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Jaarverslag 2015

Vastgesteld 17 maart 2016
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1.

Voorwoord

Beste lezer,

Daar waar 2014 wereldwijd en ook in Nederland nog gedomineerd werd door de
economische crisis is er in 2015 sprake van een licht herstel. Herstel dat zich in vele
kengetallen laat vatten en verklaren maar grotendeels voorbij gaat aan de zwaksten in onze
samenleving. In die zin blijven de keuzes die in dit land gemaakt worden verbazen. Ook in
2015 waren er veel gezinnen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. In zulke
omstandigheden zijn kinderen, en dan vooral hun hobby’s en interesses, al gauw het
sluitstuk. In die zin kunnen we stellen dat onze doelstelling om onszelf overbodig te maken
nog niet behaald is. Sterker: zij is nog niet eens in het zicht. De Voedselbank en Leergeld
blijven noodzakelijk om gezinnen en meer specifiek kinderen te helpen. Een dankbare taak
maar afgezet tegen de weelde in ons land ook een schrijnende constatering.
In 2014 konden we constateren dat steeds meer ouders ons wisten te vinden. Dit geldt nu
gelukkig ook voor de sponsoren! Groot en klein: we konden rekenen op de belangstelling en
bijdragen van velen. Wij willen dan ook iedereen bedanken voor zijn/haar bijdragen want
zonder deze steun hadden wij ons werk niet kunnen verrichten.
Voor 2016 geldt dat ook dit jaar de uitdaging blijft om voldoende inkomsten te genereren.
De stichting heeft nauwelijks noemenswaardige kosten: al het geld gaat naar de kinderen
maar heeft toch beperkte middelen. We zouden meer kinderen kunnen en willen helpen.
We hopen ook in 2016 te kunnen rekenen op de bijdragen van velen zodat we volgend jaar
kunnen constateren dat we geen enkele aanvraag hebben hoeven af te wijzen wegens
gebrek aan budget. Een uitdaging!
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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2.

Samenstelling bestuur op 31 december 2015

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.

In het voorjaar van 2015 heeft mevr. V. de Groot aangegeven het bestuur begin 2016 te willen
verlaten. Op dit moment is deze vacature nog niet vervuld.

3.

Doelstelling Stichting Leergeld Bommelerwaard

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

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.

5.

Activiteiten

In 2015 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 (tabel 3) als uitgesplitst naar de beide gemeentes (figuur 1 en 2).
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Jaargegevens Leergeld 2015
Gemeente Maasdriel
Categorie aantal kinderen
Sport
Sportkleding/atributen
Fietsen
Zwemmen
Schoolkosten
Schoolreis/excursies
Reiskosten school
Naschoolse opvang
Totaal

gemeente
Maasdriel
19
2
4
5
1
12
1
1
45

bedrag
opmerking
gemeente
Maasdriel
2215,72
225
565
372
175
1068
145,8 nabetaling
239,16
5005,68

Gemeente Zaltbommel
Categorie aantal kinderen
gemeente
Zaltbommel

Sport
Sportkleding/atributen
Fietsen
Zwemmen
Schoolkosten
Schoolreis/excursies
Totaal

6
8
20
24
2
8
68

bedrag
gemeente
Zaltbommel

opmerking

690,86
1282,96
2925,25
5287,22 5 diploma
110
1187
11483,29

Leergeld Bommelerwaard
Categorie aantal kinderen
Sport
Sportkleding/atributen
Fietsen
Zwemmen
Schoolkosten
Schoolreis/excursies
Reiskosten school
Naschoolse opvang
Totaal

Bommelerwaard
25
10
24
29
3
20
1
1
113

bedrag
opmerking
Bommelerwaard
2906,58
1507,96
3490,25
5659,22 5 diploma
285
2255
145,8 nabetaling
239,16
16488,97

Enkele opmerkingen:
1. Totaal heeft de stichting Leergeld 113 kinderen geholpen. In 2014 werden 100 kinderen
geholpen. Dit betekent dat er in 2015 een toename van is van 13 kinderen, dit komt overeen
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met 13%. De lijn van 2014, waarin ouders en instanties de weg naar de stichting wisten te
vinden, heeft zich dus voortgezet.
2. De meeste ondersteuning vindt plaats bij sportactiviteiten (en/of kleding) en school.
Daarnaast blijven de aanvragen voor fietsen, een basisvoorziening in deze regio, ook
significant.
3. Het element cultuur, waar een apart budget voor is, komt nauwelijks of niet uit de verf.
Gezien de doelstelling van de stichting is dit wellicht een aandachtspunt voor 2016
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Vergaderingen Bestuur.

Het bestuur heeft in 2015 acht keer vergaderd en wel op:
23 januari, 20 maart, 17 april, 29 mei, 24 juli, 8 oktober, 12 november en 10 december
Samenvatting van de genomen besluiten:
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.

7.

