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1.     Inleiding.  

1.1  Algemeen          

(Wie zijn we - wat doen we ?) 

Stichting Leergeld WM maakt deel uit van de landelijke vereniging Leergeld Nederland. 

Daarmee onderschrijft Leergeld WM, net als alle andere aangesloten stichtingen, de 

uitgangspunten en de werkwijze van de landelijke vereniging. Doel, strategie, deelnemende 

regio’s, werkwijze enz. van Leergeld zijn in te zien via de website van de vereniging Leergeld 

Nederland: www.leergeld.nl   

Hieronder geven we een korte samenvatting van de uitgangspunten:  

Leergeld zet zich in om te voorkomen dat schoolgaande kinderen ten gevolge van een 

gebrek aan financiële armslag niet kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijke 

leven op en rond de school zowel in als ook buiten schooltijd. Als zij niet kunnen deelnemen, 

dreigt voor hen sociale uitsluiting. En dat is slecht voor de betrokken kinderen en slecht voor 

de samenleving. Leergeld probeert met behulp van een breed scala aan voorzieningen 

kinderen in staat te stellen deel te nemen aan diverse activiteiten. Zo proberen we kinderen 

niet aan de kant te laten staan, maar juist het meedoen te bevorderen. Hierbij staan de 

probleemoplossingen voor het kind centraal en niet de regels. Door het vertegenwoordigen 

van een aanzienlijke doelgroep middels een signaleringsfunctie naar de overheid vraagt 

Leergeld aandacht om het probleem van tekortschietende voorzieningen en/of wetgeving 

structureel op te lossen. Dit zowel op lokaal als ook op nationaal niveau. 

 

 

Het motto van Leergeld is dan ook: 

 

 

 

http://www.leergeld.nl/
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1.2   2021 - Een terugblik 

 

2021 was het jaar dat we het vernieuwde administratiesysteem in gebruik hebben genomen. 

De overstap en het dagelijkse gebruik zijn gelukkig zonder veel problemen verlopen. 

Ondanks de coronamaatregelen die het meedoen belemmerden, hebben we het afgelopen 

jaar toch weer meer kinderen bereikt en meer aanvragen verwerkt. Zie hiervoor de 

overzichten op het einde van dit verslag. 

 

2      Bestuur  

 2.1  Samenstelling - taakverdeling en rooster van aftreden: 

Per 1 januari 2021 kende het bestuur van de stichting Leergeld WM de volgende 

samenstelling: 

Dhr. E. Vencken      Mevr. R. van Alst 

Voorzitter, lid DB,      Penningmeester, lid DB 

lid aanvraagcommissie.     (aftredend per 2025) 

(aftredend per 2023)       

 

  

Dhr. J. Ehlen:       Mevr. Y Kragt  

Secretaris, Lid DB      Begeleiding van intermediairs, 

(aftredend per 2024)      coördinator,                  

                                                                                                         lid aanvraagcommissie 

          (aftredend per 2023) 

 

 

 Dhr A. Reijnders      Dhr. F. Janssen 

Contact Graaf Huyn College Geleen,    Contact Groenewald Stein  

 lid aanvraagcommissie     (aftredend per 2025) 

(aftredend per 2024) 

   

  

Mevr. V. Gijsen      Dhr. W. Zonnenberg 

Lid aanvraagcommissie     vice voorzitter 

(aftredend per 2023)      (aftredend per 2023)                     

 

  

 

                                                                                                                           

In 2021 hebben zich geen wijzigingen in  het bestuur voorgedaan. 
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2.3   Vergaderingen 

Er zijn zeven bestuursvergaderingen geweest in 2021. Door beperkende maatregelen zijn er 

twee hiervan digitaal verlopen. 

Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten in kleiner verband geweest: afvaardigingen van het 

bestuur hebben deelgenomen aan overleg en aan diverse gesprekken met gemeenten, hetzij 

om de afgelopen periode te evalueren, hetzij om tot nieuwe samenwerkingsafspraken te 

komen. Zie hiervoor paragraaf 6. 

Naast de gebruikelijke zaken heeft het bestuur in 2021 ook te maken gekregen met 

wijzigingen in de regelgeving rondom stichtingen, zoals de Wet op Bestuur en Toezicht 

rechtspersonen. Dit heeft er toe geleid dat we ons huishoudelijk reglement in 

overeenstemming hebben gebracht met nieuwe regelgeving. 

