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Voorwoord
Beste lezer,

Het jaar 2013 was het jaar waarin de Stichting verbinding heeft gelegd met de regio. In 2014
heeft deze ontwikkeling zich voortgezet en heeft de regio, meer concreet de ouders en de
verschillende verenigingen, ons weten te vinden. De Stichting Leergeld heeft haar plaats
verworven op de sociale kaart van de Bommelerwaard. In die zin kan de Stichting terugkijken
op een jaar waarin zij veel kinderen en hun ouders heeft kunnen helpen. Helaas moest in de
loop van het jaar geconstateerd worden dat de financiële middelen het niet toelieten dat er
nog meer nieuwe aanvragen in behandeling genomen zouden worden.
Daarom is het in de toekomst noodzakelijk dat we ook een vaste plaats krijgen binnen de
gemeentes en sponsoren om zo een structurele bron van inkomsten te genereren: de
uitdaging voor 2015!
Daarnaast blijft ons streven dat we onszelf overbodig maken: ouders moeten ons niet nodig
hebben om hun kind een prettige en uitdagende jeugd te bieden. Daarvoor is meer nodig
dan wij kunnen bieden maar daar waar we dat kunnen zullen we dat blijven doen. Zolang als
het nodig is.
Wij wensen de lezer veel leesplezier toe. Mocht u suggesties hebben of opmerkingen: u
wordt van harte uitgenodigd om deze met ons te delen op: lgbommelerwaard@gmail.com.

Namens het bestuur,

W.A. van der Veer, voorzitter
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Samenstelling bestuur op 31 december 2013
Dhr. W. van der Veer

Voorzitter

Mevr. V. de Groot

Secretaris

Dhr. H. Broekman

Penningmeester, waarnemend voorzitter

Mevr. L. Steenhuizen

Lid bestuur, coördinator

Dhr. C. van Nieuwenhuizen

Lid bestuur, waarnemend penningmeester.

Sinds de oprichting maakte mevrouw Boas deel uit van het bestuur. In de afgelopen jaren heeft zij
de stichting mede vorm gegeven en vooral gewerkt aan de (naams)bekendheid in de gemeente
Maasdriel. In het voorjaar van 2014 heeft zij aangegeven dat zij het bestuur wil verlaten en zich op
andere wijze dienstbaar voor de samenleving wil maken, iets wat haar gezien haar maatschappelijke
betrokkenheid en tomeloze energie zeker zal lukken.

Doelstelling
Leergeld is een landelijke organisatie die bestaat uit meer dan 70 lokale stichtingen. 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

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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Activiteiten
In 2014 heeft de stichting een breed pallet aan activiteiten ondersteund. In de onderstaande
tabellen is een overzicht weergegeven van deze activiteiten en het daarmee gemoeide budget. Dit
voor de stichting als geheel (figuur 1) als uitgesplitst naar de beide gemeentes (figuur 2 en 3).
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Figuur 1.
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Figuur 2: gemeente Zaltbommel
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Figuur 3: gemeente Maasdriel
Enkele opmerkingen:
1.
2.

Uit het bovenstaande overzicht wordt duidelijk dat mensen de weg naar stichting Leergeld
(steeds beter) weten te vinden;
De meeste aanvragen betreffen zwemmen, sport en fietsen. Gezien de ligging van de beide
gemeentes in een waterrijk gebied en de afstanden die kinderen naar school en sportclub
moeten afleggen hebben we in het belang van de betrokken kinderen en het effect op de iets
langere termijn er voor gekozen om vooral deze aanvragen te honoreren.

Ook in 2014 heeft de Stichting Leergeld Bommelerwaard voor een pragmatische aanpak gekozen en
De grotere publieksbekendheid heeft er mede toe geleid dat wij in oktober 2014 moesten besluiten
om geen aanvragen meer in behandeling te nemen: het budget voor 2014 was zo goed als op en we
konden geen additionele middelen verwerven. Om dit in de toekomst te voorkomen hebben we voor
de begroting 2015 ook budgetten per kwartaal ter beschikking gesteld en een uitsplitsing naar
activiteiten. Zo hopen wij het gehele jaar in staat te zijn aanvragen te behandelen en daar waar
schaarste van middelen ontstaat in ieder geval de meest schrijnende gevallen te kunnen helpen.

