Stem op stichting Leergeld bij de Publieksprijs
We zijn genomineerd voor de Rabobank Publieksprijs van het Ondernemersgala 2015. U kunt nu
stemmen: http://www.westfriesondernemersgala.nl/rabobank-publiekspr…/ De
advertentiecampage wordt aangeboden door Abovo Media. Het ondernemersgala is op
donderdag 12 februari 2015. Waardeer het werk van stichting Leergeld en stem op ons!

Jaarcijfers 2014: 8,5% meer kinderen ondersteund
In 2014 heeft stichting Leergeld ruim €120.000,- euro uitgegeven aan 653 kinderen. Het ging om
1350 betalingen. Dat betekent een stijging van 8,5% van het aantal kinderen t.o.v. 2013. Het
gemiddelde bedrag per kind bedroeg in 2014 € 185,-. In 2013 was dat € 194,-. In de zeven
Westfriese gemeenten hebben we de volgende bedragen, aantallen kinderen en betalingen
gedaan in 2014 (tussen haakjes het aantal van 2013): Drechterland € 6759,- euro (5743,-), 28
kinderen (31) en 56 betalingen. Opmeer € 813,- (690,-) en 6 kinderen (3) en 11 betalingen.
Medemblik € 9236,- (7490,-) en 65 kinderen (42) en 104 betalingen, Koggenland € 4346,- (4150,-)
en aantal kinderen 18 (18) en 38 betalingen. Enkhuizen € 4547,- (3875,-) 30 kinderen (27) en 40
betalingen. Stede Broec € 17.471,- (15.170,-) en 80 kinderen (77) en 172 betalingen. Hoorn €
77.726,- (82.043,-) en 426 kinderen (413) en 929 betalingen. Een compleet overzicht van onze
jaarcijfers is te zien op www.leergeldwestfriesland.nl en op te vragen bij stichting Leergeld:
info@leergeldwestfriesland.nl. Later dit jaar verschijnt ons jaarverslag.

Geslaagd kerstgala met hoog niveau

Wat een hoog niveau musici en acts. Het publiek tijdens ons kerstgala was verrast en werd
vermaakt. Wij danken Inez Brul, dansschool Dazzling, Stay Real, Julien & Milena & band, Tim
Verdonk en vrienden, Lisa Buis, Dana, Emma & Melissa, Emma Erades en last but not least Pip
Whien. Pony Luuk van Anne Peetoom kan echt trompet spelen. Voetbaltalenten Ricky en Sontje
Hansen schoten buitengewoon veel ballen in de
wasmachine. Op http://www.noordhollandsdagblad.nl/…/Jongeren-treden-op-in-… staat een
filmverslag van het kerstgala. Ciska Ruitenberg en Jan Vriend, hartelijk dank voor de begeleiding
en presentatie. Technici van Het Park en Het Pakhuis ook. De netto-opbrengst bedroeg ongeveer
1500,- euro. Bezoekers: dank voor uw komst en steun! Ook hartelijk dank aan de sponsoren,
zoals Pop Vriend Seeds, Hema, Rabobank, Blue ICT, De Valk BV en Rentree Reïntegratie. Bekijk
meer foto's hieronder. Dan kunt u gelijk zien of burgemeester Onno van Veldhuizen een bal in een
wasmachine kan schieten...

Waardering voor Yvonne Tack
Op 10 december jl. heeft Martin van der Raad namens het bestuur afscheid genomen van
Yvonne Tack als vrijwilligster van Leergeld. Yvonne was vrijwilligster van het eerste uur. Actief als
coördinator, actief op kantoor en actief als intermediair. Yvonne, ook op deze plaats: dank voor
jouw enorme inzet voor het welzijn van de kinderen!

LINDA Foundation geeft kerstcadeau's
LINDA Foundation bood aan om 40 één-oudergezinnen een serieus kerstcadeau te geven. De 40
gezinnen hebben inmiddels bericht van Leergeld gehad. De LINDA Foundation is opgericht door
Linda de Mol en het tijdschrift LINDA. Het bestuur van stichting Leergeld is de LINDA Foundation
erkentelijk voor deze actie!

Praktijkschool ondersteunt Leergeld opnieuw
Op 5 januari organiseerde de vijf scholen van Stichting Leerzaam een nieuwsjaarmarkt op de
Praktijkschool West-Friesland in Hoorn. In plaats van een kerstpakket konden de medewerkers
zelf een leuk pakket samenstellen. Iedere medewerker kreeg € 35,- om te shoppen langs de
diverse marktkramen. Ook Leergeld was aanwezig. Als enige goede doel. In totaal is € 415,opgehaald. Hartelijk dank!

Diner van Constant Fonk in de smaak gevallen
Constant Fonk had op 17 november 2014 een heerlijke menu samengesteld en bereid. Het was

sfeervol en zeer geanimeerd. De 38 gasten zorgden voor 4000,- euro opbrengst. Een fantastisch
bedrag. Het bestuur van Leergeld dankt Constant Fonk en de medewerkers voor hun belangeloze
inzet en Bernadette Gerretsen voor haar initiatief.

Donaties zijn welkom
Het bestuur stelt elke bijdrage op prijs. Bijvoorbaat dank voor uw bijdrage op bankrek.nr NL02
RABO 0126 122 911 ten name van Stichting Leergeld West-Friesland. Op
www.leergeldwestfriesland.nl kunt u via iDeal een bedrag overmaken.