 

3.  Commissies 

3.1   Commissie Fondsenwerving   /    PR   /   Opzet website 

Ook in 2021 hebben wij van diverse sponsoren een bijdrage mogen ontvangen.  

Voor alle bijdragen die we het afgelopen jaar hebben ontvangen willen we bij deze nogmaals 

onze hartelijke dank uitspreken. Sommige bijdragen vinden al enkele jaren op rij plaats, 

andere zijn het resultaat van hartverwarmende acties binnen bedrijven of instellingen, soms 

zijn zij het gevolg van spontane acties. Bij sommige van deze acties was er naast een 

financiële bijdrage ook sprake van het bevorderen van de naamsbekendheid van Leergeld.  

Voor al deze vormen van steun zijn we bijzonder erkentelijk; niet alleen omdat we daardoor 

over middelen kunnen beschikken om ons werk voort te zetten; de morele steun die we hier 

van ondervinden waarderen we net zo.  

 

De afspraken met de gemeenten in ons werkgebied ( Sittard-Geleen, Beek, Stein-Elsloo, 

Echt-Susteren) zorgen ervoor dat  er een stabiele financiële basis onder het werk van 

Leergeld is komen te liggen. Om deze continuïteit van het werk van Leergeld ook naar de 

toekomst toe te waarborgen, blijven fondsenwerving en overleggen met de lokale 

overheden een terugkerend onderwerp binnen het werk van Leergeld. 

 

Het afgelopen jaar kregen we een aanbod om onze website kosteloos te herzien. We hebben 

graag gebruik gemaakt van deze vorm van steun in natura. De bedoeling van de herziening is 

meerledig: 

-  De website een moderner uiterlijk te geven. 

-  Zorgen voor een duidelijkere opbouw. 
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-  Zorgen voor een betere leesbaarheid. De leesbaarheid wordt vergroot door de aparte    

   groepen die informatie zoeken, meteen naar de juiste pagina te leiden, waar de informatie   

   die voor hen bestemd is, sneller te vinden is. 

In 2021 zijn er diverse besprekingen geweest en zijn er stappen gezet in het maken van een 

nieuwe opzet. We hopen in begin 2022 de vernieuwde pagina in gebruik te kunnen nemen. 

 

3.2  Aanvraagcommissie 

Met de invoering van ons nieuwe administratiesysteem hebben we ook de werkwijze van de 

aanvraagcommissie aangepast.  Er zijn twee tweetallen gevormd, als vaste leden van de 

aanvraagcommissie: Y. Kragt en  V. Gijsen, en E. Vencken en A. Reijnders. De commissieleden 

beoordelen een maal per week  de aanvragen van de voorgaande week. De doorlooptijd van 

een aanvraag wordt op deze wijze bekort.  

In 2021 zijn er meer dan 2100 aanvragen verwerkt. 

 

 

       

                                                                                                                  

 

3.3  Kascontrole. 

De kascontrole is uitgevoerd door Vola Leinders Monetarius - accountants & adviseurs in het 
kader van een bijzondere opdracht. Hierover is door VLM een rapport van bevindingen  
uitgebracht. Op basis van de bevindingen in dit rapport heeft de Algemene Bestuurs-

vergadering in de vergadering van 9 maart 2022 besloten om de penningmeester te 

dechargeren over het boekjaar 2021. 

 

4.  Huisvesting en bereikbaarheid 

Sinds enkele jaren maakt Leergeld WM voor de administratieve activiteiten en voor de 

vergaderingen gebruik van een ruimte waar een aantal gemeentelijke diensten zijn 

ondergebracht. Om cliënten gericht te woord te kunnen staan en om de overige 
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kantoorwerkzaamheden niet te vaak te onderbreken is er een telefonisch spreekuur op twee 

ochtenden en op een middag. 

Aanvragen en correspondentie verlopen voor een belangrijk deel via e-mail. Aanvragen 

kunnen ook ingediend worden via de landelijke website van Leergeld Nederland.  

(respectievelijk via stichting-leergeldwm@planet.nl of via: www.leergeld.nl) 

De website Sam& voor alle kinderen is nog een mogelijkheid voor het indienen van een 

aanvraag. Deze gecombineerde toegang geeft aanvragers de mogelijkheid om via een 

toegangspoort na te gaan welke van de diverse voorzieningen van toepassing zijn en door 

middel van een aantal keuzeknoppen een aanvraag te doen. 

