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1 Voorwoord 
  

Beste lezer,  

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2020 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. Corona heeft er een bijzonder jaar van gemaakt voor de inwoners van onze 
gemeente in het algemeen en onze kinderen in het bijzonder. Isolatie en afzondering hebben meer 
dan ooit aangetoond dat het voor ieder kind van belang is om mee te kunnen doen aan onze 
maatschappij. Dit heeft wat ons betreft aangetoond dat we als Stichting meer dan ooit nodig zijn.   

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 2020 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. In de komende tijd zullen we een 
nieuwe website presenteren en hopen we op versterking van onze organisatie. Door ziekte hebben 
we helaas in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van onze secretaris  Thea de Lange en 
penningmeester Paul Gerrits. We danken hen zeer voor hun inzet voor de kinderen van de 
Bommelerwaard.   

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 2021 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 en anderen 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. Na de 
versterking van onze organisatie willen we hierover graag in gesprek met de gemeenteraden. 

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 2020 

 

Dhr. G. Krähe    Voorzitter 

Vacature                                         Secretaris 

Dhr. R. Duindam  Penningmeester 

Dhr. Y. Wong   Lid bestuur 

Mevr. M. van der Veen  Adviserend 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 bijstandsniveau verdienen. 
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5 Activiteiten  
In 2020 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. 

 

 

 

 

Schoolkosten 5 189,60               
Zwemmen 4 478,03               
Sport contributie 15 1.943,43           
Sportkleding 2 244,64               
Fietsen 10 2.097,82           
Computer 7 1.925,83           

Totaal 43 6.879,36           

Maasdriel Aantal kinderen

Schoolkosten Zwemmen Sport contributie

Sportkleding Fietsen Computer

Maasdriel bedragen

Schoolkosten Zwemmen Sport contributie

Sportkleding Fietsen Computer
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6 Vergaderingen Bestuur. 

Het bestuur heeft in 2020 vier keer vergaderd en wel op: 

3 februari, 15 juli, 15 oktober en 10 december. 

Schoolkosten 9 1.378,81€       
Zwemmen 9 2.062,77€       
Sport contributie 6 1.126,09€       
Sportkleding 7 847,60€          
Fietsen 12 2.509,86€       
Computer 7 1.917,02€       
Reiskosten 1 101,84€          
Huiswerkbegeleiding 2 244,64€          
Totaal 54 10.188,64       
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Samenvatting van de genomen besluiten: 

1. Er zijn prioriteiten en budgetten gesteld 

2. Het bestuur is uitgebreid, echter door ziekte thans onderbemand 

3. Het meerjarenplan is bijgesteld 

4. Streven is naar meer private sponsoren 

5. Er wordt samenwerking gezocht met andere partijen, met name beide gemeenten   

6. De website wordt aangepast. 

7 Financiële positie 
 

Hieronder staat de balans per 31-12-2020 en de resultatenrekening over 2020. Het jaar is wederom 
met een tekort afgesloten. Over de afgelopen zes jaar ontstaat het volgende beeld: 

 

*Hierbij aangetekend dat de ontvangen subsidie van Zaltbommel in 2017 een meerjarige subsidie is 
geweest t.b.v. het zwemmen. 

De uitgaven zijn in 2020 flink afgenomen; er is door Corona minder een beroep gedaan door de 
ouders en andere betrokkenen. Onder meer schoolreisjes en sporten werden geannuleerd waardoor 
deze bijdragen deels zijn terugontvangen. Gelukkig was de daling van de uitgaven harder dan de 
daling van inkomsten. 

De uitgaven blijven op een hoog niveau; t.o.v. 2015 zijn de uitgaven 2020 met 23%  gestegen; echter 
de inkomsten zijn voor de vergelijkbare periode nagenoeg gelijk gebleven. We zien dat er een 
toenemend beroep op de stichting wordt gedaan. De huidige financiële positie, ultimo 2020, 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. 

  

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Inkomsten 18.217€         15.314€         30.986€         18.474€         24.704€         18.269€         
Uitgaven 16.489€         14.785€         16.775€         25.122€         29.190€         20.156€         
Saldo 1.728€           529€              14.211€         -6.648€         -4.486€         -1.888€         
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Toelichting op de resultatenrekening.  

