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1 VOORWOORD
Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens ongeveer 400.000 kinderen in een
situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste
levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om
financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaalmaatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
“Meedoen” op school en in de vrije tijd van de kinderen wordt om financiële redenen onmogelijk.
Hierdoor krijgen deze kinderen niet de mogelijkheid om zich volledig te ontwikkelen. Kinderen die
opgroeien in dit soort situaties, hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van
eenzaamheid, behalen lagere onderwijsresultaten en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een
armoedesituatie terecht te komen, of in de criminaliteit.
Investeren in de meest kwetsbare groepen kinderen en zorgen dat ze al van jongs af aan mee kunnen
draaien in de maatschappij, is van groot belang voor de ontwikkeling van een land. Niet investeren in
de meest kwetsbare groep kinderen heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor deze kinderen,
maar ook voor de maatschappij als geheel.
Het is bekend dat armoede stress geeft in gezinnen en daarmee invloed heeft op de schoolprestaties
van kinderen. Door de coronapandemie konden kinderen lange tijd niet naar school en moesten thuis
onderwijs volgen. Daardoor werden de verschillen tussen rijke en arme gezinnen nog zichtbaarder.
Zo blijkt dat:
- Niet alle kinderen beschikken over digitale middelen voor het kunnen volgen van thuisonderwijs;
- Sommige kinderen één laptop moeten delen met broers en zusjes;
- Sommige gezinnen geen wifi hebben of erg klein zijn behuisd, waardoor meerdere kinderen in één
ruimte hun huiswerk moeten maken. Niet naar school kunnen leidt niet alleen tot onderwijs
achterstanden maar ook tot minder beweging en geen of weinig contact met leeftijdgenoten. Al deze
beperkingen hebben gevolgen voor het welbevinden van kinderen en jongeren. Wat de
coronapandemie ook duidelijk maakte is dat bij een deel van de gezinnen de digitale vaardigheden
van ouders als gevolg van laaggeletterdheid en/of anders taligheid beperkt zijn. Het verstrekken van
een laptop of tablet alleen is niet altijd voldoende en vraagt om goede afstemming met de betrokken
partijen.
Ook in de gemeente Land van Cuijk staat inmiddels een professionele organisatie van enthousiaste
vrijwilligers, die allen hun bijdrage leveren om kinderen een kans te geven, om mee te mogen doen,
als ouders hen dat niet kunnen bieden. Ondanks corona zijn ook in 2021 een aantal mooie successen
geboekt:
-

Zo zijn er 423 kinderen ondersteund
Zijn we met kinderen uit onze doelgroep een dagje uit geweest naar Zoo Park Overloon
Zijn er nieuwe bekwame vrijwilligers aangenomen
Is onze naamsbekendheid echt groter geworden
Is er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen

Kortom, een prestatie waar wij allen trots op zijn en die ons motiveert om door te gaan. Meedoen is
nog steeds niet vanzelfsprekend. Vanuit Leergeld zullen we het armoedeprobleem onder de aandacht
blijven brengen en ons blijven inspannen om het meedoen mogelijk te maken.
Helen Scholten, Voorzitter
Wat er ook speelt in deze wereld, laat het kinderen zijn!
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2 STICHTING LEERGELD LAND VAN CUIJK
2.1 Missie
Leergeld Land van Cuijk heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit
gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld Land van Cuijk biedt kansen aan kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor
kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en
later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. De lange termijn ambitie van
Leergeld Land van Cuijk is dat alle kinderen kunnen meedoen.
Het motto van Leergeld Land van Cuijk is: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is
straks meetellen”.