Vergaderfrequentie
Het bestuur heeft in 2014 zes keer vergaderd en wel op:
17 januari, 14 februari, 18 april, 16 mei, 24 oktober, 22 november en 15 december
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Samenvatting van de genomen besluiten:
Dhr. Broekman is benoemd tot waarnemend voorzitter
Dhr C. van Nieuwenhuizen is benoemd tot lid van het bestuur en waarnemend penningmeester.
Dhr. C. van Nieuwenhuizen heeft een standaard presentatie gemaakt waarmee de Stichting zich kan
presenteren en profileren.
Dhr. C. van Nieuwenhuizen heeft de website aangepast en geactualiseerd.
Er zijn doelgroepen gedefinieerd, prioriteiten en budgetten vastgesteld, zie ook dit jaarverslag.

Financiële positie
Balans 2014 Stichting Leergeld Bommelerwaard
Liquide middelen
01-01-2014

€ 9.443,75

31-12-2014

€ 7.434,00

Fondsenwerving
De eerste jaren van de Stichting Leergeld Bommelerwaard is een beperkt aantal aanvragen ingediend
en als gevolg hiervan is ook een beperkt aantal aanvragen toegewezen. In die zin was de liquiditeits
positie van de Stichting zowel in 2011 als in 2012 goed tot zeer goed te noemen. Dit was geen reden
om tevreden te zijn: het gaat namelijk om het daadwerkelijk helpen van kinderen en niet om het
hebben van een goede liquiditeitspositie. In 2013 hebben wij daadwerkelijk veel kinderen en
daarmee gezinnen kunnen helpen waarmee we eindelijk waren toegekomen aan dat waarvoor de
Stichting is opgericht. Wel is er reden tot zorg daar waar het de financiële situatie van de Stichting
betreft. Deze zorg was er in 2013 en werd in 2014 alleen maar groter gezien de toename van
aanvragen . Het verwerven van voldoende middelen blijft een bron van zorg. De economische crisis
werkt van beide zijden negatief voor de stichting: sponsoren zijn minder genegen om financieel bij te
dragen en het aantal ouders met financiële problemen neemt toe.
Belangrijkste is dat er structurele inkomsten geworven worden. Het is dan ook verheugend dat de
gemeente Maasdriel voor 2014 subsidie beschikbaar heeft gesteld en dat zowel de gemeente
Zaltbommel en Maasdriel voor 2015 subsidie beschikbaar hebben gesteld
Ook de (soms substantiële) bijdragen van derden zijn van belang om blijvend aan de vraag om
ondersteuning te kunnen voldoen.
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Een overzicht van de sponsoren en subsidievetrekkers:
Rotary Bommelerwaard
Van Voordenstichting, Zaltbommel
Rijwielhandel Bommelbike, Zaltbommel - in de vorm van korting
Bert van Osch Rijwielen, Zaltbommel - in de vorm van korting
Chris van Uitert Tweewielers, Kerkdriel - in de vorm van korting
Jan van Diesen, Kerkdriel - in de vorm van korting op sport-/clubkleding
Sport 2000, Zaltbommel - in de vorm van korting op sport/clubkleding
Verloskundigenpraktijk Valencia
Dhr. Roemers
Aannemingsbedrijf J.A. van Boxtel, Alem
Dhr Lahey
Stichting Kringloop Zaltbommel
Diaconie Vryg Ger. Kerk
Het bestuur is blij met deze en hoopt ook in 2015 sponsoren bereid te vinden een maatschappelijke
bijdrage te leveren aan de stichting.

Vooruitblik op 2015
Tegen de achtergrond van de beperkte financiële middelen heeft het bestuur een discussie gevoerd
over hoe we kunnen voorkomen dat we in de loop van het jaar 2015 schrijnende aanvragen niet
meer kunnen behandelen. We hebben deze discussie in 2 stappen gevoerd en afgerond.
1
2

Welke activiteiten willen wij ondersteunen? Dit bracht focus aan. Vervolgens hebben we
de onderscheiden activiteiten een prioriteit gegeven.
Per activiteit en prioriteit hebben we een budget vastgesteld en dit opgedeeld in 4
kwartalen. Dit budget per kwartaal staat ter beschikking van de coördinator.

In juni 2015 zullen we evalueren en kijken of bijstelling van de begroting gewenst is dan wel andere
activiteiten of prioriteiten gesteld moeten worden.
De inkomsten voor 2015 bestaan hoofdzakelijk uit subsidie van de beide gemeentes en schenkingen
van de Rotary en De Van Voordenstichting en het sociaal Cultureel Fonds Maasdriel.

Begroting 2015
Inkomsten
Sponsors
Rente

Begroting 2015 Leergeld Bommelerwaard
Uitgaven
25.000,00
Meedoen
100,00
Bestuurskosten
Contributie Leergeld
Vrijwilligersvergoeding
Onvoorzien

22.500,00
650,00
350,00
500,00
1.100,00
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