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Inleiding 

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. In Roosendaal groeien 15% van de 
kinderen tot 18 jaar op in een gezin wat een inkomen heeft tot maximaal 120% van de 
bijstandsnorm. 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 Roosendaal biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten. Hiermee krijgen deze kinderen een springplank, waardoor zij 
opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.  

Het kalenderjaar 2020 was het 17de jaar waarin Stichting Leergeld Roosendaal actief was. 
Conform het beleid van de gemeente Roosendaal hebben we ons met name en expliciet 
gericht op schoolse activiteiten en welzijnsaspecten van de kansarme kinderen. Dankzij de 
bijdragen van de gemeente en uit particuliere bronnen en dankzij de inzet van het 
vrijwilligersteam kunnen we terugzien op een geslaagd jaar en hebben we invulling kunnen 
geven aan de doelstelling. 
 

ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN,  
NU MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN 

Bestuur Stichting Leergeld Roosendaal 
Het bestuur van Stichting Leergeld Roosendaal was eind 2020 als volgt samengesteld: 
 

- Mevrouw C. Reuvers voorzitter 
- De heer L. Langenberg, secretaris 
- De heer T. Vooghden, penningmeester 
- De heer F. van Haren, lid 
- De heer K. Jongmans, lid 
- Mevr. A. Oudhof, lid 
- Mevrouw C. de Jong, lid 

 
In 2020 heeft de heer Van Leuven aangegeven te stoppen als bestuurslid. Hij heeft aan de 
wieg gestaan van de doorstart van stichting Leergeld Roosendaal. Onder zijn voorzitterschap 
is de stichting uitgegroeid tot een stabiele organisatie die elk jaar weer veel kinderen kansen 
biedt. De heer Van Leuven was hierbij het boegbeeld van de organisatie. De stichting is hem 
dan ook veel dank verschuldigd voor zijn inzet en betrokkenheid. 

Administratie en intermediairs 
Het team bestaat uit 1 coördinator en 5 intermediairs. Dit team werkt al geruime tijd samen 
en is goed op elkaar ingespeeld. 
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Aanvragen voor steun 
Het aantal geholpen gezinnen en kinderen was in 2020 lager dan in de 2019. Door Corona 
zijn verschillende schoolactiviteiten (zoals schoolreisjes) niet doorgegaan. De verwachting is 
dan ook dat de Corona maatregelen er voor gezorgd hebben dat er minder aanvragen zijn 
binnengekomen. 
Onderstaand overzicht geeft een beeld van het aantal aanvragen per jaar.  

  

    Toename 

gezinnen 

t.o.v. jaar 

ervoor 

 Toename 

kinderen 

t.o.v. jaar 

ervoor  Aantal 

gezinnen 

Aantal 

kinderen 

          

2014 236 461     

2015 260 510 10% 11% 

2016 312 567 20% 11% 

2017 334 608 7% 7% 

2018 341 618 2% 2% 

2019 376 683 10% 11% 

2020 372 643 -1% -6% 

In bijlage 1 is een overzicht vanaf 2005 bijgevoegd. 

Onderwijs en Welzijn  
 
In Roosendaal worden drie stichtingen door de gemeente gesubsidieerd die zich richten op 
kinderen in armoede: 

- Het Jeugdcultuurfonds / CultuurCompaan organiseert culturele activiteiten 
- Stichting Paul biedt kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan sportactiviteiten 
- Stichting Leergeld Roosendaal is actief op  "Onderwijs en Welzijn".  

 
Bij de bepaling van haar beleid ten aanzien van "Onderwijs en Welzijn" heeft Stichting 
Leergeld Roosendaal o.a. de artikelen 27 en 28 van het VN-Kinderrechtenverdrag als 
uitgangspunt genomen: 
 

- Art. 27: Ieder kind heeft recht op een levensstandaard die voldoende is voor zijn of 
haar lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke 
ontwikkeling enz. 

- Art. 28 Onderwijs: Het kind heeft recht op onderwijs. Basisonderwijs is voor ieder kind 
gratis en verplicht. De overheid zorgt ervoor dat het voortgezet - en beroepsonderwijs 
toegankelijk is voor ieder kind, in overeenstemming met zijn of haar leerniveau.  
 

Onderzoek heeft aangetoond, dat arme kinderen meer risico lopen op problemen in hun 
ontwikkeling. Het kan effect hebben op psychosociale ontwikkeling, kan leiden tot een 
minder goede hersenontwikkeling en tot het ontbreken van een veilige gehechtheid.    
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Stichting Leergeld Roosendaal richt zich op gezinnen met een inkomen tot op het niveau van 
130 % van het sociaal minimum. 
  
