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1 Voorwoord 
  

Beste lezer,  

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2019 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 en het feit dat steeds meer mensen een 

betaalde baan vinden blijven we als Stichting meer dan ooit nodig.  

In de eerste plaats dank ik namens het bestuur allen die ons werk weer mogelijk hebben gemaakt. Ik 

denk daarbij aan sponsoren, maar ook zeker aan vrijwilligers en samenwerkingspartners. In 2019 

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. We hebben in 2019 een nieuwe coördinator, 

een nieuwe administratief medewerker en twee bestuursleden kunnen aantrekken. Hierdoor hebben 

we ook meer kinderen dan in de voorgaande jaren kunnen helpen. 

Vanuit de gemeente krijgen we steun voor ons werk alhoewel de bijdrage van de gemeenten relatief 

steeds kleiner wordt ten opzichte van andere sponsoren en subsidiegevers. En ook in 2020 zullen we 

kritisch blijven volgen of het extra geld voor armoedebestrijding bij kinderen (oftewel de “Klijnsma 

Gelden”) op de juiste plek terecht komt. Wij krijgen van onze vrijwilligers steeds meer signalen dat 

dit helaas niet zo is. Wij, als Stichting Leergeld Bommelerwaard, willen dat 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 
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2 Samenstelling bestuur op 31 december 2019 

 

Dhr. G. Krähe    Voorzitter 

Mevr. T. de Lange  Secretaris 

Dhr. R. Duindam  1e Penningmeester 

Dhr. P. Gerrits   2e Penningmeester 

Mevr. L. Steenhuizen  Lid bestuur, coördinator 

Dhr. Y. Wong   Lid bestuur 

Mevr. M. van der Veen  Lid bestuur, coördinator 

3 Doelstelling Stichting Leergeld Bommelerwaard 
In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen 

niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak 

letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! 

 

Leergeld is een landelijke organisatie die inmiddels bestaat uit  108 lokale stichtingen, die samen 

actief zijn in 74% van alle Nederlandse 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 binnen- en 

buitenschoolse 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, zo 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 2019 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. 

 2019 Maasdriel Aantal kinderen Bedrag 

     

Schoolkosten 6  €             792,00  

Zwemmen 9  €         1.705,00  

Sport contributie 13  €         2.344,00  

Sportkleding 1  €             193,00  

Fietsen 24  €         4.744,00  

Laptops 7  €         1.335,00  

     

     

Totaal 60  €       11.113,00  

 

 

 

Maasdriel Aantal kinderen

Schoolkosten Zwemmen Sport contributie Sportkleding Fietsen Laptops

Maasdriel bedragen

Schoolkosten Zwemmen Sport contributie Sportkleding Fietsen Laptops
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2019 Zaltbommel 
Aantal 
kinderen Bedrag 

     

Schoolkosten 30  €       2.625,00  

Zwemmen 15  €       4.414,00  

Sport contributie 13  €       2.946,00  

Sportkleding 6  €          662,00  

Fietsen 17  €       2.742,00  

Laptops            12  €       3.187,00  

     

     

Totaal 93  €     16.576,00  

 

 

 

 

In 2019 heeft de stichting Leergeld 153  kinderen geholpen. In 2018 werden 125 kinderen geholpen. 

Dit betekent een toename van 28 kinderen. 

Zaltbommel bedragen

Schoolkosten Zwemmen Sport contributie Sportkleding Fietsen Laptops
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6 Vergaderingen Bestuur. 

Het bestuur heeft in 2019 vijf keer vergaderd en wel op: 

7 februari, 10 april, 6 juni, 29 september (Heidag), 10 oktober. 

Samenvatting van de genomen besluiten: 

1. Er zijn prioriteiten en budgetten gesteld  

2. Het bestuur is uitgebreid 

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

actiepunten  

4. Het meerjarenplan is bijgesteld 

5. Er is samenwerking gezocht met andere partijen  

6. De website is aangepast. 

7 Financiële positie 
 

Hieronder staat de balans per 31-12-2019 en de resultatenrekening over 2019. Het jaar is wederom 

met een tekort afgesloten. Over de afgelopen vijf jaar ontstaat het volgende beeld: 

 

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 

Inkomsten 18.217 15.314 30.986* 18.474 24.704 

Uitgaven 16.489 14.785 16.775 25.122 29.190 

Saldo 1.728 529 14.211 -6.648 -4.486 

*Hierbij aangetekend dat de ontvangen subsidie van Zaltbommel in 2017 een meerjarige subsidie is 

geweest t.b.v. het zwemmen. 

De uitgaven blijven stijgen; t.o.v. 2015 zijn de uitgaven 2019 met 77% gestegen; echter de inkomsten 

zijn voor de vergelijkbare periode slechts met 36% gestegen. We zien dat er een toenemend beroep 

op de stichting wordt gedaan. De huidige financiële positie, ultimo 2019, is nog steeds goed te 

noemen, maar we zien wel dat de goede positie afneemt en dat baart ons zorgen: toenemende 

uitgaven voor ondersteuning kinderen, stagnerende inkomsten en hogere uitgaven voor bestuur en 

medewerkers van de stichting. 
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Toelichting op de resultatenrekening.  

