Jaarverslag 2020

Alle kinderen doen mee in Leudal en Maasgouw

Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw
Secretariaat: Stadhouderlaan 25/6085 AV Horn
Mailadres:
stleergeldleudalmaasgouw@gmail.com
KvK:
63205726
Bank:
NL45RABO 0303452978
ANBI status: sinds 28-04-2015 no. 855136674
ttps://www.leergeldleudalmaasgouw.nl/

Inhoud
1.
2.
1.
2.
5.
6.
7.
8.
9.

Inleiding.................................................................. 3
Bestuur ................................................................... 4
Team ...................................................................... 5
Werkwijze............................................................... 5
Cijfers ..................................................................... 6
Samenwerking........................................................ 7
Leergeld Limburg.................................................... 8
Vereniging Leergeld Nederland.............................. 9
Vooruitblik 2021................................................... 10

Bijlagen:
Jaarrekening 2020
Toelichting bij de jaarrekening

2

1. Inleiding
In dit jaarverslag blikken we terug op een uitzonderlijk jaar. Een jaar dat voor het grootste deel
werd beheerst door de besmetting van veel mensen door het coronavirus en de daarbij
behorende maatregelen van overheidswege.
De sterke groei die Leergeld Leudal-Maasgouw in 2018 en 2019 doormaakte, stagneerde
gedurende het verslagjaar ten gevolge van het niet doorgaan van activiteiten voor de kinderen en
sluiting van zwembaden en sport- en spelaccommodaties.
Daarvoor in de plaats kwam wel het leveren van laptops om het voor kinderen mogelijk te maken
om afstandsonderwijs te kunnen volgen.
In veel gezinnen was er geen PC of laptop of slechts één. Ouders moesten noodgedwongen thuis
werken en de kinderen kregen digitaal onderwijs.
Voor de hardware die scholen voor thuisonderwijs boden moesten ouders vaker (tegen de
landelijke regels in) een behoorlijke eigen bijdrage betalen o.a. omdat de licenties voor de
benodigde software erg duur waren.
Dit laatste heeft in den lande nogal wat discussie opgeroepen omdat scholen in principe zelf de
leermiddelen ter beschikking moeten stellen.
Niet alle intermediairs konden of wilden op huisbezoek vanwege besmettingsgevaar.
Er werden wel aanmeldingen verwerkt en inkomenstoetsingen gedaan maar dan digitaal. Dat was
zeker niet ideaal, maar we wilden de kinderen niet extra de dupe laten worden van de
coronacrisis.
De intermediairs onderhielden door het jaar heen vooral telefonisch contact met de gezinnen om
te horen hoe het hen verging en of er specifieke noden waren.
Het bestuur ging twee nieuwe samenwerkingen aan, te weten:
• Speelgoedbank in Leudal
• Family Care Limburg
In het hoofdstuk over de samenwerking komen we daar nog wat uitgebreider op terug.
De gemeenten Leudal en Maasgouw ontwikkelden specifiek armoedebeleid en de stichting
participeerde in dit kader in netwerken die gezamenlijk meer wilden opereren richting gezinnen
die moeite hadden rond te komen.
Voor diverse organisaties fungeert Leergeld als voordeur en dit werd in 2020 geformaliseerd.
In het laatste kwartaal van 2020 werd gestart met het conversieproces van het landelijk
registratiesysteem wat de nodige tijd vroeg van coördinatoren en intermediairs. Die landelijke
conversie veroorzaakte aan het eind enig ongemak omdat vanaf 18 december het systeem uit de
lucht werd gehaald en er geen aanvragen meer konden worden verwerkt.
In de tweede week van januari 2021 zou het nieuwe systeem weer in de lucht zijn.
Wat we in 2020 ook stevig hebben aangepakt is het aanzien en de opbouw van onze website en
een verbetering van het gebruikersgemak. Tevens is een nieuwe folder ontworpen met meer
actuele informatie. Er is een vrijwilligersreglement opgesteld en is er een nieuw beleidsplan
geformuleerd voor de komende vier jaar. We sluiten 2020 af met een behoorlijk positief saldo
omdat we minder konden besteden aan o.a. zwemlessen en participatie van kinderen aan buiten
en binnen schoolse activiteiten vanwege de geldende coronamaatregelen.
Kortom: ook al liep 2020 niet zoals we hadden gewenst en verwacht, we hebben zeker niet
stilgezeten. Veel dank is verschuldigd aan onze coördinatoren en intermediairs die
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onverstoorbaar zijn doorgegaan en ondanks alle beperkingen verhoudingsgewijs t.o.v. andere
regio’s toch nog veel kinderen hebben kunnen helpen.