 

Als gevolg van de maatregelen rondom corona is het gebouw het afgelopen jaar minder 

toegankelijk voor ons geweest: het advies om thuis te werken is nog steeds van kracht, 

daarbij is het kantoorgebouw slechts beperkt toegankelijk.   

Onze administratieve medewerksters zijn daardoor gedwongen om een groot deel van hun 

werk van thuis uit te verrichten, met alle aanpassingen en beperkingen die dit met zich 

meebrengt. Dat er geen noemenswaardige achterstanden zijn opgetreden en dat cliënten 

hier weinig of niets van gemerkt hebben. is een compliment voor hun inzet. 

 

 

5.  Coördinatie 

De coördinatie van de werkzaamheden vond voor een belangrijk deel plaats door de vaste 

krachten op kantoor. Van hieruit worden de werkzaamheden van de vrijwilligers 

aangestuurd. Jammer genoeg zijn de werkzaamheden van onze vrijwilligers ook dit jaar niet 

van de grond gekomen: fysiek op huisbezoek gaan is vrijwel het hele jaar door geen haalbare 

kaart gebleken. Veel is afgehandeld op afstand - per post, telefoon en mail. Ook het vaste 

maandelijkse contact en de uitwisseling tussen de vrijwilligers is op een laag pitje komen te 

staan. Onder andere door het versturen van nieuwsbrieven hebben we geprobeerd dit op te 

vangen. 

 

 

 

 

 

 

mailto:stichting-leergeldwm@planet.nl
https://www.samenvoorallekinderen.nl/
https://www.samenvoorallekinderen.nl/
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6. Externe contacten 

 

6.1 Leergeld Nederland 
 

Leergeld WM is aangesloten bij de overkoepelende Vereniging van stichtingen Leergeld in 

Nederland. De ontwikkelingen binnen de landelijke vereniging worden door Leergeld WM 

gevolgd, o.a. door het bijwonen van de Algemene Ledenvergaderingen, waarvan er dit jaar 

twee hebben plaatsgevonden.  

De landelijke vereniging geeft aan de leden een platform waar zij hun expertise met elkaar 

kunnen delen, ervaringen en tips kunnen uitwisselen en waar de kaders voor een 

gezamenlijke aanpak besproken worden. Het streven blijft om met respect voor ieders lokale 

aanpak toch een gezamenlijke landelijke lijn aan te houden.  

Via de landelijke vereniging hebben de lokale stichtingen een spreekbuis die op landelijk 

niveau zowel problemen kan aankaarten als oplossingen kan zoeken. Dit laatste gebeurt 

onder meer door de samenwerking op te zoeken met andere landelijke organisaties zoals 

Jeugdfonds Sport en Cultuur, Kinderhulp en Jarige Job. Ook een onderzoek naar de effecten 

van het werk van Leergeld is een onderdeel van de werkzaamheden van Leergeld Nederland. 

Leergeld Nederland zorgt voor ondersteuning van de lokale stichtingen. De bereikbaarheid 

via Sam& is een van deze initiatieven. 

 

 

6.2 Leergeld Limburg / overige stichtingen Leergeld in de regio 
 

De Limburgse stichtingen zijn alle vertegenwoordigd binnen het bestuur van Leergeld 

Limburg.  

Op een aantal terreinen worden gezamenlijke activiteiten ontplooid. Zo verloopt de 

aanvraag voor de subsidieverstrekking bij de provincie via Leergeld Limburg. De benadering 

van bovenregionaal opererende sponsoren gebeurt eveneens langs deze weg.  

Samen met het Jeugdfonds Sport/Jeugdfonds Cultuur is Leergeld Limburg de 

gesprekspartner van de provincie bij ontwikkelingen, zoals die o.a. beschreven staan in de 

notitie "Meedoen in Limburg". 

In het kader van deze notitie hebben we in de Westelijke Mijnstreek medewerking verleend 

aan het fietsproject: in samenwerking met Révelo Bikes en  gemeenten kunnen  kinderen bij 

de overstap van basis naar voortgezet onderwijs een aanvraag indienen voor een 
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tweedehands fiets. Aanvankelijk was dit een mogelijkheid alleen voor de inwoners van 

Sittard-Geleen, nu is deze ook voor inwoners van Stein en Echt. De gemeente Beek kende al 

een eigen regeling rondom fietsen. 

