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Leergeld Weert e.o. is een vrijwilligersorganisatie, actief in de gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck en heeft 
als doel om kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in armoede mee te kunnen laten doen in de samenleving. Kinderen 
kunnen voor hulp in aanmerking komen als de ouders een lager besteedbaar inkomen hebben dan 120%

1
 van het 

bijstandsniveau. In onderstaande tabel is te zien hoeveel kinderen er in de betreffende gemeenten wonen en hoeveel 
verschillende kinderen daadwerkelijk in 2019 zijn geholpen door Leergeld (gearceerde velden).  
 

Gemeente 
Aantal 

inwoners 

Aantal  
4-18 

jarigen 

kinderen 
120% 

bijstand 
poten-

tieel 

aantal 
kinderen 
geholpen 

Bereik 
Leergeld 

€  
Hulp in 2019 

gem. hulp 
per kind 

Weert 49.842 6.945 12,7% 882 499 56,6%  €        133.897   €  268  

Nederweert 17.001 2.343 9,6% 225 106 47,1%  €          32.622   €  309  

Cranendonck 20.440 2.920 9,0% 263 119 45,3%  €          32.777   €  275  

Totaal 87.283 12.208 11,2% 1.370 724 52,9%  €        199.296   €  275  
 

Leergeld is haar activiteiten in de regio gestart in 2012. Sinds die tijd is de hulpvraag fors gestegen. Sinds de start is 816 
duizend euro aan hulpverlening besteed. T.o.v. 2018 nam het aantal verschillende kinderen in 2019 toe met 8%. In 
Cranendonck en Nederweert bleef het aantal geholpen kinderen 
nagenoeg gelijk. In Weert steeg het aantal kinderen met 13%. De kosten 
van hulpverlening stegen met liefst 30%. De stijging was er op alle 
gebieden, waarop Leergeld hulp verstrekt. Opvallend is wel dat in 
Nederweert minder sport en in Cranendonck minder zwemlessen werden 
vergoed.  
In 2019 hebben 159 nieuwe kinderen zich tot Leergeld gewend.  
Het gemiddelde bedrag per kind steeg met 19%. In Weert steeg dit 
gemiddelde met 24%. In Nederweert is het gemiddelde hulpbedrag per 
kind het hoogst.                                                               
De grootste post is de vergoeding voor zwemles. T.o.v. 2018 steeg het 
bedrag hiervoor met 16%. De kosten voor onderwijs stegen met liefst 
35% en voor sport met 31%! De uitgaven voor laptops stegen met 13%.  
Opmerkelijk is ook de stijging van de hulpvragen voor cultuur met ruim 
10 duizend euro. Daarnaast bemiddelde Leergeld ook nog voor bijna 6 
duizend euro welke door het Jeugd Fonds Cultuur rechtstreeks is 
betaald. De levering van fietsen is gedaald, door leveringsproblemen van 
tweedehands fietsen door het Zelfregiecentrum Weert.  Voor 
welzijnsactiviteiten is ook beduidend meer vergoed. Naast directie hulp 
heeft Leergeld heeft ook nog in samenspraak met de gemeenten bijna 2 
duizend euro geïnvesteerd in de fietsenwerkplaats van het 
zelfregiecentrum.  Daarnaast zijn de kinderen aangemeld bij stichting 
Jarige Job en verwezen naar de kledingdagen van de gemeenten Weert 
en Nederweert. 

Leergeld Weert ontvangt inkomsten van sponsoren en 
subsidies van de provincie Limburg en de drie 
gemeenten ter bestrijding van kinderarmoede. Met 
name de gemeenten verstrekten bijna 32 duizend euro 
meer subsidie. Door een andere taakverdeling tussen 
Jeugd Fonds Sport en Leergeld ontving Leergeld van dit 
fonds in 2019 bijna 13 duizend minder aan bijdragen. 
Voor specifieke hulpvragen is regelmatig een beroep 
gedaan op Kinderhulp. 

 

De overheadkosten van Leergeld Weert e.o. bedroegen slechts 3% (€ 6.121) van de totale kosten aan hulpverlening. De 
kosten zijn zo laag omdat uitsluitend met vrijwilligers wordt gewerkt. In 2019 waren er 5 intermediairs werkzaam en 4 
coördinatoren voor de afhandeling van alle hulpvragen en één coördinator voor de contacten met leveranciers.  
 

