkleding €    170,- 
 

Fietsen €  2.175,-  

Computer €     200,-  

   

Totaal €  8.687,-  

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 
 
 
 

Maasdriel bedragen

Schoolkosten Zwemmen

Sport contributie Sportkleding

Fietsen Computer

Maasdriel Aantal kinderen

Schoolkosten Zwemmen

Sport contributie Sportkleding

Fietsen Computer
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Grafieken Zaltbommel 
 

2018 Zaltbommel 
Aantal 
kinderen         

  

 

Schoolkosten 23 

Zwemmen 21 

Sport contributie 11 

Sportkleding 1 

Fietsen 20 

Sportattributen 1 

 
 

  

Totaal 77 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Schoolkosten €   2.069,- 

Zwemmen €   6.883,- 

Sport contributie €   1.323,- 

Sportkleding €      565,- 

Fietsen €   3.880,- 

Sportattributen €      280,- 

  

  

Totaal € 14.720,- 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

Zaltbommel aantal kinderen

Schoolkosten Zwemmen

Sport contributie Sportkleding

Fietsen Skeelers

Zaltbommel bedragen

Schoolkosten Zwemmen

Sport contributie Sportkleding

Fietsen Skeelers
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Enkele opmerkingen: 

1. Totaal heeft de stichting Leergeld 125  kinderen geholpen. In 2017 werden 112 kinderen 

geholpen. Dit betekent een toename van 13 kinderen. 

2. Mede door het extra ter beschikking gesteld budget voor schoolzwemmen van de Gemeente 

Zaltbommel in 2017 konden in 2018 21 kinderen deelnemen om hun A diploma te behalen. 

Voor Maasdriel waren dit 15 kinderen. 

3. De meeste ondersteuning vindt plaats bij zwemmen en de aanvragen voor fietsen, een 

basisvoorziening in deze regio.  

4. In de gemeente Maasdriel werd 77 % van de kosten om kinderen mee te laten doen, gedekt 

door particuliere subsidiegevers. 

5. In de gemeente Zaltbommel werd 37 % van de kosten om kinderen mee te laten doen, 

gedekt door particuliere subsidiegevers. Zwemmen is hierbij niet berekend omdat in 2017 de 

Stichting een meerjarensubsidie van € 12.000 kreeg van de gemeente Zaltbommel ter 

bekostiging van het leszwemmen. 

6. Zonder subsidies van particuliere stichtingen en particulieren, kan Leergeld Bommelerwaard, 

niet voldoen aan de vraag om kinderen van gezinnen met minimale middelen, mee te 

kunnen laten doen met andere kinderen. 

6 Vergaderingen Bestuur. 
Het bestuur heeft in 2018 zeven keer vergaderd en wel op: 

18 januari, 28 maart, 14 april (Heidag), 14 juni, 26 juli, 27 september, 3 december. 

Samenvatting van de genomen besluiten: 

1. Er zijn prioriteiten en budgetten gesteld.  

2. Er is een Heidag georganiseerd en een begin gemaakt met de aanpak van daar afgesproken 

actiepunten  

3. Er is een meerjarenplan opgesteld 

4. Er is samenwerking gezocht met andere partijen  

5. De website is aangepast. 

7. Financiële positie 
Hieronder staat de balans per 31-12-2018 en de resultatenrekening 2018.  Er is in 2018 bijna € 8000,- 

meer uitgegeven aan  activiteiten dan in 2017 waardoor de uitgaven gestegen zijn naar € 25.123,-. 

Aangezien door fondsenwerving en subsidies slechts € 18.474,- ontvangen werd, is er in 2018 een 

verlies geleden van  € 6.648,-.  

De verwachting was dat deze groei van uitgaven pas in 2019 zou plaats vinden, maar het aantal 

aanvragen steeg spectaculair. Zie onder 5. 



 
8 

 

Bij de uitgaven, die erg zijn toegenomen, de volgende uitleg: 

De overige kosten van beheer en administratie zijn toegenomen van   € 1124, naar € 1717,-. Dat 

kwam mede door de verdubbeling van de contributie Leergeld Nederland ivm gebruik 

computersystemen. Daarnaast heeft het bestuur wat meer bestuurskosten gemaakt ivm afscheid 

bestuursleden en een Heidag om te praten over de visie en voortgang van Stichting leergeld 

Bommelerwaard. 

Er heeft in 2018 een spectaculaire groei in zwemlessen plaats gevonden van € 4000,- naar meer dan 

€ 10.000 euro. In 2017 heeft de Stichting van de gemeente Zaltbommel € 12.000 euro extra gekregen 

voor zwemlessen. Daarvan is in 2017  € 3132,- en in 2018 € 6947,- uitgegeven.( In totaal al meer dan 

€10.000,-.) 

