
 

 

Wat is Stichting Leergeld? 

De Stichting Leergeld is een landelijke organisatie met regionale afdelingen. De organisatie werkt alleen met 
vrijwilligers. De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. 

De naam Leergeld is bewust gekozen. Enerzijds omdat het leren op school en het leren via deelnemen aan sociale 
activiteiten – goed besteed – geld kost; anderzijds omdat de samenleving duur leergeld zal moeten betalen voor 
kinderen die ten gevolge van armoede aan de zijlijn zijn blijven staan. 

Wat doet Stichting Leergeld? 

De stichting streeft ernaar schoolkinderen te laten meedoen in de maatschappij. Als er in een gezin geen geld over 
is om een kind te laten meedoen met schoolse- en buitenschoolse (sport) activiteiten, kan de stichting helpen. 

Dat betekent dat kosten voor de school, of voor buitenschoolse activiteiten, zoals het lidmaatschap van een club, 
of kosten voor gebruik van een computer, door de stichting kunnen worden betaald. De stichting helpt 
kinderen/gezinnen nooit met contant geld. De kosten, of een gedeelte daarvan) betaalt de stichting rechtstreeks 
aan een school, een club of aan een leverancier. Dat gebeurt pas als alle andere hulppotjes/regelingen zijn 
uitgeput. Pas dan kan Leergeld helpen, dus is Leergeld wel het laatste vangnet. 

De stichting onderhoudt contacten met scholen, clubs en andere instellingen zoals gemeenten. 
Door voorlichting over beschikbare voorzieningen, door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties 
kan Leergeld ook helpen 

Wie komt in aanmerking voor hulp? 

Ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Zij kunnen een beroep doen op de 
Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen indien zij voor hun kind(eren) bepaalde binnen- of buitenschoolse 
activiteiten niet kunnen betalen. 

Wat kan aangevraagd worden? 

Onderwijs is van groot belang. Kosten voor bijvoorbeeld de ouderbijdrage, een schoolreisje, een schoolkamp en 
vervoer naar school kunnen wij vergoeden. Als uw kind met de fiets naar school moet, kunnen wij u ook helpen 
door een fiets aan te schaffen. 

Daarnaast is sport van groot belang om erbij te horen, om te leren omgaan met elkaar.  Kinderen leren zo ook 
omgaan met winnen en verliezen. We hebben al veel gezinnen kunnen helpen met het betalen van de contributie 
van een sportclub en soms kunnen we ook helpen als er kleding of materialen nodig zijn om te sporten. 

Ook voor cultuur ontvangen we aanvragen. En dan denken we aan muziekles of balletles. Maar ook aan creatieve 
cursussen zoals schilderen, toneelspelen en pottenbakken. Scouting hoort daar ook bij. 

Vergoedingen kunnen dus variëren van een fiets of computer tot sport- cultuurkosten en schoolkosten. 

 



 

Contact opnemen met Leergeld? 

Indien u ervaart dat u uw kind niet mee kunt laten doen met schoolse- en buitenschoolse activiteiten omdat u die 
niet kunt betalen, neem dan contact op met Leergeld. De contactgegevens zijn te vinden onder Contact op de 
website. 

Voor meer informatie bekijk de website https://www.leergeldveldhovendekempen.nl/ 
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