In het onderwijs krijgen ouders, met name van kinderen in het voortgezet onderwijs, een 
rekening voor aanvullende kosten van de school gepresenteerd (een 'vrijwillige' 
ouderbijdrage). Het betreft schoolkampen, excursies, de ouderraad, verzekeringen en 
schaderegelingen, extra lesmateriaal zoals atlassen en gereedschappen. Verder is er vaak 
een extra aanbod van vakken, tweetalig onderwijs, specifieke trajecten of trainingen, 
cursussen enz..  
Stichting Leergeld Roosendaal stelt zich op het standpunt dat ook de activiteiten waarvoor 
een “vrijwillige” bijdrage nodig is, toegankelijk moeten zijn voor kinderen uit 
armoedegezinnen.   
In 2018 heeft de Scholengemeenschap Tongerlo aan de eerste- en tweedejaars studenten 
gevraagd om een Chromebook aan te schaffen. Stichting Leergeld heeft het op zich 
genomen om deze chromebooks voor armoedekinderen te betalen onder voorwaarde dat ze 
er het gehele schooltraject mee afmaken. In 2020 heeft dit een vervolg gekregen. 

Computers 
In 2020 hebben we … desktopcomputers en laptops uitgereikt. Het aantal is fors 

toegenomen in de afgelopen jaren. In 2020 zijn de scholen geruime tijd gesloten geweest als 

gevolg van de corona maatregelen. Scholen zijn daarbij overgestapt naar digitaal onderwijs. 

Dit is goed terug te zien in de forse groei van het aantal uitgeleverde laptops/chromebooks. 

 

Vanaf 2021 leveren we geen 2e hands computers meer maar gekochte, refurbished laptops. 

Jaar 
Aantal 
computers 

Aantal 
laptops 

2017  37  0 

2018  52  33 

2019  69  47 

2020  72  88 

 

Fietsen 
In 2018 is er voor gekozen om te stoppen met het uitleveren van opgeknapte “wees”fietsen. 
Deze waren vaak van slechte kwaliteit. Besloten is daarom om nieuwe fietsen aan te bieden. 
Een fiets is voor een kind van groot belang om zelfstandig naar school te kunnen gaan en 
voor andere activiteiten. Het beleid is dat kinderen maximaal twee fietsen krijgen: 1 als ze 8 
jaar zijn en 1 als ze 12 jaar zijn. In 2020 is deze regeling geëvalueerd. Het bestuur is tevreden 
met de resultaten en heeft besloten om door te gaan met het uitleveren van nieuwe fietsen. 
In 2020 zijn meerdere leveranciers van fietsen gevraagd om een offerte uit te brengen voor 
het leveren van fietsen via Leergeld Roosendaal. Op basis deze procedure is een contract 
voor twee jaar aangegaan met een leverancier. 
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Samenwerking met andere organisaties 
Leergeld werkt actief samen met andere organisaties en de gemeente op het gebied van 
armoede. In 2019 heeft de gemeente Roosendaal de inschrijving voor subsidie voor kinderen 
in armoedesituaties opengesteld voor meerdere aanbieders. Daarbij is aangegeven dat 
stichting Paul, Cultuurfonds en stichting Leergeld Roosendaal gezamenlijk in moesten 
schrijven. In 2019 is de subsidie gegund aan deze combinatie. De samenwerking tussen 
stichting Paul en stichting Leergeld Roosendaal is verder geïntensiveerd. Zo is afgesproken 
dat de stichtingen geen inkomenstoets doen als een gezin al bij de andere organisatie in 
aanmerking komt voor verstrekkingen.  

Actie Pepernoot 
Stichting Paul en stichting Leergeld Roosendaal hebben in het verleden mee gedaan met een 
landelijke actie waardoor kinderen in armoede een Sinterklaascadeau uit konden zoeken. 
Helaas kon in 2019 maar een zeer beperkt aantal kinderen deelnemen. Besloten is om 
daarom zelf een actie op te zetten: de Actie Pepernoot. De twee stichtingen hebben hier 
geld voor uit getrokken; ook de gemeente Roosendaal heeft hier aan bijgedragen. 
De actie was een groot succes: …. kinderen zijn blij gemaakt met een tegoedbon waar ze een 
cadeau voor uit mochten kiezen. 

PR 
Op veel verschillende manieren wordt getracht de doelgroep te bereiken. Met scholen zijn 
er goede afspraken dat zij stichting Leergeld Roosendaal actief onder de aandacht brengen 
van ouders. Cultuurcompaan, stichting Paul en stichting Leergeld Roosendaal willen daarom 
de bekendheid nog verder vergroten. Samen met de gemeente Roosendaal is een offerte 
opgevraagd voor ondersteuning op dit gebied. De offerte sluit echter niet aan op de wensen 
van de organisaties. Een kleine werkgroep is aan het werk om te kijken welke 
verbetermogelijkheden er zijn en wie hierbij kan ondersteunen. Stichting Leergeld 
Roosendaal kijkt hierbij ook kritisch naar de eigen website. 

Financiën 
De gemeentelijke subsidie bedroeg dit jaar € 120.000,00.  
 
Met grote inspanning is in 2020 een bedrag van € 20.620 aan giften bij elkaar gekregen. Dit 
geld is afkomstig van sponsorende organisaties, particulieren en sponsoracties. 
 