Inkomsten 2020: 

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 2020. 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.  

 

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: 

 

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: fiets (€ 200,- per 
kind) en laptops (€ 269,- per kind). 

 

Bestuurskosten en overige kosten: 

De totale kosten van bestuur, administratie en bancaire kosten lagen in 2020 op hoger dan 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 coördinator en administratieve 
ondersteuning) dermate groot is dat zij een vrijwilligersvergoeding rechtvaardigen. Als gevolg hiervan 
zijn de bestuurskosten en overige kosten in 2020 fors toegenomen.  

 

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Onderwijs 8.627€           5.423€           5.589€           13.162€         9.536€           3.032€           
Sport 4.371€           5.384€           5.318€           3.611€           6.145€           3.961€           
Welzijn 3.491€           2.872€           4.575€           6.633€           12.008€         10.075€         

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Uitgaven 16.489€         14.785€         16.775€         25.122€         29.190€         20.156€         
Aantal kinderen 113 86 112 125 153 97
Bedrag per kind 146€              172€              150€              201€              191€              208€              
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Balans per 31-12-2020 Stichting Leergeld Bommelerwaard

Per 1-1-2020
Liquide middelen Continuïteitsreserve 11.964€       
- Rabo lopende rekening 599€           
- Rabo spaarrekening 12.903€       Transitoria 193€           

Vooruitontvangen 1.345€        

13.502€       13.502€       

Per 31-12-2020
Liquide middelen Continuïteitsreserve 10.076€       
- Rabo lopende rekening 3.072€         
- Rabo spaarrekening 7.404€         Transitoria 400€           

Vooruitontvangen -€            

10.476€       10.476€       

Resultatenrekening 2020 Stichting Leergeld Bommelerwaard
Uitgaven Inkomsten

Meedoen: Gemeentelijke subsidies 12.500€       
- Onderwijs diversen 1.204€         
- Onderwijs zwemmen 1.828€         Giften/Schenkingen 5.769€        
- Sport 3.961€         
- Welzijn Fiets 5.568€         
- Welzijn PC-project 4.507€         

Overige kosten Beheer 969€           
Bestuurskosten 1.929€         
Kosten en rente Bank 192€           

Resultaat (tekort) 1.888€        

20.156€       20.156€       
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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 2020 € 2.000 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 € 12.500,-- ontvingen, zijn wij de onderstaande gulle gevers tevens veel dank 
verschuldigd. 

Donateurs Bedrag Opmerking 

Stichting Armoedefonds  €  2.690,- Voor 2 jaar; dus voor 2020 € 
1.345,- 

Stichting Kringloop Zaltbommel €  1.000,-  

Wereldwinkel  €    500,-  

Vincentiusvereniging €     667,-  

Rabobank Clubactie €     262,-  

Diverse particulieren €  1.500,-  

 

Het bestuur is blij met deze sponsoren en donateurs en hoopt dat zij ook in 2021 bereid zijn een 
bijdrage te leveren aan de Stichting Leergeld Bommelerwaard. 
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9 Vooruitblik op 2021 
 

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. Vanuit Leergeld Nederland is er een nieuwere versie van het CRM-systeem Lisy. De 
betrokken medewerkers goed opleiden om het systeem zo goed mogelijk te gebruiken en te 
integreren in onze dienstverlening en koppeling naar andere werkprocessen. 

2. 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 2021 zal de stichting hiervoor ook advertenties gaan plaatsen in de plaatselijke bladen. 

3. In 2021 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. 

4. Samenwerking met uitvoeringsorganisatie van beide gemeenten versterken. 
5. Het brengen van huisbezoeken wordt verder geprofessionaliseerd. 
6. De website wordt vernieuwd zodat hulpvragers makkelijker hun weg kunnen vinden. 
7. Vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Leergeld Bommelerwaard. 
8. Vanuit de gemeente Zaltbommel is aanvullende subsidie toegezegd voor zwemlessen voor 

kinderen in het nieuwe zwembad. 
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