Financiële positie

Op de volgende pagina is inzicht gegeven in de financiële positie van Stichting Leergeld
Bommelerwaard. Hiertoe zijn de volgende overzichten opgenomen:
Balans per 31-12-2015
Resultaatrekening 2015
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Balans per 31-12-2015 Stichting Leergeld Bommelerwaard
1-1-2015
Liquide Middelen

€ 7.434,00

Vermogen

€ 7.434,00

€ 7.434,00

31-122015
Liquide Middelen
Verg pakket RC
Rabo Spr rekening

€ 3.835,73
€ 8.619,62

€ 7.434,00

Vermogen
Vooruit ontvangen Gift
Resultaat
Eigen Vermogen *)
Crediteuren

€ 12.455,35
*) inclusief vooruit ontvangen schenking

€ 7.434,00
€ 3.445,57
€ 450,58
€ 11.338,22
€ 1.125,20
€ 12.455,35

Resultaten Rekening 2015 Stichting Leergeld Bommelerwaard
Giften/Schenkingen

€ 11.216,65

Gemeente Subsidie
Vooruit ontvangen schenking
2016

€ 7.000,00

Bestuurskosten
Overige kosten Beheer en
administratie

€ 3.445,57

Kosten en rente bank

€ 507,50
€ 754,34
€ 15,26

Meedoen:
Onderwijs

€8.626,65

Sport
Cultuur

€4.371,33
€
-

Welzijn

€3.490,99

Resultaat *)
€ 21.662,22
*) inclusief vooruit ontvangen schenking

€ 16.488,97
€ 3.896,15
€ 21.662,22
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Liquide middelen
01-01-2015

€ 3.734,00

31-12-2015

€ 12.455,62, (incl. vooruit ontvangen schenkingen)

8.

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
liquiditeitspositie 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 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.
Een overzicht van de sponsoren, donateurs en subsidievetrekkers:
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
Stichting Kringloop Zaltbommel
Ronde Tafel Bommelerwaard
Lionsclub
Rabo Clubkas
Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel
Het bestuur is blij met deze sponsoren en donateurs en hoopt dat zij ook in 2016 bereid zijn een
bijdrage te leveren aan de stichting Leergeld Bommelerwaard.
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9.

Vooruitblik op 2016

De Stichting gaat door op de ingeslagen weg. Er is sprake van bestuurlijke continuïteit, er is een
relatief zeker bron van vaste donateurs en subsidieverstrekkers en de ouders en instanties weten de
weg naar de stichting te vinden. Aandachtspunten zijn en blijven:
1. Structureel verhogen van de inkomsten.
Ook in 2016 staat het werven van donateurs en subsidieverstrekkers hoog op de agenda. De
huidige inkomsten maken het mogelijk om een aantal kinderen/gezinnen te ondersteunen
maar we hebben het idee dat de vraag in werkelijkheid groter is dan het aantal aanvragen
dat wij nu ontvangen. Wij zijn terughoudend met het zoeken van de publiciteit omdat wij
vrezen dan te veel aanvragen te krijgen voor ons beschikbare budget. Dit is een ongewenste
situatie waar wij graag verandering in brengen.
2. De ondersteuning voor culturele hobby’s of lidmaatschappen in nihil. Zonder hier een
waardeoordeel aan te koppelen geldt dat wij bij oprichting juist hier ook een kans zagen voor
onze stichting en de kinderen in de Bommelerwaard. Het komend jaar zullen wij
onderzoeken of deze vraag er daadwerkelijk niet is of dat wij hier meer aandacht aan moeten
besteden. Het valt niet uit te sluiten dat in veel gevallen geldt dat ouders kiezen voor sport
en bijvoorbeeld een fiets omdat zij dit meer als basisvoorziening ervaren en cultuur daar
wellicht minder of niet toe rekenen.
3. Gezien de beperkte financiële middelen (en buffer) zullen we ook in de 2016 werken met
budgetten per activiteit en te besteden per kwartaal. De kwartaalrapportage bevat naast een
overzicht van de aanvragen ook een overzicht van de aangegane verplichtingen. Dit beperkt
de risico’s en makt tijdig bijsturen mogelijk.

10.

Begroting 2016

In de vergadering van 17 maart 2016 heeft het bestuur de begroting voor 2016 vastgesteld. In de
onderstaande tabel is deze op hoofdlijnen samengevat.

Inkomsten
Sponsors
Rente
Subsidie gem. Z’bommel
Subsidie gem. Maasdriel

Begroting 2016 Leergeld Bommelerwaard
Uitgaven
11.000,00 Meedoen
25,00 Bestuurskosten
5000,00 Beheer en administratie
2500,00 Onvoorzien
18025,00

16.000,00
500,00
750,00
775,00
18025,00

Uit de bovenstaande begroting mag geconcludeerd worden dat de verwachtte inkomsten voor 2016
op een gelijk peil zullen blijven ten aanzien van 2015. Dat is gezien de eerder geschetste
ontwikkelingen een compliment waard naar alle donateurs en subsidieverstrekkers. Het is
verheugend om te zien dat we ook in 2016 op hen kunnen rekenen.
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