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Inleiding 
De doelstelling van Leergeld Roosendaal is in overeenstemming met de doelstelling van 
Leergeld Nederland: 
 
 ‘Voorkomen dat schoolgaande kinderen uit minima gezinnen vanwege armoede niet kunnen 
deelnemen aan het sociaal/maatschappelijk leven op en rond de school’. 
 
Anders geformuleerd:  
Leergeld Roosendaal wil voorkomen dat kansarme kinderen uit de gemeente Roosendaal in 
de leeftijd van 4 tot 18 jaar sociaal/maatschappelijk buitengesloten worden. 
 
Het kalenderjaar 2019 was het 16de 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 2019 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 W. van Leuven, lid 
- De heer K. Jongmans, lid 
- Mevr. A. Oudhof, lid 
- Mevrouw C. de Jong, lid 

 
In 2019 zijn er de volgende wisselingen geweest in het bestuur: 

• Mevrouw Reuvers is toegetreden tot het bestuur en heeft het voorzitterschap 
overgenomen van de heer Jongmans. 

• De heer Dubbelman heeft zijn bestuurslidmaatschap/penningmeesterschap 
beëindigd. 

• De heer Vooghden is toegetreden tot het bestuur en heeft het penningmeesterschap 
op zich genomen. 

• De heer Uijtdehaag is gestopt als bestuurslid. 

• De heer Van Oorschot is gestopt als bestuurslid. 

• Mevrouw De Jong is toegetreden als bestuurslid. 
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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. 
 

Aanvragen voor steun 
Het aantal geholpen gezinnen en kinderen was in 2019 hoger dan in de voorgaande jaren, 
onderstaand een getalsmatig overzicht van het aantal gezinnen en aantal kinderen dat een 
beroep heeft gedaan op Leergeld in de afgelopen jaren. 
 

  

 

Aantal 

gezinnen 

 

Aantal 

kinderen 

Toename 

gezinnen 

t.o.v. jaar 

ervoor 

 Toename 

kinderen 

t.o.v. jaar 

ervoor  

          

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% 

 

In 2019 is het aantal gezinnen t.o.v. 2014 gestegen met ruim 59% en het aantal kinderen met 

ruim 48%. De ingezette acties om meer bekendheid te geven aan Leergeld hebben duidelijk 

resultaat gehad. 

Ter nadere informatie is een overzicht vanaf 2005 bijgevoegd, zie bijlage 1. 

Onderwijs en Welzijn  
Vanwege de samenwerking met Stichting Paul en het Jeugdcultuurfonds heeft de Stichting 
Leergeld Roosendaal zich ook in 2019 specifiek gericht op het haar toebedeelde terrein 
"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 
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minder goede hersenontwikkeling en tot het ontbreken van een veilige gehechtheid.   Met 
name en uiteraard kan onderwijs hier oplossingen bieden.  
 
Door verbeterde subsidiering was het nadrukkelijk een taak van Stichting Leergeld om de    
ingevoerde verruimingsmogelijkheden te continueren en verder uit te bouwen om de 
schoolkosten, voor ouders van armoedegezinnen draaglijk te maken.  
Stichting Leergeld Roosendaal richtte zich op gezinnen met een inkomen op het niveau van 
120 % van het sociaal minimum en de besteding per kind per jaar was gebonden aan een 
maximum van €225 per jaar. Deze limieten zijn in 2018 aangepast.  Thans is 130% van het 
minimum uitgangspunt en ook is de besteding per kind per jaar opgehoogd om te 
voorkomen dat kinderen uit armoedegezinnen achtergesteld raken ten opzichte van 
klasgenoten.    
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, behalve de normale reguliere 
trajecten binnen het V.O., ook de specifieke aanbiedingen toegankelijk moeten zijn voor 
talentvolle kinderen uit armoedegezinnen.  In 2017 al heeft de Stichting Leergeld door 
bestudering van de schoolkosten van zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs zich een 
beeld gevormd van de diverse kosten. Op basis daarvan heeft het bestuur van de Stichting 
Leergeld vastgesteld welke kosten voor vergoeding in aanmerking konden komen. De 
resultaten hiervan hebben geleid tot een ruimer beleid.  
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 2019 heeft dit een vervolg gekregen. 
 
Over de mogelijkheden van Stichting Leergeld Roosendaal zijn contacten gelegd met de 
directies van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Enerzijds om 
duidelijkheid te scheppen, anderzijds om de scholen te stimuleren ouders te attenderen op 
de mogelijkheden van Stichting Leergeld.  Alle basisscholen van de gemeente zijn bezocht. 
Zowel met Tongerlo (Da Vincicollege, Norbertus- en Gertudes college) en met het Jan 
Tinbergen College is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.  
Door middel van het met elkaar in contact brengen van de coördinator van Stichting 
Leergeld en de administratief medewerkers van de scholen is er veel verbetering tot stand 
gebracht in het afwikkelen van betalingsprocedures.  Stichting Leergeld streeft er naar om 
met alle scholen goede afspraken te maken en probeert dan ook de contacten met de 
scholen te verstevigen. 
 