 

6.3 Contacten met omringende gemeentes. 
 

Het is nu het tweede jaar dat er in de gemeente Sittard-Geleen gewerkt wordt met een 

andere samenwerkingsovereenkomst. Na een eerste jaar van zoeken naar praktische 

oplossingen en aanpassingen maken op de bestaande werkwijzen, zijn we nu zover dat we 

steeds meer ingespeeld raken op deze vorm van samenwerking. De korte lijnen waarlangs 

het overleg loopt en de regelmatige evaluaties helpen om tot een resultaat te komen 

waarover de deelnemers tevreden zijn. 

Met de gemeente Echt zijn gesprekken gevoerd, die geleid hebben tot een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst. Deze is met ingang van januari 2021 van kracht geworden. 

Binnen de nieuwe overeenkomst worden de aanvragen voor sport en cultuur doorverwezen 

naar Jeugdfonds Sport/Cultuur. De bestaande voorzieningen zijn uitgebreid met 

vergoedingen voor een laptop en/of fiets bij de overstap van basis- naar voortgezet 

onderwijs. Op het einde van 2021 is ook voor de gemeente Echt de toegang via het portaal 

van Sam& gerealiseerd. 

De samenwerking met de vier  gemeenten in de regio betekent een stevige grondslag onder 

het werk van Leergeld WM; het geeft ook een garantie voor de continuïteit van het werk van 

Leergeld. 

 

 

 
 

In samenwerking met de gemeente Beek heeft ook dit jaar weer de actie met de 

cadeaubonnen voor kleding en speelgoed plaatsgevonden. Voor de gemeente Stein was er 

de actie rondom de kledingdag waar Leergeld aan meewerkte. 

In de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Stein kunnen kinderen uit 

deze gemeente nu bij de overstap van basis naar voortgezet onderwijs een aanvraag 

indienen voor een tweedehands fiets en/of een refurbished laptop. 
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6.4  Contacten met de provincie. 
 

De contacten met de provincie lopen - zoals aangegeven -  voornamelijk via de Stichting 

Leergeld Limburg. Zie hiervoor bij par. 6.2 

 

6.5  Overige externe contacten 

Ook in 2021 was er op regelmatige basis overleg met een aantal goede doelen stichtingen uit 

het werkgebied van Leergeld WM.  

Tijdens de eerste lock-down werden scholen overvallen met het fenomeen thuisonderwijs.  

Ook het afgelopen jaar hebben scholen veel moeite moeten doen om het onderwijs zo goed 

mogelijk te laten verlopen. Opnieuw hebben we via het uitlenen van een aantal laptops voor 

kinderen uit gezinnen die moeite hadden met de gevolgen van het afstandsonderwijs een 

steentje kunnen bijdragen.  

Na de uitleenperiode hebben we de laptops weer kunnen inzetten ten behoeve van de 

reguliere verstrekkingen. 

 

Er zijn enkele acties geweest waarbij Leergeld WM expliciet als goed doel vermeld werd. 

Naast de financiële bijdrage betekende dit ook dat de naamsbekendheid van de stichting 

vergroot werd. Voor beide aspecten zijn wij deze organisaties zeer erkentelijk. 

De grootste post in de verstrekkingen naar kinderen toe wordt gevormd door de vergoeding 

m.b.t. de zwemlessen. Er is ons veel aan gelegen om hier in samenwerking met gemeente en 

zwembaden te komen tot een zo goed mogelijke kwaliteit van de zwemlessen in combinatie 

met een gunstige prijs. Bij bijna alle zwembaden in de regio hebben we afspraken kunnen 

maken over een vaste prijs met een garantie voor het halen van een diploma. Voor de 

laatste uitzondering blijven we streven naar deze situatie. 