2.2 De Leergeldformule
Leergeld Land van Cuijk werkt conform de formule / stappenplan van Leergeld Nederland:
Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht
door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de
situatie van het gezin besproken en de hulpbehoefte geïnventariseerd. Er wordt bekeken of er ook
voor andere kinderen hulp nodig is. Waar nodig worden ouders gewezen op andere hulpverlenende
organisaties zoals een juridisch loket, schuldhulpverlening of (school)maatschappelijk werk. Er vindt
toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.
Stap 2: Signalering: Tijdens het huisbezoek kijkt de intermediair of er ook voor andere kinderen hulp
nodig is. Ook wijst de intermediair waar nodig op andere organisaties die het gezin verder kunnen
helpen, zowel met materiële als immateriële ondersteuning: zoals schuldhulpverlening,
(school)maatschappelijk werk, de voedselbank of sociaal raadslieden. Merkt de intermediair
structurele belemmeringen op die het gezin in de weg staan om de eindjes aan elkaar te knopen of
om stappen vooruit te zetten, dan meldt de intermediair dit bij de Leergeldstichting. Deze signalen
gebruikt de lokale Leergeldstichting richting gemeente of richting Leergeld Nederland of andere
netwerkpartners zodat zij structurele belemmeringen aan de kaak kunnen stellen en adresseren aan
partijen die deze belemmeringen kunnen wegnemen.
Stap 3: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn met
betrekking tot de gevraagde hulp en bij welke bestaande voorzieningen, zoals de bijzondere bijstand
van de gemeente of andere instanties/organisaties, men terecht kan. Leergeld kan vaak ook
ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.
Stap 4: Financieel vangnet: Wanneer er geen bestaande voorzieningen zijn voor de betreffende
aanvraag van het kind, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, biedt Leergeld
aanvullende hulp in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen.
Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het
voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”.
Stap 5: Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft
het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit
van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.
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2.3 Speerpunten 2021
Voor het jaar 2021 is de aandacht vooral uitgegaan naar verhoging van de kwaliteit van de
dienstverlening en organisatie. De volgende speerpunten voor 2021 zijn benoemd:
- Ondersteunen van ten minste 400 kinderen
- Naamsbekendheid vergroten middels jaarplan PR & Communicatie
- Nauwe contacten onderhouden met Sam& en andere aanbieders
- Het nieuwe registratiesysteem Lisy 2021 optimaliseren en invullen vacature Lisy
beheerder/begeleider
- Organiseren van cursussen ter verbetering van onze dienstverlening
Van deze speerpunten zijn er drie volledig gerealiseerd:
- Er zijn in 2021 in totaal 423 unieke kinderen ondersteund, dus ruim meer dan het streefgetal.
- Door een gerichte aanpak en diverse acties van de PR commissie is de naamsbekendheid van
Leergeld Land van Cuijk in het afgelopen jaar enorm toegenomen.
- Lisy 2021 het registratiesysteem van Leergeld is verder uitgebouwd. Hierdoor is de een forse
verbetering (eenvoud, transparantie) gerealiseerd in het werk van de intermediairs en de
coördinatoren. In de vacature voor een Lisy-beheerder / begeleider is voorzien door een nieuwe
vrijwilliger.
De overige twee speerpunten worden nog voorbereid. De actieve aansluiting bij Sam& is, mede door
de coronapandemie, nog niet volledig tot stand gekomen. In 2022 wordt bekeken hoe dit verder wordt
uitgewerkt. Hetzelfde geldt voor het organiseren van cursussen ter verbetering van de dienstverlening.
Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij het aanbod van Leergeld Nederland.