2. Bestuur
2.1. Bestuurssamenstelling per 31 december 2020
Naam
Richard Verheul
Jos de Kunder
Hilde Glessner
Marij Dings
Karin van der Plas

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

Datum in functie
01-08-2018
28-04-2015
30-11-2016
13-03-2017
01-01-2020

Mutaties 2020
Voorzitter sinds 10-10-2019

Gestopt per 01-03-2020

2.2. Vergaderingen
Vergaderplanning versus realisatie in 2020:
week bestuur
2
4
10
12
19
25
27
28
41
42
45
52

Ma 06-01-2020
Wo 22-01-2020
Ma 02-03-2020
Wo 18-03-2020
Ma 04-05-2020
Wo 17-06-2020
Wo 24-06-2020
Di 07-07-2020
Ma 05-10-2020
Wo 14-10-2020
Ma 02-11-2020
Wo 30-12-2020

coördinatoren

Team intermediairs Realisatie in 2020

Wo 22-01-2020 Wo 22-01-2020
Wo 18-03-2020
Wo 17-06-2020
Wo 24-06-2020 Wo 24-06-2020

Wo 14-10-2020
Wo 30-12-2020 Wo 30-12-2020

x
x
x
Geannuleerd
x
x
x
x
x
x
x
digitaal

Naast de officiële vergaderingen vond er vooral ook bilateraal overleg plaats op basis van
afgesproken acties of actuele ontwikkelingen. Het bestuur van Leergeld ziet toe op de uitvoering van
de afgesproken acties en bespreekt met de coördinatoren de voortgang.
De coördinatoren hebben regelmatig werkoverleg met de intermediairs. Daarin komen met name
praktische zaken aan de orde, werkverdeling en casuïstiek waar vragen over zijn. Afgelopen jaar
gebeurde dit vooral telefonisch.
2.3. Commissies
Sinds 2016 kent Leergeld Leudal-Maasgouw enkele commissies die taken ten behoeve van de
stichting voorbereiden dan wel uitvoeren. We kennen de volgende commissies:
- PR en communicatie
- Financiële zaken
In het afgelopen verslagjaar is vooral de commissie PR actief geweest met de update van de website,
het ontwerpen van een nieuwe folder en een promotieplan om Leergeld opnieuw onder de aandacht
te brengen bij ouders, scholen, zorg-en welzijnsinstellingen, samenwerkingspartners en
loketmedewerkers van de gemeenten.
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De Commissie PR bestond uit de twee coördinatoren met als kartrekker bestuurslid Karin van der
Plas. Zij werden ondersteund door Casa Creation voor wat betreft de vormgeving en Jos Smeets als
webmaster.

3. Team
Het team van de Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw bestond in 2020 uit 14 vrijwilligers:
4 bekleden een bestuursfunctie
1 verzorgt de PR en de promotie van Leergeld (webmaster)
2 verzorgen de coördinatie en
7 fungeren als intermediairs (3 voor Maasgouw en 4 voor Leudal).
Een coördinator leidt de dagelijkse werkzaamheden van de intermediairs. De intermediairs en
coördinatoren doen de aanmeldingen en inkomenstoetsen, bezoeken de gezinnen thuis, kennen de
bestaande/ voorliggende voorzieningen en begeleiden de gezinnen bij de hulpvraag.
Leergeld doet ook de aanmeldingen en inkomenstoetsen voor Jeugdfonds Sport & Cultuur en de
Speelgoedbank Leudal. Daarnaast worden ouders om toestemming gevraagd om hun kinderen
desgewenst aan te melden bij Jarige Jop.
Voor specifieke hulpvragen doen de coördinatoren aanvragen bij bijvoorbeeld Nationaal Fonds
Kinderhulp, het Armoedefonds of de gemeenten.