 

7. De administratieve afhandeling 

Voor de verwerking van alle gegevens en voor het onderhouden van de contacten met onze 

cliënten maken we gebruik van twee vaste krachten op ons kantoor. Samen hebben zij een 

taakomvang van 1.5 FTE.  Wij zijn van mening dat het zorgvuldig afhandelen, vastleggen en 

daarmee ook verantwoorden van de werkzaamheden binnen Leergeld WM zo omvangrijk is 

geworden, dat dit door professionele krachten moet worden uitgevoerd. Zij zorgen ook 

mede voor de stabiliteit van onze organisatie, hierdoor hebben we de controle op de 

toegekende voorzieningen op het hoge peil kunnen handhaven.  
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Deze keuze staat onze kritische houding ten opzichte van onze kosten voor de overhead niet 

in de weg: we blijven de kosten die er gemaakt worden volgen en proberen een zo efficiënt 

mogelijke organisatie te blijven. 

Vanaf 2021 gebruiken we voor de verwerking van onze gegevens een nieuw administratie-

systeem. Het overzetten van de gegevens is naar wens verlopen; ook het wennen aan de 

nieuwe werkwijze is snel verlopen. 

 

8.  Intermediairs 

De vrijwilligers vormen een stabiele groep, ze voeren gemotiveerd de werkzaamheden uit, 

zoals die voortvloeien uit de intake en de daarbij behorende huisbezoeken.  

Ook hier heeft de crisis rondom corona ons gedwongen tot aanpassingen: huisbezoeken 

hebben maar sporadisch plaatsgevonden. Het maandelijkse contactmoment waar 

ervaringen werden uitgewisseld en ontwikkelingen werden doorgesproken is er ook bij 

ingeschoten. Toch zijn we blij dat we over deze enthousiaste groep vrijwilligers kunnen 

beschikken: zij hebben zich ingezet om de gegevens op een andere manier te verzamelen, 

hebben zich aangeboden om, waar mogelijk, andere werkzaamheden te verrichten en geven 

aan dat zij nog altijd beschikbaar zijn als vrijwilliger en weer graag hun werkzaamheden 

willen oppakken. 
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9. Financiën 

 

In het overzicht op de volgende pagina's vindt u de financiële overzichten: het 

exploitatieoverzicht over 2021.            

 

Exploitatieoverzicht 2021 
 
Baten    
Subsidies provincie Limburg   €     9.845,01                  
Gemeenten WM    € 218.208,01              
Geoormerkte subsidies   €     9.000,00 
Giften/donaties/overig   €   13.750,00                  
                                                             
Totaal baten     € 250.803,02     
       
     
Lasten 
Hulpverlening 
Onderwijs     € 124.659,59                
Sport      €   19.764,48                  
Cultuur     €      2.600,00  
                    
Welzijn     €   13.747,66                  
Laptops     €   36.170,00                  
Fietsen      €   21.239,94       
            
Personeels- en administratiekostenkosten  
Personeelskosten                € 13.893,28  
Onkosten intermediairs   €   3.340,84                  
Kanoor, telefoon, porti kosten  € 11.461,89                  
overige kosten    €       287,94 
 
Totaal      € 247.165,62        
         
 Saldo       €      3.637,40  
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Overzicht 1: algemeen beeld 

In de overzichten hieronder is samengevat hoe het verloop van de aanvragen, geholpen gezinnen en 

geholpen kinderen is verlopen in de laatste 5 jaar: 

(Een kind kan meerdere aanvragen indienen; uit het overzicht blijkt, dat er per kind voor ongeveer 2 

activiteiten een bijdrage gevraagd wordt.)  

 

Gemeente       aantal                aantal                   aantal                     aantal   aan-                                           

                                       gezinnen           kinderen                    aanvragen             vragen per kind                                  

2017     

Beek  107 200 1,86 

Echt  121 274 2,26 

Sittard-Geleen  153 259 1,69 

Stein  101 281 2,78 

Totaal  513 1055 2,05 

     

2018     

Beek 86 148 393 2,65 

Echt 98 179 472 2,63 

Sittard-Geleen 142 223 405 1,81 

Stein 74 133 332 2,49 

Totaal 427 727 1706 2,34 

     

2019     

Beek 74 138 402 2,91 

Echt 111 209 571 2,73 

Sittard-Geleen 99 152 347 2,28 

Stein 72 126 369 2,92 

Totaal 386 672 1812 2,69 

     

2020     

Beek 63 112 250 2,23 

Echt 95 163 378 2,31 

Sittard-Geleen 429 635 1060 1,66 

Stein 63 108 205 1,89 

Totaal 674 1061 1999 1,88 

     

2021     

Beek 54 91 198 2,17 

Echt 100 172 336 1,95 

Sittard-Geleen 453 714 1347 1,92 

Stein 82 150 245 1,63 

Totaal 689 1127 2126 1,88 
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In de overzichten vallen enkele cijfers op: 

Er is nog steeds sprake van een groei: de totaalcijfers over de vier gemeenten nemen toe; 

zowel wat betreft het aantal gezinnen, het aantal unieke kinderen als het aantal aanvragen 

dat door leergeld WM wordt verwerkt nemen toe. 