2.4 Wetgeving / Maatschappelijke ontwikkelingen
Naast genoemde speerpunten vergden een aantal relevante externe ontwikkelingen aandacht:
ANBI status
De voorwaarden voor de ANBI status zijn aangescherpt. De verplichting is ingevoerd om een verplicht
voorgeschreven ANBI formulier in te vullen en op de website te plaatsen. Hieraan is in 2021 uitvoering
gegeven.
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Met ingang van 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen ingevoerd. Deze wet stelt nu
dezelfde eisen aan besturen van kleine stichtingen en verenigingen als aan bestuurders van grote en
commerciële organisaties. Leergeld Land van Cuijk heeft zich goed voorbereid op deze wet en zal in
2022 nog enkele onderwerpen verder uitwerken.
Wet Vrijwillige Ouderbijdrage
De nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage regelt dat kinderen aan alle door school georganiseerde
activiteiten mee mogen doen, ook als ouders niet (kunnen) betalen. Het is niet meer nodig dat
Leergeld (aan) deze activiteiten (mee) betaalt. In verband hiermee heeft Leergeld Land van Cuijk haar
aanbod aangepast. Deze nieuwe wet veroorzaakt problemen bij de scholen en daarmee ook bij de
ouders. Leergeld Nederland is deze signalen aan het verzamelen en brengt deze signalen onder de
aandacht van de politiek.
Gemeentelijke fusie
Op 1 januari 2022 zijn gemeenten Grave, Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis en Mill en St. Hubert samen
gegaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Dit betekent dat in 2022 de verschillende
subsidiesystemen geharmoniseerd zullen worden en dat in de (financiële) rapportages van Leergeld
aanpassingen aangebracht moeten worden. Eind 2021 heeft het dagelijks bestuur een
kennismakingsgesprek gehad met de beleidsmedewerkers van de nieuwe gemeente en zijn de
voorbereidingen getroffen voor de noodzakelijke systeemaanpassingen.

Stichting Leergeld Land van Cuijk
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2.5 Organisatie
De organisatie van stichting Leergeld Land van Cuijk bestaat geheel uit gemotiveerde
vrijwilligers. Op 31 december 2021 bestond het bestuur van stichting Leergeld Land van
Cuijk uit de volgende personen:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

mevrouw H.T.M. Scholten
mevrouw M.J.E. de van der Schueren
de heer J.F.M. Sterken
de heer M.J.H. Weemen
mevrouw H.M.M.C.J. Wijn - Frencken
de heer T.T.A. Weemen
mevrouw E. Peeters

Het volledige actuele organogram vindt u in bijlage A.

2.6 Samenwerking
Leergeld Land van Cuijk werkt met een aantal organisaties (nauw) samen:
Samensterker = Samen Sterker!
Een van onze bestuursleden neemt deel aan dit netwerkverband. Ook dit jaar zijn er geen of weinig
bijeenkomsten geweest. Toch weten partners elkaar wel te vinden. Zo is Stichting Leergeld betrokken
bij ‘Doe je mee’ om de stem van kinderen groter te maken.
SAM& is een samenwerkingsverband van Stichting Jarige Job, Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport
& Cultuur en Kinderhulp. Het betreft een digitale toegangspoort om de vraag te verdelen naar de
meest passende stichting.
Stichting Jarige Job is een aanvulling op ons aanbod. In het schooljaar 2020/2021 hebben we alle
kinderen van 4 t/m 12 jaar van wie de ouders toestemming hebben gegeven aangemeld voor Jarige
Job. Een feestpakket wordt bezorgd voor de verjaardag van het kind, waardoor het kan trakteren op
school en het thuis een beetje gezellig kan maken.
Stichting Armoedefonds geeft financiële steun aan lokale hulporganisaties zodat zij hun onmisbare
werk voor mensen die in armoede leven kunnen voortzetten. Deze stichting heeft in het afgelopen
jaar zowel mondkapjes als PCR testen verstrekt ten behoeve van onze doelgroep. Omdat er weinig of
geen huisbezoeken zijn geweest is daar niet zoveel gebruik van gemaakt.
Jeugdfonds Sport en cultuur is er voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig
geld. Dit fonds betaalt de contributie voor sportclubs, muziekles etc.

Stichting Leergeld Land van Cuijk
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3 DIENSTVERLENING & RESULTATEN
3.1 Meedoen

In 2021 zijn in totaal
423 kinderen
ondersteund.

Deze 423 kinderen
kwamen uit in totaal
253 gezinnen.

In 2021 zijn in totaal
753 aanvragen
toegekend.