Ook het bedrag  voor fietsen is in 2018 flink gestegen van € 4400,-  naar € 5880,- . Mede door de 

stijging van de kosten van een tweedehands fiets van € 175,- naar € 200,- per stuk. 

Bij de inkomsten de volgen de opmerkingen: 

Voor 2019 heeft de stichting aan beide gemeenten elk € 5000,- meer subsidie gevraagd. De 

verhoging van de gemeentelijke subsidies is nodig om het verschil tussen verwachte uitgaven en 

inkomsten op te vangen. 

Verder was 2018  een extreem goed jaar wat betreft de giften en schenkingen van particulieren en 

stichtingen. Het is elk jaar maar de vraag of dat weer gaat lukken. In 2018 waren de inkomsten meer 

dan 60 % van particulieren en stichtingen! 
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 Balans per 31- 12 - 2018  Stichting Leergeld Bommelerwaard  
                    

1-1-2018                   

 Liquide Middelen                  

 Rabo lopende rekening     €        1.856     Vermogen 31-12-2016     €        8.414  

 Rabo spaar rekening     €      23.191     resultaat 2017       €      14.211  

           vermogen 31-12-2017     €      23.098  

           crediteuren       €        1.948  

          afrondingsverschil      €                1  

                    

       €      25.047             €      25.047  

                    

31-12-2018                   

 Liquide Middelen         Vermogen 31-12-2017     €      23.098  

 Rabo lopende rekening     €            449     Resultaat 2018       €      -6.648  

 RaRabo spaar rekening     €      16.001     Vermogen 31-12-2018     €      16.450  

                    

           Crediteuren       €                 -  
                    

       €      16.450             €      16.450  

                    
                    

                    

Resultatenrekening  2018 Stichting Leergeld Bommelerwaard 
                    

Giften/Schenkingen   € 11.474   Bestuurskosten     € 315 

          Overige kosten Beheer en adm   € 1.231 

Gemeente Subs   € 7.000   Kosten en rente bank   € 171 

                    

          Meedoen:       

          Onderwijs € 13.162     

          Sport   € 3.611     

          Cultuur   € 0     

          Welzijn   € 6.633     

                  € 23.406 

          afrondingsverschil     -€ 1,00 

          Resultaat 2018     -€ 6.648 
                    

      € 18.474           € 18.474 
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8. Fondsenwerving  
Het afgelopen jaar is de fondsenwerving onder sponsoren erg goed verlopen. Dat was ook wel nodig 

gezien het feit dat de uitgaven in 2018 bijna 8000 euro hoger zijn dan in 2017. 

Vandaar dat we voor de subsidies bij de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel hogere bedragen 

hebben gevraagd. Het blijft echter noodzakelijk om ook in 2019 te blijven focussen op verwerving 

van sponsoren.   

Een overzicht van de sponsoren, donateurs en subsidievertrekkers:  

Naast de subsidieverstrekkers, de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, waarvan wij tezamen een 

bedrag van € 7000,-- ontvingen, zijn wij de onderstaande gulle gevers tevens veel dank verschuldigd. 

Collecte Vrijg. Ger. Kerk Zaltbommel  €     321,83 

Stichting Kringloop Zaltbommel   €   5.000,00  

Diverse donatie s particulieren   €    1150,00 

Rabobank Clubactie    €     168,32 

Soroptimistenclub Bommelerwaard               €     2500,00 

Vincentiusvereniging    €    1334,00 

Van der Zalm, Brakel    €    1000,00 

Het bestuur is blij met deze sponsoren en donateurs en hoopt dat zij ook in 2019 bereid zijn een 

bijdrage te leveren aan de Stichting Leergeld Bommelerwaard. 

 

9. Vooruitblik op 2019 
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. Versterking van de Stichting met vrijwilligers die huisbezoeken willen doen en aanvulling bij 

het bestuur zijn zeer welkom en noodzakelijk. Zonder nieuwe vrijwilligers komt de 

continuïteit van Stichting Leergeld Bommelerwaard in gevaar. 

In 2019 zal de stichting hiervoor ook advertenties gaan plaatsen in de plaatselijke bladen. 

2. In 2019 wil Stichting Leergeld Bommelerwaard meer doen voor de jeugd tussen de 12 en 18 

jaar. Afspraken maken met scholen om ook deze groep kinderen financieel te steunen zodat 

zij mee kunnen doen. Tot op heden heeft de stichting aanvragen voor laptops niet kunnen 

honoreren. Het streven is om dit in 2019 wel te gaan doen. Hiervoor zullen extra subsidies 

aangevraagd worden bij gemeenten en diverse fondsen. 

 