De grootste groei zien we in Sittard-Geleen, in Stein nemen de aantallen ook toe, maar niet 

zo sterk. In Echt en Beek is er sprake van een afname. 

De oorzaken kunnen mogelijk gevonden worden in de diverse coronamaatregelen. Ook het 

afgelopen jaar waren de zwembaden bijvoorbeeld niet doorlopend open en was sporten in 

bepaalde periodes ook aan banden gelegd.  

Dat er in het afgelopen jaar minder mogelijkheden waren voor kinderen is ook te zien aan de 

daling in het gemiddeld aantal aanvragen per kind: in 2019 was dit 2,69. In 2020 en in 2021 

(waarin de coronamaatregelen van kracht waren) is dit teruggegaan naar 1,88 per kind. 

Daarnaast zien we een toename in de kinderen die op een wachtlijst terecht komen; 

bijvoorbeeld voor de zwemlessen: er zijn al een (groot) aantal toekenningen gedaan naar 

ouders voor zwemles, maar door de beperkte capaciteit kunnen kinderen nog niet beginnen 

aan hun zwemlessen. Deze aanvragen zijn nog niet verwerkt in de bovenstaande cijfers. 

Met name in de gemeente Sittard-Geleen en Echt-Susteren zijn wachtlijsten ontstaan bij de 

zwembaden. In totaal gaat dit om ongeveer 100 kinderen. 

 

 

 

Het diagram hieronder vat de belangrijkste gegevens over 2021 nog eens samen. 

Tevens kan hieruit het aandeel van de aanvragen per gemeente afgelezen worden. 

 

 

9%

16%

63%

12%

Behandelde aanvragen

Beek

Echt-Susteren

Sittard-Geleen

Stein

Beek         

Echt                    

Sittard-Geleen  

Stein       
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Totaal behandelde aanvragen in 2021:  

• 2.126 aanvragen 

• 97% goedgekeurd  

•    3% afgewezen  

• 689 unieke gezinnen  

• 1.127 unieke kinderen  

• Aanvraag per gezin: 3.09 

• Aanvragen per kind: 1.8 

 

 

Overzicht3 :  uitgaven t.b.v. kinderen 

De uitgaven t.b.v. kinderen zijn de afgelopen jaren gestegen: 

 

2019:  € 178.363 

2020:  € 213.517 

2021:  € 218.181 

 

Als we de gemiddelden bekijken levert dit het volgende beeld op: 

(bedragen zijn afgerond) 

 

 

 

 

bedrag meedoen              gezinnen                        kinderen                             aanvragen 

2019 
 
Totaal bedrag:                
€ 178.363 

386 

 
Gem. bedrag per gezin: € 

462,00 

672 

 

Gem. bedrag per kind: 
€ 265,40 

1812 
 

Gem. bedrag per 
aanvraag: € 98,40 

2020 
 
Totaal bedrag:                     
€ 213.517 

674 
 

Gem. bedrag per gezin: € 
316,80 

1061 
 

Gem. bedrag per kind: 
€ 201,25 

1999 
 

Gem. bedrag per 
aanvraag: € 106,80 

2021 
 
Totaal bedrag:                     
€ 218.181 

690 
 

Gem. bedrag per gezin:  
316,20 

1128 
 

Gem. bedrag per kind: 
193,40 

2127 
Gem. bedrag per 

aanvraag:  
102,60 

 

 

Het gemiddeld bedrag per aanvraag en het gemiddeld bedrag per kind nemen in omvang 

wat af. De grotere uitgave wordt veroorzaakt door het groter aantal kinderen en het grotere 

aantal aanvragen. 
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                                                                                       ( bron: Volkskrant resp. 2 en 28 jan. 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Uw sympathie voor het werk van Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek kunt u tot uitdrukking brengen door 

een gift op rek. nr. NL27RABO0129 1206 34  t.n.v. Stichting Leergeld WM. 

 

 


