
 

 
1 

 

 

                                                     

 

 

 

Stichting Leergeld Bommelerwaard 
Jaarverslag 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld 12 mei 2022 



 

 
2 

Inhoudsopgave: 
 

 

1. Voorwoord         3 
 
2. Samenstelling bestuur op 31 december 2021     4 

 
3. Doelstelling Stichting Leergeld Bommelerwaard     4 
 
4. Doelgroep          4 
 
5. Activiteiten          5 
 
6. Vergaderingen Bestuur         7 
 
7. Financiële positie         7 
 
8. Fondsenwerving         10 

 
9. Vooruitblik 2022         10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

 
3 

1 Voorwoord 
 Beste lezer,  

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2021 van Stichting Leergeld Bommelerwaard. In het 
afgelopen jaar hebben we ons weer ingezet voor de vele kinderen en gezinnen die een steun in de 
rug nodig hebben. Corona heeft er voor de tweede keer een bijzonder jaar van gemaakt voor onze 
kinderen. Thuis spelen en naar school gaan, je vriendjes niet ontmoeten en de druk van alle andere 
maatregelen hebben meer dan ooit aangetoond dat het voor ieder kind van belang is om mee te 
kunnen doen. Kinderen moeten meedoen op school en op clubs om zich te ontwikkelen.  

Werkloosheid en armoede door Corona heeft voor sommige kinderen nog meer gevolgen gehad. De 
echte effecten hiervan zullen mogelijk zich pas in de komende jaren laten zien. Dit heeft wat ons 
betreft aangetoond dat we als Stichting steeds meer nodig zijn om kinderen te helpen zich goed te 
kunnen ontwikkelen. Wij als Stichting Leergeld kiezen onvoorwaardelijk voor de kinderen. Dit is 
anders dan het reguliere armoedebeleid. Daar wordt de keus voor hulp aan de kinderen aan ouders 
en verzorgers overgelaten. Gelukkig kiezen de meeste ouders in de eerste plaats voor hun kinderen. 
Maar dat is helaas niet altijd het geval. Hoe noodzakelijk die keuzes voor het gezin misschien soms 
zijn, kunnen die wel ten koste gaan van de ontwikkeling van de kinderen. 

Ik wil namens het bestuur allen danken die ons werk weer mogelijk hebben gemaakt. Ik denk daarbij 
aan sponsoren, maar ook zeker aan onze vrijwilligers en samenwerkingspartners. In 2021 hebben we 
weer een grote groep kinderen kunnen helpen en hebben we onze organisatie versterkt. In de 
komende tijd zullen we een nieuwe website presenteren en versterken we onze organisatie nog 
verder.  

Vanuit de gemeente krijgen we steun voor ons werk alhoewel de bijdrage van de gemeenten 
verhoudingsgewijs klein is ten opzichte van andere sponsoren en subsidiegevers. De gemeente 
Zaltbommel heeft in 2021 de stap gezet om samen met ons een regeling te maken om ook zwemles 
voor onze kinderen uit de gemeente Zaltbommel mogelijk te maken. De gemeente Maasdriel heeft 
deze regeling helaas niet overgenomen voor de kinderen in de gemeente Maasdriel. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen zullen we dit onderwerp nogmaals op de politieke agenda van Maasdriel 
proberen te krijgen. 

In 2022 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 niet zo is. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het geld voor 
maatschappelijke participatie in beide gemeente niet op is. Dit terwijl een deel van het extra geld 
voor armoedebestrijding bij kinderen daarin is opgegaan. Dat betreuren wij als bestuur zeer. Wij, als 
Stichting Leergeld Bommelerwaard, willen dat kinderen kunnen blijven meedoen in de samenleving 
ook al gaat het in een gezin financieel iets minder. Om die reden roepen we dan ook raadsleden op 
om na de verkiezingen zich in te zetten voor het verkleinen van armoede bij kinderen. In welke vorm 
dan ook. 

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)  



 

 
4 

 

2 Samenstelling bestuur op 31 december 2021 

Dhr. G. Krähe    Voorzitter 

Dhr. H. Kal                                      Secretaris 

Dhr. R. Duindam  Penningmeester 

Dhr. Y. Wong   Lid bestuur 

 

Mevr. C. van Ballegooijen Adviseur 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 wier ouders/verzorgers maximaal 130% van het bijstandsniveau verdienen. 