Stichting Leergeld Land van Cuijk
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3.2 Overige acties en activiteiten voor de doelgroep
In 2021 is Leergeld Land van Cuijk gestart met het naast haar primaire hulpverlening
(Meedoen) ook andere activiteiten aan te bieden aan haar doelgroep. Daarbij wordt
gedacht aan bijvoorbeeld:
-Jaarlijks gezamenlijk dagje uit
-Vakantiekamp: plezier voor het kind en even lucht voor de ouders
-ANWB Fietsplan voor basisschool kinderen maatschappelijk project
In dit kader verzorgde Leergeld samen met Kiwanisclub Land van Cuijk op zaterdag 4
september voor kinderen uit onze doelgroep een geheel verzorgd dagje uit naar Zoo
Parc Overloon. Ruim 600 kinderen en ouders genoten van een prachtige dag.
Deze additionele acties en activiteiten worden bekostigd vanuit de (incidentele)
giften/donaties die Leergeld Land van Cuijk ontvangt van bedrijven, stichtingen,
verenigingen en particulieren.

Stichting Leergeld Land van Cuijk
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4 FONDSENWERVING
Mede dankzij de manier waarop wij aandacht vragen in de publiciteit met gerichte acties,
via social media, onze website en door het werken aan onze netwerken staat Stichting
Leergeld steeds beter op de kaart. Dat resulteert in vele giften per jaar, zowel incidenteel
als min of meer structureel. Deze giften worden aangewend voor het in op het gewenste
niveau brengen en houden van onze reserves én voor het bekostigen van additionele
acties en activiteiten voor onze doelgroep (zie 3.2).

Afscheid Burgemeester van Soest
En soms steken derden de helpende hand
toe om de naamsbekendheid van
Leergeld te vergroten en fondsen te
werven. Ter gelegenheid van zijn afscheid
heeft burgermeester van Soest van
Boxmeer zijn gasten gevraagd om in
plaatst van alle bossen bloemen, wijntjes
en likeurtjes, een bedrag te doneren aan
Stichting Leergeld Land van Cuijk. Dit
leverde het prachtige bedrag van €
4000,- op.

Bezoek Zoopark i.s.m.
Kwiwanisclub Land van Cuijk
Dankzij een gulle gift van Kiwanis Land
van Cuijk konden wij alle gezinnen die
bekend zijn bij Leergeld Land van Cuijk
een uitnodiging sturen. Hierop werd
enthousiast gereageerd werd. Ruim 600
vrolijke en ontspannen gezichten
mochten wij verwelkomen.
Naast de entree, kregen de deelnemers
ook wat te eten en drinken en was er
een leuke speurtocht voor de kinderen.
Wanneer mensen geen vervoer hadden dan werden ze door de heren van Kiwanis zelfs
opgehaald en thuis gebracht.

Supermarkt actie
Soms gaan de dingen anders dan gedacht. In 2021 was het speerpunt van Leergeld in
heel Nederland het vinden van werkende ouders met geldzorgen. Voor het vergroten van
onze naamsbekendheid en het vinden van ouders met geldzorgen zou Leergeld Land van
Cuijk bij een aantal supermarkten gaan staan, flyers uitdelen en vragen van inwoners
beantwoorden over onze dienstverlening. Helaas corona was ons de baas en we hebben
dit project naar 2022 moeten opschorten. In plaats van de hiervoor vermelde actie
hebben we in 2021 op een andere manier de aandacht gevestigd op stichting Leergeld
Land van Cuijk. Bij een aantal supermarkten zijn in de buurt van de kassa kaartjes
neergelegd met informatie over onze doelgroep.

Stichting Leergeld Land van Cuijk
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5 UIT DE PRAKTIJK
… van onze
intermediairs

De coronapandemie heeft niet alleen gevolgen voor de kinderen en gezinnen
maar ook voor de medewerkers en vrijwilligers van Leergeld. De aanbeveling voor zoveel
mogelijk thuiswerken, betekende ook voor hen aanpassingen. Onderdelen die het
vrijwilligerswerk leuk maken zoals op huisbezoek gaan bij de gezinnen en ontmoetingen
met andere vrijwilligers op kantoor, konden maar beperkt doorgang vinden. Contacten
vonden zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen plaats. Tegelijkertijd zijn er ook
positieve zaken ontwikkelt zoals het nieuwe digitale systeem en het samenwerken van
een intermediair met een vaste coördinator.
Door deze ontwikkelingen kunnen de intermediairs in een zeer korte tijd aan gezinnen
vertellen of hun aanvraag wordt ingewilligd. Echt een grote verbeterslag. Wat
intermediairs opvalt tijdens contacten met de gezinnen is dat de aanvragers heel
enthousiast reageren, als je op bezoek komt en ook echt mee willen werken, om de
aanvraag “compleet” te maken. Er is echter een maar, het duurt heel lang als je bijna
geen telefonische afspraak kunt maken. Vaak nemen de gezinnen de telefoon niet op en
is de intermediair daardoor erg veel tijd bezig met telefonisch contact maken voor het
maken van een afspraak. Verder blijft het voor de intermediairs mooi mensenwerk.

