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De primaire doelstelling van Leergeld WM is en blijft het faciliteren van kinderen bij het meedoen 
aan activiteiten. Meedoen zal dus steeds centraal staan bij de activiteiten. Het realiseren van deze 
activiteiten vindt plaats op basis van de begroting die in dit werkplan is opgenomen. 
 
Dit jaar zijn er een aantal punten die om onze bijzondere aandacht vragen: 
 
- Het nieuwe administratie systeem 
- De afhandeling van de gevolgen van de corona crisis.  
- Bezinning op het PR-beleid. 
- Ervaringen opdoen door de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met Echt en met Stein. 
- Voorbereiden op een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Beek. 
- Nieuwe regelgeving: WBTR; vrijwillige ouderbijdrage in de schoolkosten. 
 
- Het nieuwe administratie systeem 
De invoering is ( ook dank zij het vele voorwerk) vrij probleemloos verlopen. 
Het nieuwe systeem is niet radicaal anders; wel lopen een aantal handelingen op een andere manier. 
Het kost tijd en routine om alles onder de knie te krijgen. 
Het maken van rapporten is nog niet optimaal in het nieuwe systeem. Hier geldt zeker dat het nog 
veel zoeken is, om alle gewenste gegevens boven tafel te krijgen. 
 
- De afhandeling van de gevolgen van de coronacrisis.  
Activiteiten hebben (gedeeltelijk) stilgelegen. Bij het opnieuw opstarten ontstaan er wachtlijsten. 
Ook ontstaan er vertragingen in de afhandeling: een activiteit wordt toegekend, maar kinderen 
kunnen door de wachttijden nog niet starten. De financiële afhandeling loopt daarmee vertraging op. 
Goede rapportages kunnen helpen om dit zicht op de (komende) uitgaven te houden. 
- Afstandsonderwijs is op korte tijd ingeburgerd. Kinderen zullen hierdoor een grotere behoefte 
hebben aan apparatuur om dit afstandsonderwijs te kunnen bijbenen. 
- De piek van de coronacrisis lijkt voorbij. Een van de lessen van deze crisis; de toekomst laat zich 
moeilijk voorspellen. Flexibiliteit in de organisatie is een pré om onverwachte gebeurtenissen op te 
kunnen vangen. 
 
- Bezinning op het PR-beleid. 
De gesprekken met het reclame bureau Magenta moeten leiden tot een aangepast PR beleid, met 
name wat betreft onze digitale component: de website. 
De effecten van een betere PR laten zich moeilijk inschatten: Naast een grotere sponsorbereidheid 
kan namelijk ook een betere toegankelijkheid tot de voorzieningen van Leergeld ontstaan. De grotere 
inkomsten staan dan tegenover grotere uitgaven. 
 
- Ervaringen opdoen door de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met Echt en met Stein. 



 

Met deze twee gemeenten zijn nieuwe samenwerkingsovereenkomsten gemaakt. De verstrekking 
van fietsen en laptops is in het pakket opgenomen. Aanvragen voor sport en cultuur worden 
voortaan door JFS/C rechtstreeks afgehandeld. 
Het werken met deze nieuwe elementen zal aanpassing en gewenning vragen. 
Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Beek valt te verwachten; aan te bevelen is eerst de 
ervaringen met Stein en Echt op te doen en te verwerken. 
 
Nieuwe regelgeving: WBTR; vrijwillige ouderbijdrage in de schoolkosten. 
De veranderde regelgeving vraagt om bijsturen en monitoren van de ontwikkelingen ten gevolge van 
de nieuwe regels.  
 
Begroting voor 2021: 
 
OMSCHRIJVING   rekening 2020  begr '21 
BATEN 
subsidies 
provincie Limburg   €        7.387,10   €     5.000,00 
gemeenten WM   €    248.533,23   € 240.000,00  
  
bijdragen 
jeugdsportfonds    
jeugdcultuurfonds 
  
 giften/donaties/overig                                 €   8.410,15  **   € 10.000,00  
onvoorziene inkomsten 
   
TOTAAL    €    264.330,48   € 255.000,00 
   
LASTENHULPVERLENING 
ONDERWIJS    €    101.951,75  € 100.000,00 
SPORT     €      34.040,90  €    20.000,00 
CULTUUR    €         9.145,45  €    11.000,00 
WELZIJN    €      16.789,80   €    19.000,00 
OVERIG laptops   €      54.764,64  €    50.000,00 
PERS. EN ADM.KOSTEN     
PERSONEELSKOSTEN   €     30.842,33   €  35.000,00 
ONKOSTEN INTERMEDI.  €         6.733,40   €  10.000,00 
KANT.TELF.PORTI   €      10.281,87  €  15.000,00 
   
overige kosten    €            260,00 
  
TOTAAL  KOSTEN   €    264.810,14  € 260.000,00  
 
Totaal inkomsten   €    264.330,48            € 255.000,00 
 
 SALDO     €        -   479,66  -€ 5.000,00 
  
  
**Het totaal bedrag aan giften/donaties in 2020 was € 27.410,15.    € 19.000,-- was daarvan t.b.v. van laptops. 
     € 14.000,-- is daarvan reeds gebruikt en  € 5.000,--  zal in 2021 daaraan worden uitgegeven. 