4. Werkwijze
4.1. Uitgangspunten
De uitgangspunten zijn conform de richtlijnen van de landelijke Vereniging Leergeld:
1. Meedoen in de maatschappij net als alle leeftijdgenoten;
2. Betaling gebeurt niet contant en niet aan het gezin, maar op naam van het kind op basis van
facturen van externen;
3. Maximale bijdrage vanuit Leergeld is € 250,-;
4. Leeftijdsgroep: kinderen vanaf 4 jaar t/m 17 jaar;
5. Er vindt altijd een huisbezoek plaats door een intermediair of coördinator;
6. Naast de bestaande regels voor verstrekkingen wordt vooral maatwerk geleverd. Coördinator en
intermediair bepalen samen de mogelijkheden en nemen een besluit over wat toegekend wordt.
4.2. Werkwijze
Bij 1.1. is de landelijke Leergeldformule beschreven.
Voor Leudal en Maasgouw geldt nog een meer specifieke werkwijze. Die kan namelijk op lokaal
niveau enigszins afwijken van de landelijke formule.
- Aanmelding via website of via hard copy (officieel aanmeldformulier)
Benodigde gegevens worden ingevoerd in het landelijke registratiesysteem (LISY). Het gaat hierbij
om de basispersoonsgegevens die nodig zijn voor de intermediair om de aanvraag in behandeling
te kunnen nemen).
- In LISY wordt een intermediair gekoppeld aan het gezin. De intermediair ziet ook in LISY dat er
een gezin aan hem/haar toegewezen is. De coördinator stuurt een mail met de opdracht om de
aanmelding op te pakken.
- De intermediair neemt contact op met het gezin, maakt een afspraak voor een huisbezoek en
heeft bij dit bezoek het aanmeldformulier bij zich.
Dit formulier wordt tijdens het bezoek eventueel aangevuld met ontbrekende informatie. Een
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-

-

visitekaartje met contactgegevens wordt achtergelaten.
In het kennismakingsgesprek wordt verteld dat wij vrijwilligers zijn en niets met de gemeente te
maken hebben. Wij hanteren onze eigen richtlijnen en ouders kunnen geen eisen stellen t.a.v.
onze mogelijkheden. Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw bepaalt of iets kan en een beroep
hiertegen is niet mogelijk.
De aanvraag wordt behandeld conform de privacyregels (AVG).

Onze kernwaarden zijn:
1. Betrouwbaar
2. Kinderen/ouders zien en horen
3. Respectvol en niet beoordelend helpen
4. Bereikbaar en toegankelijk zijn.
4.3. Mogelijkheden
In het gesprek wordt gekeken wat het gezin nodig heeft voor het betreffende kind en wat Leergeld
hierin kan betekenen. De intermediair geeft inzicht in de mogelijkheden die Leergeld heeft en
bespreekt de procedure.
Afhankelijk van de wensen en behoefte van het gezin kan een aanvraag worden gehonoreerd, mits
die binnen het maximum bedrag van € 250,- valt.
Voor een fiets en computer/laptop wordt een afschrijving van het bedrag in principe verdeeld over 3
jaren zodat er in die 3 jaren nog ruimte overblijft voor andere aanvragen.
Het inkomen van ouders wordt jaarlijks gecontroleerd bij een nieuwe aanvraag (inkomenstoets). De
intermediair legt daartoe opnieuw een huisbezoek af. Bij aanvragen van reeds bekende gezinnen
wordt altijd de datum vermeld waarop het inkomen is beoordeeld (controle in LISY).
Leergeld Leudal- Maasgouw kan soms verstrekkingen doen die niet in het basispakket staan vermeld.
Dat gebeurt veelal op basis van extra subsidies of donaties.

5. Cijfers
Sedert de start van Leergeld Leudal-Maasgouw in 2015, is het aantal aanmeldingen gestaag gegroeid.
In 2020 stagneerde de groei ten gevolge van de coronamaatregelen.
In met name de periode mei tot en met augustus zagen we een daling van het aantal aanmeldingen.
Vanaf september werd het langzaam weer wat drukker en onze verwachting is dat er pas in de loop
van het eerste kwartaal van 2021 een toename is te zien.
In 2021 zullen we wederom samen met de gemeenten Leudal en Maasgouw en onze
samenwerkingspartners, extra promotie doen om gezinnen die nu nog niet in beeld zijn te bereiken.
We verwachten namelijk dat er door de coronapandemie meer gezinnen in de problemen komen.
Ondernemers, zzp-ers en gezinnen met ernstig opgelopen schulden die het hoofd niet boven water
hebben weten te houden tijdens de eerste en twee coronacrisis, zullen specifiek onze hulp nodig
gaan hebben.
5.1. Aantal geholpen kinderen vanaf de start van de stichting Leergeld:

Leudal
Maasgouw
TOTAAL

2015 2016 2017 2018 2019 2020
120 171 236 264 151
70 125 146 184 148
97 190 296 382 448 299
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In 2020 zijn 750 aanvragen toegewezen. Op het totaal van 300 geholpen kinderen is dat
gemiddeld 2,5 toewijzing per kind.
5.2. Donaties
Gedurende 2020 hebben we de volgende donaties ontvangen:
- Ureninzet Kubus Administratiekantoor Roermond. De heer Daems verzorgt al sinds de oprichting
van de stichting vrijwillig en onbezoldigd onze boekhouding en stelt de jaarrekeningen op.
- Ureninzet vrijwilligers; in het jaarverslag van 2019 hadden we voor het eerst opgenomen dat de
inzet van onze vrijwilligers in feite ook geldt als donatie aan onze Stichting. Dat is niet erg
gebruikelijk, maar wel van groot belang om onze doelstelling te realiseren.
Naar schatting ging het in 2020 om zo’n 4000 werkuren. Dat zijn meer dan 2 Fte.
5.3. Overzicht van baten en lasten 2020
We sluiten het jaar 2020 af met een behoorlijk eigen vermogen van €115.790,-. Dit werd -zoals
ook al eerder in dit jaarverslag is genoemd- vooral veroorzaakt door de activiteiten die niet
konden doorgaan in het verslagjaar.
Zie voor het jaaroverzicht en de toelichting op baten en lasten 2020 de bijlagen.
Hoewel elke stichting of bedrijf een nieuw boekjaar wil starten met een veilige reserve is het
bedrag waarmee Leergeld Leudal-Maasgouw 2021 begint niet in lijn met de visie en missie van
onze stichting. Hierover zal nog nader overleg plaatsvinden met de gemeenten.

6. Samenwerking
Leergeld is niet de enige organisatie die zich inspant om kinderen in armoede te laten meedoen.
Leergeld gelooft dat samenwerking loont. Om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen, zetten wij
ons zowel landelijk, regionaal als lokaal proactief in om de samenwerking en afstemming met andere
organisaties zo goed mogelijk te laten verlopen.
Landelijk is daarvoor SAM& opgericht: Samen voor alle kinderen.
In dit kader hebben Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en
Nationaal Fonds Kinderhulp de handen ineengeslagen en specifieke afspraken gemaakt hoe die
samenwerking in de dagelijkse praktijk uit kan zien.
Het kabinet trekt per 2017 structureel 100 miljoen extra uit voor kinderen die opgroeien in armere
gezinnen. Hiervan gaat 85 miljoen naar de gemeenten en 10 miljoen naar de vier landelijke
organisaties. De vier organisaties willen er via een intensieve samenwerking met elkaar en met
gemeenten voor zorgen dat ook deze kinderen kunnen meedoen! Ze bieden voorzieningen op het
gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, recreatie en overige zaken. Door het combineren van
het voorzieningenaanbod en de verschillende methodieken om kinderen te bereiken én de inzet van
private middelen, kunnen nóg meer kinderen nóg beter worden ondersteund. Voor meer informatie
zie www.samenvoorallekinderen.nl.
Belangrijke samenwerkingspartners voor Leergeld Leudal en Maasgouw zijn de stichtingen Jeugdfond
Sport en Jeugdfonds Cultuur. De afspraak die we samen hebben gemaakt is dat Leergeld LeudalMaasgouw voor beide stichtingen fungeert als voordeur, hetgeen inhoudt dat wij de aanmeldingen
van ouders grotendeels verzorgen en de inkomenstoets uitvoeren. Er bestaat een directe
doorverwijsfunctie in ons registratiesysteem naar beide stichtingen, zodat ouders niet op drie
plaatsen hun aanvraag hoeven in te dienen.
Overige samenwerking
In de loop van 2019 is door Leergeld Leudal-Maasgouw gewerkt aan versteviging van de
samenwerking met partijen die direct in contact staan met kinderen en hun ouders en die fungeren
als ambassadeurs voor de stichting. Afspraken maken met koepels is uiterst belangrijk om de
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processen zo soepel mogelijk te laten verlopen, maar nog belangrijker is de samenwerking op de
‘werkvloer’ met instellingen, verenigingen, leveranciers van diensten en goederen, de gemeentelijke
organisatie en het onderwijs. Korte lijnen binnen het netwerk helpen enorm om snel te kunnen
handelen en onnodige bureaucratie te vermijden.
Beide gemeenten hebben het initiatief genomen om organisaties bij elkaar te brengen. Leergeld
heeft daarmee een goede stap kunnen zetten om de armoedeproblematiek ook daadwerkelijk in
samenwerking met andere partijen aan te pakken.
Speeltuin Kitskensberg in Roermond
In 2020 stelde het Kinderfonds Midden Limburg weer een serie toegangskaartjes ter beschikking voor
de speeltuin. Hierdoor konden kinderen en soms ook het hele gezin een hele dag met elkaar
doorbrengen in de speeltuin.
Vlielandvakantie Rotary Nederland
Jaarlijks kunnen de Rotary afdelingen in Nederland kinderen inschrijven voor een hele week vakantie
op Vlieland. Vanuit Leudal werd 1 kind aangemeld. Door de coronamaatregelen is dit helaas niet
doorgegaan.
Speelgoedbank Leudal
De Speelgoedbank is een initiatief van Hoera Kindercentra.
De Speelgoedbank in Leudal is op 3 april 2018 officieel van start gegaan. Zij maakt deel uit van de
Speelgoedbank Leudal en Peel en Maas. Het is bedoeld voor kinderen tussen 4 en 14 jaar van
ouders/verzorgers die ingeschreven staan als bewoner van de gemeente Peel en Maas of Leudal. Hun
ouders hebben een besteedbaar inkomen ter hoogte van de Participatiewet of maken gebruik van de
voedselbank. De Speelgoedbank geeft ouders die geen verjaardagscadeau voor hun kind kunnen
betalen een cheque waarmee zij een cadeau kunnen kopen bij een speelgoedwinkel in hun
gemeente.
Bewoners van de gemeente Leudal konden hun aanvraag indienen bij Synthese (gevestigd in
Businesscentrum Leudal, Markt 6 in Roggel, ma-do 08.30-17.00, telefoon 0475-745138)
In de loop van 2019 bleek echter dat de toegankelijkheid toch een struikelblok is voor veel ouders.
Speelgoedbank heeft Leergeld verzocht deze taak voor hen uit te voeren. Begin 2020 is dit
geconcretiseerd.
De intermediairs van Leergeld Leudal hebben bij de aanmelding van een kind benoemd dat ze
gebruik kunnen maken van een speelgoedvoucher. Ouders hoeven dan niet eerst te reizen naar de
balie van een organisatie in een van de dorpskernen. Dat bespaart kosten maar maakt het vooral
eenvoudiger.
Kledingbank Maasbracht
De samenwerking met de Kledingbank is beperkt tot het verstrekken van verwijsbrieven aan
gezinnen die naast het bestaande pakket nog extra kleding nodig hebben voor de kinderen.
Dat geldt overigens ook voor de Voedselbank.