… van onze
coördinatoren

Een groot deel van onze doelgroep (+/- 80%) is van buitenlandse afkomst. De
taalbarrière zorgt voor hen en voor ons voor vele haperingen. Niet beheersen van de
Nederlandse taal zorgt voor veel problemen op allerlei gebied. Dit is al bij de aanvraag,
vervolgens het intakegesprek en ook bij het lezen van de brief die na de aanvraag volgt
etc. Het zou voor een deel van onze doelgroep goed zijn om via volwasseneneducatie
een vervolg op hun inburgeringslessen te krijgen. Taallessen waarbij zij hun vragen
inbrengen en die leren op te lossen met taal.
De doelgroep, die een bijstandsuitkering krijgen behoorde altijd al tot onze doelgroep.
Hieronder valt ook een groep, die naast een uitkering voor een deel werkt. Veelal gaat
het dan om alleenstaande ouders. We merken dat bij hen vaak veel spanning zit in de
combinatie werk en zorg voor gezin. En dat meer werken voor hen niet loont, met name
in psychische en fysieke zin; een goede balans tussen werk en zorg is van belang voor
deze doelgroep.
In de coronatijd hebben we ook te maken gehad en nu nog met gezinnen waarin
kostwinners hun werk verloren of een faillissement hebben meegemaakt. Daarnaast
merken we dat er ook armoede is bij gezinnen, in de laagste loongroepen, waarin een
fulltime salaris geen soelaas biedt voor de meest noodzakelijke kosten. Hiervoor hebben
we gedurende een korte periode ook bijdragen kunnen doen voor hun kinderen. In heel
geringe mate zitten er in de bovenstaande doelgroepen ook mensen met een
buitenlandse achtergrond.

… van een
moeder van
wie de
kinderen
ondersteund
zijn

“….. Zonder jullie steun was dit echt niet mogelijk geweest. Dus nogmaals dank
je wel!!! Ondertussen ben ik zover dat ik weer werk, mijn eigen geld verdien, nergens
meer afhankelijk van ben. (hooguit huurtoeslag ed. daar verdien ik niet genoeg voor)
Ik denk dus dat het wel zo eerlijk is om de schoolkosten/sporten e.d. nu zelf te gaan
betalen en een ander gezin de kans geven om bij jullie terecht te kunnen.
Ik weet niet of het zo werkt, maar bij deze wil ik me " uitschrijven/afmelden" bij stichting
Leergeld.... Nogmaals dank voor alle jaren steun!”

Stichting Leergeld Land van Cuijk
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6 VOORUITBLIK
Voor 2022 zijn de volgende speerpunten benoemd:
 Voorzetting van het vinden van werkende
ouders met geldzorgen. Groei naar 480
ondersteunde kinderen.
 In samenwerking met MSD een dag
organiseren t.b.v. de kinderen die
opgroeien in armoede uit de gemeente
Land van Cuijk. Dit is tevens een
gelegenheid om op zoek te gaan naar
werkende ouders met geldzorgen. En
voor de werknemers van MSD een dag
om zich vrijwillig in te zetten voor onze
Stichting Leergeld Land van Cuijk.
 Samenwerking met Doe je Mee om een
kinderraad/ambassadeurs te formeren
zodat kinderen mee kunnen denken over
hoe ouders met geldzorgen bereikt
kunnen worden.
 Uitbreiding van de voorzieningen:
o De mogelijkheid zal worden
onderzocht of we de zwemlessen
kunnen afkopen waardoor de kosten
beheersbaarder worden.
o Kijken of we computers aan gezinnen
kunnen verstrekken voor kinderen die
in de bovenbouw van het
basisonderwijs zitten en waar thuis
geen computer aanwezig is.
o Mogelijk kunnen we het ANWB
kinderfietsplan inzetten voor kinderen die nog niet naar het V.O. gaan.
 Verfijning van het Lisy administratie systeem
 Herijken opleidingsbeleid vrijwilligers
 De kabinetsplannen volgen, zie passage uit het coalitieakkoord 2021-2025