Door de verhoogde inkomsten hebben wij voldoende middelen ter beschikking gehad voor 
onze doelgroepen. Een belangrijke stijging van uitgaven heeft plaatsgevonden doordat 
bedragen beschikbaar gesteld voor leerlingen die verplicht een Chromebook op school 
moesten hebben. Door Corona is het aantal aanvragen fors gestegen. 
 

 
 

Roosendaal,  
Het bestuur van Stichting Leergeld Roosendaal 
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Bijlage 1: Overzicht aantal aanvragen, kinderen, gezinnen en 
uitgekeerde bedragen per jaar 

 
 

STICHTING LEERGELD ROOSENDAAL 
 

 
JAAR                  AANVRAGEN                 KINDEREN  GEZINNEN UITGEKEERD 

 
2005   82   68   32 €    7.400,-- 
 
2006   373   330   182 €   24.800,-- 
 
2007   650   425   204 €   35.400,-- 
 
2008*   797   429   205 €   51.700,-- 
 
2009*   849   451   229 €   47.700,-- 
 
2010   608   339   179 €   36.800,-- 
 
2011 (geschat) 628   326   161 €   43.500,--  
 
2012 (geschat) 650   350   175 €   41.900,-- 
 
2013(gecorrigeerd) 984   442   214 €   49.613,-- 
 
2014   1074   467   237 €   80.478,-- 
 
2015   1208   541   268 €   64.727,-- 
 
2016   1409   596   320 €   59.441,-- 
 
2017   1255   612   335 €   85.336,-- 
 
2018   1456   618   341 € 108.481,-- 
 
2019   1611   683   376 € 125.460,-- 
 
2020   1396   643   372 € 134.779,-- 
   
N.B. t/m 2014 schoolse en buitenschoolse activiteiten zoals sport en cultuur 

         Vanaf 2015 uitsluitend schoolse- en welzijnsactiviteiten en uitgaven 

        *Veel en dure aanvragen voor zwemmen 
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Bijlage 2: Exploitatierekening 2020 
 

 
 
Specificatie van de staat van baten en lasten over:

€ € € € € €

Subsidies

Subsidie gemeente Roosendaal 120.000 120.000 100.000

Subsidie SZW 23.550

Onderwijs

Ouderbijdragen 10.351 12.650 12.388

Schoolreizen 804 13.032 12.842

Schoolkampen 2.558 5.702 6.904

Excursies 851 5.578 4.738

Overblijfkosten 1.477 2.653 1.126

Bijlessen 445

Overige onderwijskosten 1.546 1.246

Overige schoolbenodigdheden 13.763 9.495 9.708

Totaal onderwijs -------------> 30.249 -------------> 50.656 -------------> 48.952

Welzijn

Contributies/lesgelden 400 654 980

Welzijnsevenementen 135

Fietsenproject 50.266 50.582 44.746

PC-Project 43.264 20.566 14.982

Totaal welzijn -------------> 93.930 -------------> 71.802 -------------> 60.843

Resultaat subsidieverstrekking 19.371 -2.458 -9.795

2020 2019 2018
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Giften

Bewonersvereniging 5.000 5.000

H. van Miert 600

Kinderhulp 1.137

Schrauwenfonds -

Zusters Franciscanessen 5.000 5.150 5.000

RABO clubsuporter 225

Kerstmarkt Gertrudis College 3.512 -

Afscheid Els Ettes 538

Sponsorloop Lavoor 692

Overig 489 608

Societeit Contact 750

Red River investments 750

Kiwanis 500

Steunfonds St Jan 1.000

H.J.S. Tijhaar -

Anoniem 10.100 10.000 10.000

Stakingskas 1.206

A.C.P. Coremans 500 500 500

Fam. Anderson 100

Stichting KPO 1.500

Totaal giften -------------> 20.620 -------------> 27.136 -------------> 22.600

Bedrijfslasten

Overige personeelskosten

Kosten vrijwilligers/intermediairs 5.456 8.750 6.687

Kantinekosten 126 29 49

-------------> 5.582 -------------> 8.779 -------------> 6.736

Huisvestingskosten

Overige 142 750

Huur 1.541 954 1.200

-------------> 1.683 -------------> 1.704 -------------> 1.200

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 639 235 1003

Drukwerk 911 1.218 711

Communicatiekosten 429 491 580

Porti 1.379 1.965 1.487

Automatiseringskosten 4.543 841 584

-------------> 7.901 -------------> 4.750 -------------> 4.365

Algemene kosten

Abonnementen en contributies (Leergeld Nederland) 1.235 1.213 1.211

Diversen 241 358

Representatiekosten 495

Accountantskosten 2.000

Bestuurskosten 20

-------------> 3.730 -------------> 1.454 -------------> 1.589

Totaal bedrijfslasten 18.896 16.687 13.890

Resultaat bedrijfsvoering 1.724 10.449 8.710

Financiele lasten

Rente en bankkosten -307 -249 -236

TOTAAL RESULTAAT 20.788 7.742 -1.321  
 