Tevens vond de Stichting Leergeld het nodig om het begrip ´welzijn´ nader te beschouwen. 
Het betreft dan kinderen die nooit op vakantie gaan, er slecht gekleed uitzien en nooit een 
verjaardagsfeestje kunnen geven. We verwijzen in dit kader veel naar collega instellingen 
zoals Jarige Job.   In het licht van deze nadere beschouwing over het begrip "welzijn” is 
Stichting Leergeld terughoudend gebleven; we concentreren ons op zaken die verband 
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houden met het volgen van onderwijs. Wel ondersteunt Stichting Leergeld in toenemende 
mate met fietsen en huiscomputers (daarover verderop in het jaarverslag meer). Als 
Leergeld voor bepaalde (welzijns)problemen geen oplossing kan bieden adviseren onze 
intermediairs zo mogelijk over de mogelijkheden die er wel zijn. Zij spijkeren hun kennis op 
het gebied van deze mogelijkheden continu bij.  Wel beseft Stichting Leergeld, dat hier nog 
een groot terrein openligt. In het streven van Stichting Leergeld om tot een goede 
samenwerking te komen met de afdeling Bijzondere Bijstand van de gemeente, past een 
verder ontwikkeling van het terrein 'welzijn'. 

Computers 
In 2019 hebben we desktopcomputers en laptop uitgereikt. Deze waren hoofdzakelijk 

afkomstig van de Landelijke stichting en de  gemeente Roosendaal. Deze computers worden 

door Leerwerkbedrijf EcoWare uit Zoetermeer opgeschoond en voorzien van Windows 10 en 

het bijbehorende Office-pakket van Microsoft. 

 

De computers werden opgeslagen in een onverwarmde garagebox. Dat veroorzaakt met 

name in de winter condens bij aflevering. In 2019 hebben met de verhuizing een inpandige 

opslagruimte gekregen. 

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. De eerste signalen laten zien dat kinderen blij en trots zijn met de 
nieuwe fiets. Begin 2020 wordt deze nieuwe regeling geëvalueerd.  

Samenwerking met andere organisaties 
Ook in 2018 heeft Leergeld Roosendaal meegewerkt in het Netwerk Armoede Roosendaal. 
Andere organisaties in dat netwerk zijn: Stichting Paul, Jeugdcultuurfonds 
(vertegenwoordigd door CultuurCompaan), Stichting Charitas, Fonds Kind en Armoede, 
Steunfonds St. Jan en het Schrauwenfonds. Prioriteit is gegeven aan het vergroten van de 
bekendheid van het bestaan en de doelstelling van deze organisaties. Naar schatting wordt 
slechts door circa 50% van de Roosendaalse doelgroep een beroep gedaan op organisaties 
als stichting Leergeld. 
Dit blijkt een hardnekkig probleem waaraan ook op gemeentelijk en landelijk niveau wordt 
gewerkt. Ook in 2019 is hieraan prioriteit worden gegeven. 
 
Ook nu weer hebben wij diverse gezinnen doorgestuurd naar WijZijn en andere 
voorzieningen, zoals de noodbank. 
 

PR 
Er is aandacht besteed aan de naamsbekendheid van Stichting Leergeld via media, maar ook 
bezoeken aan bv. de Voedselbank.  
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Veel aandacht is er uit gegaan naar het onder de aandacht brengen van Leergeld bij 
leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs. De samenwerking met deze scholen 
loopt steeds beter. Zo maken meerdere scholen ouders op hun rekeningen attent op 
Leergeld indien zij problemen hebben met het betalen van deze rekening. 
 
De samenwerking met de ROC’s in verband met de wetgeving van 2017 verloopt soepel. In 
deze wetgeving is opgenomen dat de ROC’s na screening door Stichting Leergeld, de kosten 
op zich nemen tot een maximum van € 750,--.  
 
Met Stichting Paul verloopt de samenwerking ook op dit gebied goed. Zo was de planning 
om gezamenlijk een stand te hebben tijdens het Roosendaals Treffen. Door 
weersomstandigheden is dit niet doorgegaan. 
 
In 2019 is Sam& van start gegaan. Dit is een landelijk samenwerkingsverband tussen 
Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting 
Jarige Job. Leergeld Roosendaal heeft zich hierbij aangesloten. In 2019 is de website van 
Sam& van start gegaan: https://www.samenvoorallekinderen.nl/ 

Huisvesting 
Tot medio 2019 was Leergeld Roosendaal gehuisvest in voormalig klooster Mariadal in 
Roosendaal. Dit gebouw is enkele jaren geleden verkocht aan de provincie. Hierbij is 
medegedeeld dat huurders op termijn het gebouw moeten verlaten. Medio 2019 was het 
zover. De gemeente Roosendaal heeft ruimtes in een voormalig schoolgebouw in de wijk 
Langdonk aangeboden aan verschillende organisaties tegen een redelijke huurprijs. Gelukkig 
kon Leergeld hier ook gebruik van maken. Stichting Paul heeft ook ruimte in dit gebouw 
gehuurd en is daar onze “buurman”. Dit bevordert de operationele samenwerking. 

