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De nieuwsbrief voor onze vrienden.
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Wij waarderen uw steun voor Leergeld!

Met deze nieuwsbrief willen we al
onze vrienden van Leergeld en
sponsoren hartelijk bedanken voor
hun financiële bijdrage.
Het is zeer welkom en wordt
gewaardeerd!

06 - 38 92 08 86
info@leergeldwestfriesland.nl

Uitgaven van Leergeld blijven stijgen
In 2013 heeft stichting Leergeld € 119.000,- euro uitgegeven aan 611
kinderen. In 2014 hebben wij t/m eind mei 330 kinderen geholpen met
€ 46997,-. Als deze tendens zich voortzet is er opnieuw veel geld nodig.
Zeker omdat september en oktober elk jaar weer de ‘duurste’ maanden
voor Leergeld zijn. Aan het begin van het school- en sportseizoen komen
nl. de meeste aanvragen binnen. In deze nieuwsbrief leest u over de
steun die wij ontvangen hebben. Daar zijn we erg blij mee. We hopen dat
we van meerdere kanten (financiële) steun mogen blijven ontvangen!
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De Rotaryclub Medemblik
organiseerde een sponsordiner
met veiling. Maar liefst 80
mensen genoten van het diner.
De opbrengst bedroeg € 5.500,We kunnen spreken van een
geslaagde actie, waarvoor we
de Rotaryclub Medemblik
hartelijk dank zeggen!

www.leergeldwestfriesland.nl
Op 19 juni is Leergeld het goede doel
van de bijeenkomst van de
ondernemers van MiddenWestfriesland, de Lions Opmeer en de
gemeente Opmeer. Ongeveer 200
ondernemers worden verwacht. Er
wordt o.a. een vaatje haring geveild.
Leergeld geeft een presentatie.
Noteer vast de datum van zondag 28
september. Dan kunt u door het mooie
Hoorn wandelen voor Leergeld. De
Lionsclub Hoorn de Doelen
organiseert de wandeling van 7, 14 of
21 km.
De Lionsclub verkoopt ook wijnen
t.b.v. het werk van stichting Leergeld.
Informeer naar de goed geselecteerde
wijn bij info@roosco.nl.

Ondersteuning van Abovo Media
De website van Leergeld is
vernieuwd door Abovo Media. Ook
zijn we nu actief op Facebook. In
de afgelopen weken heeft Abovo
Media kosteloos grote advertenties
geplaatst voor ons. Hartelijk dank!

.
Vorig jaar
leverde Kiwanis
ook al een
mooie bijdrage!

In april en mei was Serviceclub Kiwanis actief in resp. Wervershoof en Enkhuizen.
Daar verkochten de leden planten en hadden zij een sjoelbak van wel 8 meter staan.
De opbrengst was € 400,-. Met Pinksteren, 7, 8 en 9 juni, zijn ze op de Westfriese Fair
in Midwoud. Bestuursleden van Leergeld zijn dan ook aanwezig. Van harte welkom!

Inner Wheel 2x actief voor Leergeld
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In de Beemster was Inner wheel-lid
Ria Rijser actief voor stichting Leergeld.
In haar prachtige tuin exposeerde Ria
met haar laatste schilderijen en beelden
van gastexposanten. De Inner Wheel
verkocht koffie/thee en zelfgebakken taarten ten behoeve van stichting
Leergeld. Ook dankzij een mooi gebaar van Ria en Dick Rijser leverde
deze actie € 600,- op. Hartelijk dank!
Al eerder zette de Inner Wheel zich in voor stichting Leergeld. Dat was
op de Brocante Fair in de Grote Kerk te Monnickendam. Die inzet
bracht € 1.000,- op. Inner Wheel Nederland heeft in het clubjaar
2013/2014 als Nationaal Service Project voor Leergeld Nederland
gekozen.

www.leergeldwestfriesland.nl
Landelijke cijfers:
Steeds meer huishoudens krijgen het financieel erg moeilijk. Het gaat
hierbij niet langer alleen om huishoudens die al langere tijd afhankelijk
zijn van een uitkering. In toenemende mate gaat het hierbij ook om een
nieuwe groep armen, die door een plotselinge verandering in hun
levenssituatie in de problemen geraken. Het gaat dan bijvoorbeeld om
het plotselinge verlies van werk, tegenvallende inkomsten voor ZZP-ers,
of veranderende persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of scheiding.
In het Armoedesignalement 2013 werd het aantal kinderen dat in 2013
in Nederland opgroeide in armoede geschat op 387.000 (een toename
van 3.000 kinderen t.o.v. 2012). De Kinderombudsman concludeerde
begin 2013 al dat er voor veel van deze kinderen sprake is van
onvoldoende basisvoorzieningen als eten, kleren en verwarming. Dat er
in die gezinnen weinig mogelijkheden zijn voor deelname aan sport,
cultuur en buitenschoolse activiteiten laat zich gemakkelijk raden. De
landelijke vereniging Leergeld heeft in 2013, net als in 2012, dan ook
een aanzienlijke toename in de hulpvraag gezien.
Leergeld Nederland kijkt terug op een succesvol 2013 waarin de
Leergeld Vereniging niet alleen haar doelstelling om tenminste 46.000
kinderen te helpen heeft behaald, maar ook een aantal belangrijke
stappen heeft gezet in de richting van haar ambitie om in de periode
2012 tot 2016 het aantal kinderen, dat zij helpt, te verdubbelen tot
70.000 kinderen!
Stichting Leergeld West-Friesland is één van de 72 lokale, zelfstandige
stichtingen.
Giften zijn welkom en aftrekbaar (ANBI)
Stichting Leergeld is in het bezit van de ANBI-verklaring van de Belastingdienst. Een periodieke gift is geheel
aftrekbaar is. Informatie hierover is te vinden op www.belastingdienst.nl/anbi. Klik giften aan. Klik periodieke
giften vanaf 2014 aan. Kies het gewenste formulier. Het benodigde RSIN nummer is 818331161. Klik daarna op
programma ANBI opzoeken en tik in Leergeld West-Friesland en als vestigingsplaats Zwaag. Bij voorbaat dank!
Dankbetuiging aan Dorodarte
Het vermogensfonds Stichting Dorodarte uit Bloemendaal heeft
als doel het financieel ondersteunen van organisaties en
instellingen die zich bezig houden met kinderen en/of kunst.
Dorodarte gaat ons drie jaar lang ondersteunen met € 2.000,per jaar. Waarvoor hartelijk dank.

Speciale donatie
Wethouder Peter Westenberg uit Hoorn heeft op
zijn afscheidsreceptie een donatie voor Stichting
Leergeld gevraagd. Wat een fantastische geste.
Wij hebben € 1050,- ontvangen. Hartelijk dank.