7. Leergeld Limburg
Alle leergeldstichtingen in Limburg zijn aangesloten bij de landelijke Vereniging Leergeld Nederland
(www.leergeld.nl ) en vormen samen de Stichting Leergeld Limburg.
Die provinciale samenwerking en afstemming is redelijk uniek in Nederland. Geen enkele ander
provincie kent een dergelijk samenwerkingsverband.
Limburg kent in alle gemeenten/regio’s een zelfstandige/autonome stichting Leergeld:
- Regio Maastricht/Heuvelland
- Regio Parkstad
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- Regio Westelijke Mijnstreek (was de eerste in Limburg)
- Gemeente Roermond/Roerdalen
- Gemeente Leudal en Maasgouw
- Gemeente Beesel
- Gemeente Peel en Maas
- Gemeente Weert
- Gemeente Venlo
- Gemeente Horst aan de Maas
- Gemeente Venray
- Gemeente Mook & Middelaar, Gennep
De afgevaardigden vanuit de lokale/regionale stichtingen vormen samen het bestuur.
Per kwartaal vindt afstemmingsoverleg plaats.
De stichting fungeert als overkoepelend orgaan voor al de in Limburg werkzame Stichtingen Leergeld,
die aangesloten zijn bij de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland. De Stichting Leergeld
Limburg ontvangt van de Provincie Limburg een extra subsidie die elk jaar na rato van het aantal
geholpen kinderen wordt verdeeld over de aangesloten stichtingen.
Een afvaardiging vanuit Limburg neemt deel aan de Algemene vergaderingen van Leergeld
Nederland.