In 2019 is Leergeld fors ingeteerd op haar reserves. De uitgaven in 2019 waren bijna € 56 duizend euro hoger (!) dan 
inkomsten. Met de gemeenten Weert en Nederweert wordt bekeken hoe dit gat in de begroting kan worden gedicht 
(resp. 39 en 14 duizend euro tekort in 2019). De vergoeding door Cranendonck was dekkend. 
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 Nederweert 130% 

 



 

 Meer informatie, vragen of reacties: www.leergeld.nl/weert  
 

Persberichten en praktijkvoorbeelden uit 2019 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wij danken vrijwilligers, subsidiënten en gulle sponsoren voor hun bijdragen. 
Samen kunnen we  alle kinderen in de regio Weert laten meedoen! 

 www.leergeld.nl/weert 

Reactie van een moeder: 

De rekening van € 150,-, is meteen 

betaald aan de school, zodat mijn 

dochter elke week na school 

sporten. Ons hart is helemaal vol 

met liefde, we weten niet hoe wij 

kunnen jullie bedanken voor alle 

hulp alle tijd en alle liefde die jullie 

geven aan onze dochter. DANK U 

VAN ONZE HART. Wij hoeven geen 

zorgen meer te maken over de 

betaling.  Wat een mooie gevoel, 

en ook voor onze dochter! 

 

Bestuur Leergeld Weert 
Het bestuur bestond eind 
2019 uit 5 leden:  
Mick Waulthers (vz), Paul 
Horsmans (sec.) Frank 
Rademaekers (pm), Jan van 
Tulden en Helga de Jong.  

 

Dagblad De Limburger, 6 maart 2019 

 

Dagblad De Limburger, 8 april 2019 

 

Dagblad De Limburger, 17 mei 2019 

 

Sarah sprong een gat in de lucht toen ze hoorde dat Stichting Leergeld instemde met 
haar verzoek om een tweedehands fiets en een laptop.  Ook vergoedde Leergeld een 
deel van de factuur van het Kwadrant. Ik was als financieel  adviseur aanwezig toen de 
vrijwilliger van Leergeld op bezoek kwam bij het gezin. Hij legde alles heel 
gestructureerd en duidelijk uit. Mijn compliment! Ik merk dat jullie regels helemaal in de 
lijn liggen, zoals ik mijn kinderen ook probeer op te voeden. Maar voorop staat 
natuurlijk dat Sarah aansluiting houdt. Op die leeftijd heel erg belangrijk en dat is hen 
enorm gegund. Ik wens u en uw organisatie veel succes met uw bewonderenswaardige 
werk.     Met vriendelijke groet, Dorothé (financieel hulpverlener) 

Snel 
Op ma 9 dec. 2019 om 11:25: 
Hallo ik heb van school weer 
bericht gekregen dat de 
ouderbijdrage weer betaald moet 
worden, net als vorig jaar.   
Op 9 dec. 2019 13:50 schreef 
"Stichting Leergeld Weert e.o.": 
Beste mevrouw,  
De ouderbijdrage voor uw beide 
kinderen is weer betaald. 
Ouder: Soww dat was snel hahaha. 
Dankjewel!! 

 

Mailwisseling 

Leergeld: Wij vergoeden fietsen aan 

kinderen vanaf 8 jaar. Uw zonen kunnen 

dus een fiets via ons kunnen verkrijgen. 

Wij verstrekken tweedehandsfietsen via 

het zelfregiecentrum te Weert. Als bijlage 

vindt u vouchers waarmee u deze daar kunt 

afhalen. 

Ouder: Intussen hebben mijn jongens een 

hele mooie fiets uit mogen zoeken waar ze 

superblij en trots op zijn. Dit allemaal 

dankzij jullie. Ik wil jullie heel erg 

bedanken voor alles wat jullie voor mijn 

jongens maar ook andere kinderen die het 

nodig hebben doen! Ik vind het super wat 

jullie doen. Dat wilde ik even kwijt😉😁 

http://www.leergeld.nl/weert