Inkomsten 2019: 

Van zowel de gemeente Maasdriel als Zaltbommel hebben we € 5.000,- subsidie ontvangen. Bij beide 

gemeente hadden we hogere subsidieaanvragen ingediend om meer kinderen te kunnen helpen. 

De ontvangen inkomsten van particulieren, stichtingen en anderen bedroegen € 14.704,- hetgeen € 

3.230,- hoger is dan in 2018. Een aanzienlijk bedrag, namelijk € 6.000,-,  is geschonken door  

Kringloop Spullewaard.  Zorgpunt blijft of deze inkomsten op dit niveau blijven. 

Vanwege de dalende inkomstentrend heeft het bestuur moeten besluiten om voorlopig geen 

aanvragen voor zwemlessen meer in behandeling te nemen. 

Uitgaven: 

De in 2017 van de gemeente Zaltbommel ontvangen subsidie voor het zwemmen, ad € 12.000, is 

geheel besteed: € 14.493.- over 2017, 2018 en 2019. Mede gelet op de hoogte van de kosten van het 

zwemmen is deze uitgavepost bron van zorg of we dit kunnen blijven en willen financieren.  

 

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 

Onderwijs 8.627 5.423 5.589 13.162 9.536 

Sport 4.371 5.384 5.318 3.611 6.145 

Welzijn 3.491 2.872 4.575 6.633 12.008 

De flinke groei van welzijn wordt veroorzaakt door het toenemende beroep wat gedaan wordt voor 

een fiets dan wel een laptop. 

 

De uitgaven per kind laat zich als volgt weergeven over de afgelopen vijf jaar: 

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 

Uitgaven 16.489 14.785 16.775 25.122 29.190 

Aantal Kinderen 113 86 112 125 153 

Bedrag per kind 146 172 150 201 191 

 

De trend die hieruit blijkt is dat de gevraagde ondersteuning per kind een hoger bedrag met zich 

meebrengt, dit wordt met name veroorzaakt door twee gesubsidieerde activiteiten: zwemmen (€ 

255,- per kind) en laptops (€ 269,- per kind). 

Bestuurskosten en overige kosten: 

De totale kosten van bestuur, administratie en bancaire kosten lagen in 2019 op hetzelfde niveau als 

in voorgaande jaren. De toenemende werkzaamheden van de stichting leiden er toe dat het bestuur 

van mening is dat de gevraagde tijd van vrijwilligers (i.c. de coördinatoren) dermate groot is dat zij 

een vrijwilligersvergoeding rechtvaardigen. Als gevolg hiervan zullen de bestuurskosten en overige 

kosten in 2020 fors toenemen.  
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Per 1-1-2019

Liquide Middelen: Continuïteitsreserve 16.450€           

- Rabo lopende rekening 449€                 

- Rabo spaarrekening 16.001€           

16.450€           16.450€           

Per 31-12-2019

Liquide Middelen: Continuïteitsreserve 11.964€           

- Rabo lopende rekening 599€                 

- Rabo spaarrekening 12.903€           Transitoria 193€                 

Voorontvangen 1.345€             

13.502€           13.502€           

Uitgaven Inkomsten

Meedoen: Gemeentelijke Subsidies 10.000€           

- Onderwijs diveren 3.417€             

- Onderwijs Zwemmen 6.119€             Giften/Schenkingen 14.704€           

- Sport 6.145€             

- Welzijn Fiets 7.486€             

- Welzijn PC-project 4.522€             

Overige kosten Beheer 940€                 

Bestuurskosten 382€                 

Kosten en rente Bank 179€                 Resultaat (tekort) 4.486€             

29.190€           29.190€           

Balans per 31-12-2019 Stichting Leergeld Bommelerwaard

Resultatenrekening 2019 Stichting Leergeld Bommelerwaard
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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 2019 € 4.500 euro hoger zijn dan de inkomsten. 

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

hebben gevraagd. Het blijft echter noodzakelijk om ook in 2020 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 € 10.000,-- ontvingen, zijn wij de onderstaande gulle gevers tevens veel dank 

verschuldigd. 

Donateurs Bedrag Opmerking 

Stichting Armoedefonds  €  2.690,- Bedrag is voor 2 jaar 

Stichting Kringloop Zaltbommel €  6.000,-  

Stichting Sociaal Cultureel Fonds  €  5.000.- Alleen voor Maasdriel 

VV Kerkwijk €     750,  

Rabobank €     655,-  

Rabobank Clubactie €     155,-  

Diverse particulieren €     800,-  

 

Het bestuur is blij met deze sponsoren en donateurs en hoopt dat zij ook in 2020 bereid zijn een 

bijdrage te leveren aan de Stichting Leergeld Bommelerwaard. 

 

9 Vooruitblik op 2020 
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 2020 zal de stichting hiervoor ook advertenties gaan plaatsen in de plaatselijke bladen. 
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2. In 2020 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. Er zullen extra subsidies aangevraagd worden bij gemeenten en 

diverse fondsen voor de verstrekking van laptops en fietsen. 

3. Het brengen van huisbezoeken wordt verder geprofessionaliseerd. 

4. De website wordt vernieuwd zodat hulpvragers makkelijker hun weg kunnen vinden. 

5. Vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Leergeld Bommelerwaard. 


