Hoera, we hebben de Rabobank-publieksprijs gewonnen
Op 12 februari jl. vond het Westfries Ondernemersgala in Hoorn plaats. Het bestuur van stichting
Leergeld is erg blij met de Rabobank-publieksprijs 2014. Alle stemmers, hartelijk dank! Ook
bedankt Leergeld de organisatie van het Westfries Ondernemersgala. Op de foto v.l.n.r.: Martin
van der Raad, Marcel Tillemans, Polly Weber, Ria Wever, Ton Vergeer, Petra van Leeuwen en
Kees Rijntjes. De publieksprijs ziet u in het midden. Bernadette Gerretsen en Burret Olde
ontbreken op deze foto.

In gesprek met politieke partijen en wethouders
Leergeld is nauw betrokken bij de uitvoering van het minimabeleid van de zeven West-Friese
gemeenten. Daar waar gemeenten zorgdragen voor voorliggende voorzieningen, zorgt Leergeld
voor een vangnet voor kinderen die desondanks uit de boot dreigen te vallen. We waarderen de
relatie met de gemeenten. Daarom gaat Leergeld met het oog op de komende Provinciale Statenverkiezingen verder in gesprek met de politieke partijen en met de zeven wethouders.

Jaarcijfers 2014
In 2013 werden 611 kinderen geholpen uit 324 gezinnen. In 2014 heeft Leergeld dus 41 ofwel
bijna 7 % meer kinderen weten te bereiken dan in 2013. De gemiddelde besteding per kind is
gedaald van € 194,- naar € 184,-. Dit wordt vnl. bereikt door de keuze te maken om bepaalde
hoge kosten, zoals buitenlandse schoolreizen of twee-talig onderwijs, niet meer te vergoeden.
Om te voorkomen dat kinderen hiervan de dupe worden vindt hierover overleg plaats met de
besturen van het voortgezet onderwijs.

Nieuwe secretaris in ons bestuur
We heten Ria Wever als secretaris in ons bestuur welkom. Sinds begin dit jaar draait Ria mee
tijdens de bestuursvergaderingen. Daardoor kan Polly Weber zich meer richten op andere taken,
zoals de werkzaamheden op het kantoor en voor de PR- en sponsorcommissie.

Familie Pronk doneert € 1.170,- n.a.v. huwelijksfeest
Op 2 februari jl. was de familie Pronk 25 jaar getrouwd. Omdat zij Leergeld een goed hart
toedragen hebben zij ter gelegenheid van dit feest gevraagd om geen cadeaus te geven maar
een bijdrage voor Leergeld. Een fantastisch bedrag voor een fantastisch initiatief. Wij danken de
familie Pronk en al hun vrienden en familie van harte.

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.