“We zetten de brede armoede- en schuldenaanpak met volle kracht door. We nemen
maatregelen om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te halveren en
hanteren daarbij een eenduidige, realistische, relatieve definitie van armoede. We herijken
elke vier jaar het sociaal minimum om vast te stellen of dit toereikend is om van te leven en
mee te doen in de samenleving”.

Stichting Leergeld Land van Cuijk
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Bijlage I – Organogram
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DEEL B - FINANCIEEL JAARVERSLAG
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1 ALGEMEEN
Stichting Leergeld Land van Cuijk is per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) onder fiscaal nummer 8181 94 145.
Doel en middelen
De inkomsten van stichting bestaan uit (1) subsidies van gemeente(n) en (2) bijdragen van
particulieren, instellingen en bedrijven. Subsidies van gemeente(n) worden aangewend ter
financiering van de reguliere hulpverlening MEEDOEN en van de organisatie-/overheadkosten.
Bijdragen van particulieren, instellingen en bedrijven worden aangewend voor het opbouwen c.q. in
stand houden van het noodzakelijk geachte vermogen alsmede voor (incidentele) acties/activiteiten
voor tot de doelgroep behorende kinderen.
Rekening en verantwoording
Jaarlijks wordt in de bestuursvergadering rekening en verantwoording afgelegd over het afgelopen
boekjaar. In deze vergadering wordt ook een voorstel gedaan tot bestemming van het resultaat. De
goedkeuring van deze rekening en verantwoording strekken tot decharge van de penningmeester over
het gevoerde financieel beleid. De jaarrekening 2021 is op <datum> vastgesteld.
Financiële samenvatting 2021
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2 VERANTWOORDING PER GEMEENTE
Stichting Leergeld Land van Cuijk had tot eind 2021 de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint
Hubert en Sint Anthonis als haar werkgebied. Op 1 januari 2022 zijn deze gemeenten opgegaan in de
nieuwe gemeente Land van Cuijk.

2.1 Meedoen is meetellen

2.2 Subsidies

Beschikbaar uit 2020
Ontvangen in 2021
Beschikbaar voor 2021
MEEDOEN 2021
Beschikbaar voor 20221)
1)

Grave

Mill en
Sint
Hubert

Totaal

52.000

11.000

9.000

14.299
117.000

10.979
-10.394

52.000
-41.619

11.000
-12.889

9.000
-15.144

131.299
-127.672

585

10.381

-1.889

-6.144

3.627

Boxmeer

Sint
Anthonis

Cuijk

3.320
45.000

10.979
-

48.320
-47.626
694

Beschikbaar in 2022 voor Gemeente Land van Cuijk: € 3.626,56
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3 JAARREKENING
3.1 Algemeen
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
De jaarrekening is zoveel als mogelijk opgesteld op basis van de richtlijnen voor de verslaglegging
voor kleine rechtspersonen “C1 kleine organisaties zonder winststreven”. De waardering van de activa
en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Activa en
passiva worden opgenomen tegen hun nominale waarde.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd dan wel dat de baten zijn toegezegd als
een harde toezegging. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde
van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden. De basis voor het vormen van reserves zijn toegelicht in de jaarrekening met hun
bestemming.
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3.2 Balans per 31.12.21
ACTIVA
Liquide middelen
- Rabobank zakelijke rekening
- Rabobank Bedrijfsspaarrekening
Vorderingen
- Nog te ontvangen bedragen