5 Activiteiten  
In 2021 heeft de stichting een breed palet 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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Gemeente Maasdriel: 

 

 

 

 

Bijdrage Aantal 
kinderen

Bedrag

Schoolkosten 3 362,25€                   
Zwemmen 5 1.024,00€               
Sport contributie 1 27,00€                     
Sportkleding 4 612,99€                   
Fietsen 14 2.708,35€               
Computer 5 1.439,75€               
Reiskosten -€                         
Huiswerkbegeleiding 2 406,25€                   
Overig 1 200,00€                   

Totaal 35 6.780,59€               

Maasdriel aantal kinderen

Schoolkosten Zwemmen Sport contributie

Sportkleding Fietsen Computer

Huiswerkbegeleiding Overig
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Gemeente Zaltbommel: 

 

 

 

Bijdrage Aantal 
kinderen

Bedrag

Schoolkosten 4 224,50€                   
Zwemmen 4 864,10€                   
Sport contributie 9 1.153,58€               
Sportkleding 11 1.257,35€               
Fietsen 32 6.227,95€               
Computer 16 2.686,39€               
Reiskosten 1 625,80€                   
Huiswerkbegeleiding
Overig 5 507,54€                   

Totaal 82 13.547,21€             
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6 Vergaderingen Bestuur 

Het bestuur heeft in 2021 zes keer vergaderd en wel op: 

21 januari, 15 april, 3 juni, 22 september, 17 november en 15 december. 

Samenvatting van de genomen besluiten: 

1. Er zijn prioriteiten en budgetten gesteld 

2. Het bestuur is uitgebreid, bestaat nu weer uit 4 personen 

3. Het meerjarenplan is bijgesteld 
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4. Streven is naar meer private sponsoren 

5. Er wordt samenwerking gezocht met andere partijen   

6. De website wordt aangepast 

7. Nieuwe coördinator en nieuwe intermediair 

8. Instelling van een comité van aanbeveling 

9. Deal met de gemeente Zaltbommel inzake vergoeding zwemmen 

7 Financiële positie 
Hieronder staat de balans per 31-12-2021 en de resultatenrekening over 2021. Het jaar is met een 
overschot 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 en betrekking had op de jaren 2017 t/m 2019. 

De uitgaven zijn ook in 2021 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. Daarnaast is er per 1-8-2021 een wetswijziging van kracht 
geworden, waardoor de vrijwillige ouderbijdrage niet meer verplicht is voor leerlingen om mee te 
kunnen doen. Gelukkig zijn de inkomsten toegenomen, waardoor we een overschot hebben. 

De financiële positie ultimo 2021 is nog steeds goed te noemen. We streven ernaar om meer 
kinderen te bereiken en hiervoor willen we onze goede financiële positie inzetten.  

Kinderen leren zwemmen is een heel dure aangelegenheid. Vanwege de dalende inkomstentrend 
heeft het bestuur al eerder moeten besluiten om geen aanvragen voor zwemlessen meer in 
behandeling te nemen. De deal die dit jaar met de gemeente Zaltbommel en het zwembad is 
gesloten om kinderen weer te leren zwemmen is een erg goede stap en verdient ons inziens ook een 
vervolg bij de gemeente Maasdriel.  

In 2021 hebben we, tot volle tevredenheid, verschillende aanvragen die niet door ons gehonoreerd 
kunnen worden, doorgestuurd naar de Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp. Deze stichting kent 
ruimere mogelijkheden voor kinderhulp; zij vergoedt via onze Stichting Leergeld Bommelerwaard. In 
2021 heeft onze stichting van hen € 4.815,- ontvangen. 

 

 

 

Jaar 2016 2017 * 2018 2019 2020 2021
Inkomsten 15.314€         30.986€         18.474€         24.704€         18.269€         25.636€        
Uitgaven 14.785€         16.775€         25.122€         29.190€         20.156€         22.671€        
Saldo 529€              14.211€         -6.648€         -4.486€         -1.887€         2.965€           
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Balans per 31-12-2021 Stichting Leergeld Bommelerwaard 
        
Per 31-12-2020           

Liquide middelen    Continuïteitsreserve   €      10.076  
- Rabo lopende rekening   €        3.072      
- Rabo spaarrekening   €        7.404  Transitoria   €          400  
     Vooruitontv. bedragen   €            -    
         
         
         

    €      10.476     €      10.476  

        
        
        
        
Per 31-12-2021           

Liquide middelen    Continuïteitsreserve   €      13.041  
- Rabo lopende rekening   €        6.987      
- Rabo spaarrekening   €        7.406  Transitoria   €       1.352  
     Vooruitontv. bedragen   €            -    
         
         
         

    €      14.393     €      14.393  

        
        

Resultatenrekening 2021 Stichting Leergeld Bommelerwaard 
Uitgaven     Inkomsten     
         
Meedoen:   €      20.328  Gemeentelijke subsidies   €      15.000  
- Onderwijs diversen        
- Onderwijs zwemmen    Giften/Schenkingen   €       5.821  
- Sport        
- Welzijn Fiets    Kinderhulp   €       4.815  
- Welzijn PC-project        
         
Overige kosten Beheer        
Bestuurskosten   €        2.155      
Kosten en rente Bank   €          189      
Overschot   €        2.965      
         

    €      25.636     €      25.636  
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Toelichting op de resultatenrekening 

Inkomsten 2021: 

Van de gemeente Maasdriel hebben we € 5.000,- subsidie ontvangen; van de gemeente Zaltbommel 
€ 10.000,-. Bij beide gemeenten hadden we hogere subsidieaanvragen ingediend om meer kinderen 
te kunnen helpen. 