8. Vereniging Leergeld Nederland
Via inmiddels 112 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 74% van alle Nederlandse
gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en
vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
Ook de landelijke Vereniging Leergeld is een vrijwilligersorganisatie, die haar hulp- en dienstverlening
lokaal heeft georganiseerd via autonome stichtingen. De autonome stichtingen zijn de leden van de
landelijke vereniging.
Leergeld gaat dus naast materiële verstrekkingen, vooral over zingeving!
Elke Leergeld stichting heeft in de algemene vergadering één stem als het op besluitvorming
aankomt. In Limburg werken we met mandatering en een afvaardiging richting landelijke
ledenvergaderingen.
8.1. Landelijke projecten waar Leergeld Leudal-Maasgouw aan mee doet
“Alle kinderen doen mee”
Het deelproject van Leergeld Alle Kinderen Doen Mee! maakt deel uit van een gezamenlijke aanpak
waarin de verschillende methodieken en voorzieningen van de vijf landelijke organisaties (de
Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld), het Jeugdfonds Sport, het Jeugdfonds
Cultuur, het Nationaal Fonds Kinderhulp (NFKH) en de stichting Jarige Job) gecombineerd worden om
samen met de Nederlandse gemeenten de ambitieuze doelstelling te realiseren dat in 2020 álle
kinderen in Nederland volledig kunnen meedoen! De vijf organisaties hebben hiertoe een
gezamenlijk plan van aanpak geformuleerd onder de naam: Alle kinderen doen mee! De handen
ineen voor meer bereik, waarbij ter begeleiding een externe partij betrokken is. Dit gezamenlijke
plan fungeerde als onderliggend plan voor de subsidieaanvragen van de vijf afzonderlijke organisaties
bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De subsidie werd in 2017 toegekend
voor vier jaren.
Leergeld Leudal-Maasgouw heeft voor 2017-2018 en 2019-2020 subsidie ontvangen om extra
kinderen te kunnen bereiken en extra verstrekkingen te kunnen doen, zoals het vergoeden van
zwemlessen. De subsidies zijn toegekend en lopen tot eind 2020. De verwachting is dat we in 2021
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de ontvangen extra subsidie over 2020 zullen moeten terugstorten vanwege het behalen van de
streefaantallen.
SAM&
Bovengenoemde landelijke stichtingen hebben hun krachten gebundeld en vormen één loket voor
ouders, kinderen en intermediairs die aanvragen willen doen.
Aanmeldingen worden vervolgens doorgestuurd naar de lokale stichtingen.
Het is de overtuiging van alle betrokken stichtingen dat door de één-loket werkwijze, meer kinderen
bereikt kunnen worden en de drempel laag is voor het doen van aanmeldingen.

9. Vooruitblik 2021
In 2020 bestond de Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw 5 jaar. Ten gevolge van de
coronamaatregelen geen echt feestje. We hebben gewoon ons werk gedaan en geprobeerd om
zoveel mogelijk gezinnen te benaderen om te bezien of ze het allemaal wel konden redden in dit
bijzondere jaar.
Leergeld Leudal-Maasgouw zal zich ook in 2021 verder blijven inspannen om kinderen die in
armoede opgroeien op te sporen en hen te voorzien van de nodige middelen zodat ze ook
daadwerkelijk mee kunnen doen.
We hebben vooral ingezet op het verstrekken van laptops zodat kinderen thuisonderwijs konden
volgen. Nadien is dit meer en meer overgenomen door de scholen zelf dankzij een landelijke actie.
Nadeel was wel dat door de ontstane situatie de prijzen voor hardware erg stegen vanwege
schaarste en we gemiddeld meer moesten betalen voor een device.
Doordat we geen extra kosten hoefden te maken konden we deze verstrekking vanuit de
basissubsidies financieren.
De structurele subsidies van de gemeenten Leudal en Maasgouw stellen ons in staat om onze
corebusiness dagelijks uit te voeren. Feitelijk zijn wij één van de partijen die het armoedebeleid van
de gemeenten handen en voeten geven en met dat besef besparen we de gemeenten heel veel geld.
Zou het werk door professionele organisaties of de gemeente zelf uitgevoerd moeten worden dan
zou dat de gemeenschap heel wat meer geld kosten. Geld dat we heel goed kunnen investeren in de
kinderen die dit nodig hebben om mee te doen en een zinvol bestaan op te bouwen.
Want ook voor komend jaar geldt dat ‘Meedoen’ vanzelfsprekend zou moeten zijn omdat het voor
alle kinderen een voorwaarde voor een gelukkig leven!
In 2021 gaan we ons vooral richten op gezinnen en doelgroepen die ten gevolge van de coronacrisis
in zwaar weer zijn terecht gekomen en ons mogelijk niet vanzelfsprekend kunnen bereiken.
Bestuur Stichting Leergeld Leudal en Maasgouw
29 april 2021
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