Financiën 
De gemeentelijke subsidie bedroeg dit jaar € 120.000,00.  
 
Met grote inspanning is een bedrag van € 27.136,00 bij elkaar gekregen tegen € 22.600,00 in 
het jaar 2018. Dit geld is afkomstig van sponsorende organisaties, particulieren en 
sponsoracties. 
 
De kosten voor de organisatie zijn in 2019 licht gestegen. Door de verhoogde inkomsten 
hebben wij voldoende middelen ter beschikking gehad voor onze doelgroepen. Een 
belangrijke stijging van uitgaven heeft plaatsgevonden doordat wij van gebruikte fietsen zijn 
overgestapt op de verstrekking van nieuwe fietsen en daarnaast hebben wij ook bedragen 
beschikbaar gesteld voor leerlingen die verplicht een Chromebook op school moesten 
hebben.  
Voor 2020 staat opnieuw hoog op de agenda om de doelgroep in Roosendaal nog beter te 
vinden. Ook op landelijk niveau binnen Leergeld Nederland worden campagnes gevoerd om 
beter tot de doelgroepen door te dringen. 
 
Dankzij de gemeentelijke subsidie en de bijdragen uit private bronnen hebben wij het beleid 
in 2019 kunnen uitvoeren en weer zo’n 1.600 aanvragen van 683 kinderen kunnen 
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honoreren. Voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven over 2019 verwijzen wij u naar 
bijlage 2 van dit verslag. 
 
De gemeente Roosendaal heeft in 2019 een aanbestedingsprocedure opengesteld voor de 
financiële middelen voor kinderen in armoede in 2020 en 2021. Voorwaarde vanuit de 
gemeente was dat partijen gezamenlijk met één penvoerder in zouden schrijven. 
CultuurCompaan, stichting Paul en stichting Leergeld Roosendaal hebben samen 
ingeschreven waarbij Leergeld als penvoerder is opgetreden. Het opstellen van de 
inschrijving heeft veel tijd en energie gekost. De gemeente Roosendaal heeft de subsidie 
voor 2020 en 2021 toegekend aan stichting Paul en stichting Leergeld. 
 
 

Roosendaal, 24 maart 2020 
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,-- 
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 2019 
 

Stichting Leergeld Roosendaal Uitgaven over 2019 en 2018 
 
Exploitatierekening over 2019    

         

     2019  2018  

     €  €  

           

         

         

Subsidies en giften       

         

Subsidie gemeente Roosendaal  120.000  100.000  

Giften     27.136  22.600  

     147.136  122.600  

         

Bedrijfslasten        

Overige personeelskosten   8.779  6.736  

Huisvestingskosten    1.704  1.200  

Kantoorkosten    4.750  4.365  

Algemene kosten    1.454  1.589  

Meedoen     7.742  -1.314  

Onderwijs    50.656  48.952  

Welzijn     71.802  60.843  

     146.887  122.371  

         

Financiële lasten        

Rente en bankkosten   249  236  

         

Personeelskosten, huisvestingskosten en overige kosten van beheer en administratie 

     2019  2018  

     €  €  

           

         

Overige personeelskosten       

Kosten vrijwilligers/intermediairs  8.750  6.687  

Kantinekosten    29  49  

     8.779  6.736  

         

Huisvestingskosten        

Overige     750    

Huur     954  1.200  

     1.704  1.200  
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Kantoorkosten       

Kantoorbenodigdheden   235  1003 

Drukwerk     1.218  711 

Communicatiekosten   491  580 

Porti     1.965  1.487 

Automatiseringskosten   841  584 

     4.750  4.365 

        

Algemene kosten       

Abonnementen en contributies (Leergeld Nederland) 1.213  1.211 

Diversen     241  358 

Bestuurskosten      20 

     1.454  1.589 

        

        

Meedoen        
Mutatie in de verplichtingen aan het einde van het 
verslagjaar 7.742  -1.314 

        

        

Onderwijs       

Ouderbijdragen    12.650  12.388 

Schoolreizen    13.032  12.842 

Schoolkampen    5.702  6.904 

Excursies    5.578  4.738 

Overblijfkosten    2.653  1.126 

Overige onderwijskosten   1.546  1.246 

Overige schoolbenodigdheden   9.495  9.708 

     50.656  48.952 

        

        

     2.019  2018 

     €  € 

          

        

Welzijn        

Contributies/lesgelden   654  980 

Welzijnsevenementen     135 

Fietsenproject    50.582  44.746 

PC-Project    20.566  14.982 

     71.802  60.843 

        

         
 