De ontvangen inkomsten van particulieren, stichtingen en anderen bedroegen € 5.821,-. Ruim de 
helft van dit bedrag komt van de Van Voorden Stichting, die ons een driejarige subsidie heeft 
verstrekt.  Zorgpunt blijft of deze inkomsten op dit niveau blijven. 

In de inkomsten worden ook de ontvangsten van de stichting Kinderhulp opgenomen. Deze 
inkomsten en uitgaven verlopen via onze administratie.  In het afgelopen jaar hebben we een flink 
aantal verzoeken neergelegd en gehonoreerd gekregen. De betreffende gezinnen waren hier heel blij 
mee.  

Uitgaven: 

De uitgaven per kind laten zich als volgt weergeven over de afgelopen zes jaar: 

 

In 2021 werden meer kinderen geholpen dan in 2020. Wel werd er vanwege corona minder gesport, 
en werd er door de stichting minder bijgedragen aan schoolactiviteiten. De uitgaven aan deze 
projecten waren dan ook beduidend lager dan in voorgaande jaren.  

 

Bestuurskosten en overige kosten: 

De kosten van bestuur, administratie en bancaire kosten lagen in 2021 op een hoger niveau dan in 
voorgaande jaren. De toegenomen werkzaamheden van de stichting hebben het bestuur al eerder 
doen besluiten om aan de coördinator en administratrice een vrijwilligersvergoeding te verstrekken. 
Als gevolg hiervan zijn de bestuurskosten en overige kosten op een hoger niveau gekomen.   

 

 

 

 

 

 

 

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven 14.785€         16.775€         25.122€         29.190€         20.156€         22.671€        
Aantal kinderen 86 112 125 153 97 116€              
Bedrag per kind 172€              150€              201€              191€              208€              195€              
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 8 Fondsenwerving  

Het afgelopen jaar is de fondsenwerving onder sponsoren goed verlopen. Dat was ook wel nodig 
gezien het feit dat de uitgaven in 2020 € 2.000 hoger waren dan de inkomsten. In 2021 hadden we 
weliswaar een overschot echter er lijken moeilijkere tijden aan te komen. 

Vandaar dat we voor de subsidies bij de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel hogere bedragen 
hebben gevraagd. Het blijft echter noodzakelijk om ook in 2022 te blijven focussen op werving van 
sponsoren.   

Een overzicht van de sponsoren, donateurs en subsidievertrekkers:  

Naast de subsidieverstrekkers, de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, waarvan wij tezamen een 
bedrag van € 15.000,-- ontvingen, zijn wij de onderstaande gulle gevers tevens veel dank 
verschuldigd. 

Donateurs Bedrag Opmerking 

P.G. Martensstichting €  2.000,-  

Stichting Kringloop Zaltbommel €    100,-  

Van Voorden Stichting  €  3.000,-  

Rabobank Clubactie €     171,-  

Diverse particulieren €    550,-  

 

Het bestuur is blij met deze sponsoren en donateurs en hoopt dat zij ook in 2022 bereid zijn een 
bijdrage te leveren aan de Stichting Leergeld Bommelerwaard. 
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9 Vooruitblik op 2022 
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 is zeer welkom en 
noodzakelijk. Zonder nieuwe vrijwilligers komt de continuïteit van Stichting Leergeld 
Bommelerwaard in gevaar. 

3. Een comité van aanbeveling instellen. 
4. 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. 

5. Continuering en samenwerking met uitvoeringsorganisatie van beide gemeenten versterken. 
6. Het brengen van huisbezoeken wordt verder geprofessionaliseerd. 
7. De website wordt vernieuwd zodat hulpvragers en instanties makkelijker hun weg kunnen 

vinden. 
8. Vergroten van de naamsbekendheid en zichtbaarheid van Stichting Leergeld 

Bommelerwaard. 
9. Vanuit de gemeente Zaltbommel is aanvullende subsidie toegezegd voor zwemlessen voor 

kinderen in het nieuwe zwembad. 
10. Weliswaar is de vrijwillige(?) ouderbijdrage vervallen; echter niet alle bijdragen die scholen 

onder de vrijwillige ouderbijdrage in rekening brachten bij de ouders vallen onder de nieuwe 
regeling voor vrijwillige ouderbijdragen. 