Totaal

31-12-21

31-12-20

29.155
100.000
129.155

3.057
133.000
136.057

60
60

-

129.215

136.057

30.368
79.766
110.134

30.368
62.085
92.453

3.627
14.000
1.454
19.081

14.299
29.305
43.604

129.215

136.057

PASSIVA
Reserves
- Continuïteitsreserve
- Bestemmingsreserve
Kortlopende schulden
- Niet gebruikte subsidies
- Vooruit ontvangen bedragen
- Nog te betalen posten

Totaal

Stichting Leergeld Land van Cuijk
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3.3 Toelichting op balans per 31.12.21
ACTIVA
Liquide middelen
De saldi van de kas evenals de saldi van bankrekeningen zijn in overeenstemming met
de afschriften van de bank.
Vorderingen
Te veel betaalde bedragen
Nog te ontvangen rente spaarrekening

50
10
60

PASSIVA
Continuïteitsreserve
Stand per 31 december 2020
Dotatie
Deze reserve wordt aangehouden voor dekking van risico's op korte termijn en om zeker
te stellen dat de organisatie ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De
maximale hoogte van deze reserve is 100% van de jaarlijkse organisatiekosten. In 2021
zijn de jaarkosten fors naar beneden gebracht door de extern belegde telefonische
bereikbaarheid van de stichting onder te brengen bij de vrijwilligersorganisatie. Het is op
dit moment nog niet helder of dit structureel haalbaar is. Daarom is door het bestuur
besloten de continuïteitsreserve vooralsnog te handhaven op het niveau van 31
december 2020.
Bestemmingsreserve
Stand per 31 december 2020
Dotatie
Deze reserve wordt aangehouden om de hulpverlening aan de kinderen uit de doelgroep
tenminste gedurende een jaar te kunnen voortzetten in het geval dat de gemeentelijke
subsidies daarvoor stoppen. De maximale hoogte van deze reserve is 100% van de
jaarkosten van de hulpverlening (MEEDOEN). Noodzakelijke aanvulling van deze
reserve wordt gerealiseerd vanuit ontvangen schenkingen en donaties.
Niet gebruikte subsidies
Stand per 31 december 2020
Toegevoegd aan subsidies 2021 (Boxmeer en Sint Anthonis)
Niet gebruikte subsidie 2021
Vooruitontvangen bedragen
Vooruit ontvangen ten behoeve van actie MSD 2021
Nog te betalen posten
Stand per 31 december 2020
Terugbetaalde subsidies (CGM)
Betaalde rekeningen betrekking hebben op 2020
Nog te betalen rekeningen betrekking hebben op 2021
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30.368
30.368

62.085
17.681
79.766

3.320
- 3.320
3.627
3.627
14.000

29.305
-26.381
-2.924
1.454
1.454
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3.4 Staat van baten en lasten 2021
2021
2021
werkelijk doelstelling

2020
werkelijk

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Subsidies van overheden
Totaal baten

21.732
127.672
149.404

10.000
140.000
150.000

11.938
109.320
121.258

110.509
4.072
17.142
131.723

110.000
30.000
140.000

94.556
30.358
124.914

17.681

10.000

-3.655

17.681
17.681

10.000
10.000

-3.708
-15.657
15.604
-3.655

LASTEN
Besteed aan MEEDOEN
Besteed aan overige acties/activiteiten doelgroep
Organisatiekosten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Resultaatbestemming:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds

Stichting Leergeld Land van Cuijk

7

Financieel Jaarverslag 2021

3.5 Toelichting op Staat van baten en lasten 2021

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Giften / schenkingen
Subsidies van overheden
Ontvangen in boekjaar
Beschikbaar uit voorgaand jaar
Terugbetaald
Niet gebruikt (beschikbaar voor volgende jaar)

2021
werkelijk

2021
begroting

2020
werkelijk

21.732

10.000

11.939

117.000
14.299
-3.627
127.672

140.000
10.000
150.000

150.000
15.604
-26.380
-14.299
124.925

46.025
15.984
6.737
41.763
110.509

48.000
16.500
4.500
41.000
110.000

41.579
14.166
3.701
35.110
94.556

4.072
4.072

-

-

4.769
6.676
5.513
185
17.142

4.500
5.500
6.500
13.250
250
30.000

19.253
0
6.025
4.902
178
30.358

LASTEN
Besteed aan MEEDOEN
Onderwijs
Sport
Cultuur
Welzijn

Besteed aan overige acties/activiteiten doelgroep
Bezoek Zoo Park
Organisatiekosten
Uitzendkrachten
Personeelskosten
Kosten vrijwilligers
Overige kosten beheer en administratie
Financieringskosten (bankkosten)

Stichting Leergeld Land van Cuijk
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3.6 Kasstroomoverzicht 2021
Liquide middelen begin boekjaar

136.057

Betalingen
Betalingen betrekkingen hebbend op 2020
Betalingen i.h.k.v. Meedoen
Betalingen i.h.k.v. Acties/activiteiten t.b.v. doelgroep
Betalingen i.h.k.v. Organisatiekosten
Ontvangsten
Ontvangen subsidies
Ontvangen donaties en schenkingen

117.000
35.732
152.732

Liquide middelen einde boekjaar

Stichting Leergeld Land van Cuijk
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3.7 Toelichting op kasstroomoverzicht 2021

Liquide middelen begin boekjaar
Rabobank zakelijke rekening
Rabobank Bed
rijfsspaarrekening

36.057
100.000
136.057

Betalingen betrekkingen hebbend op 2020
Terugbetaalde subsidies
Nog te betalen rekeningen ultimo 2020

-26.381
-2.9224
-29.305

Betalingen i.h.k.v. Meedoen
Kosten 2021
Nog te betalen rekeningen
Betalingen i.h.k.v. Acties/activiteiten t.b.v. doelgroep
Bezoek Zoopark
Betalingen i.h.k.v. organisatiekosten
Kosten Beheer en administratie 2021
Te veel betaalde kosten
Nog te betalen rekeningen
Nog te ontvangen rente

-4.072
-4.072
-17.141
-50
1.115
-10
-16.087

Ontvangen subsidies
Subsidies 2021
Ontvangen in 2020
Te veel ontvangen (beschikbaar voor 2022)

127.672
-14.299
3.628
117.000

Ontvangen donaties en schenkingen
Donaties en schenkingen 2021
Vooruit ontvangen donaties (MSD)

21.732
14.000
35.732

Liquide middelen einde boekjaar
Rabobank zakelijke rekening
Rabobank Bedrijfsspaarrekening
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4 BEGROTING 2022

ONDERSTEUNDE KINDEREN

Begroting
2021

Werkelijk
2021

Begroting
2022

400

423

480

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving1)
Subsidies van overheden

10.000
140.000

21.7321)
24.0002)
127.672 158.000,00

TOTAAL BATEN

150.000

149.404

1)
2)

182.000

inclusief enkele forse incidentele donaties, tezamen ca. € 10.000,inclusief een toegezegde financiering van een incidentele activiteit ad € 14.000,- (MSD)

LASTEN
Besteed aan MEEDOEN
Onderwijs
Sport
Cultuur
Welzijn
Besteed aan acties/activiteiten doelgroep
Diversen
Eenmalig i.s.m. MSD
Kosten beheer en administratie
Uitzendkrachten
Personeelskosten
Kosten vrijwilligers en bestuur
Overige kosten beheer en administratie

Totaal lasten
Saldo baten en lasten (opbouw reserves)2)

48.000
16.500
4.500
41.000
110.000

46.024
15.983
6.737
41.763
110.509

54.316
18.864
7.951
49.286
130.417

-

4.072

0-

4.072

6.000
14.000
20.000

4.500
5.500
6.500
5.000
21.500

4.769
6.676
5.697
17.141

5.500
7.100
6.000
18.600

131.500

131.723

169.017

18.500

17.681

12.983

Het streven is om op elk moment te beschikken over voldoende reserves om bij opdrogende
inkomsten de hulpverlening tenminste 12 maanden te kunnen continueren.
2)

Stichting Leergeld Land van Cuijk

11

Financieel Jaarverslag 2021

