Ons meerjarig beleidsplan.

De menselijke maat is ons uitgangspunt!

Steeds vaker wordt leergeld Oss Bernheze benaderd door ouders, onderwijs en overheden om onze
kennis en ervaring met kinderen die opgroeien in armoede in te brengen.
Onze stichting maakt deel uit van lokale en landelijk armoedenetwerken, waarvan vooral samen
werking is met Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Onze missie is en blijft gelijke kansen voor alle kinderen, want alle kinderen mogen meedoen. Wij zijn
overtuigd van de belangrijke rol van Leergeld Oss Bernheze binnen het werkveld van ondersteuning
bij armoede. Basis van onze werkwijze is de kenmerkende laagdrempelige en menselijke Leergeld
aanpak.

Dat is onze toegevoegde waarde voor de maatschappij!

Onze werkwijze is laagdrempelig en leveren maatwerk voor het kind zodat hij in een gelijkspeelveld
komt met andere kinderen, zonder dat er stigmatisatie plaats vindt en zonder verder enig oordeel te
hebben. Het belang van het kind staat voorop!
Het ondersteunen van de kinderen en daarmee het gezin is de insteek van ons handelen , waarbij de
menselijke benadering vooropstaat , hetgeen een verademing is voor de gezinnen ten opzichte van
de publieke instellingen .
Deze handelwijze en de huisbezoeken worden door de persoonlijke benadering van leergeld middels
hun vrijwilligers zeer gewaardeerd door de hulpvragen en ook wordt als zeer plezierig ervaren
alsmede de zeer korte doorloop tijden van de hulpvragen.
In een ideale wereld zou Leergeld Oss Bernheze niet nodig zijn, echter er blijkt nog immer dringend
behoefte te bestaan aan de hulp die Leergeld Oss Bernheze biedt om te zorgen dat ongelijke kansen
van kinderen middels tussenkomst van Leergeld Oss Bernheze worden verkleind en dat kinderen niet
op basis van financiële omstandigheden worden buiten gesloten. Zeker in de huidige tijd zien we dat
veel gezinnen door ons bedreigende omstandigheden het steeds moeilijker krijgen en dat de kloof
tussen arm en rijk toeneemt.
Uitgangspunt van dit beleidsplan is dat er zoveel mogelijk middelen beschikbaar dienen te zijn voor
de kinderen en derhalve dat het bestuur van de stichting geen enkele vergoeding ontvangt voor de
door haar verrichte werkzaamheden voor de stichting.
Leergeld wordt gesubsidieerd door de gemeentes van haar werkgebied en tevens ontvangt zij af en
toe bijdrages uit vrijgevigheid. Aan de subsidiërende gemeentes wordt ieder jaar in januari rekening
en verantwoording afgelegd middels een overzicht in cijfers.
De financiële middelen die Leergeld heeft worden aangehouden bij een Nederlandse bankinstelling
en wel op een lopende rekening en een spaarrekening.

De middelen die Leergeld heeft worden overeenkomstig de voorwaarden die hiervoor gelden
besteedt aan hulvragen van ouders. Waarbij alle hulpvragen die aan de door Leergeld Nederland
gestelde voorwaarden voldoen ook worden gehonoreerd, hetgeen betekend dat dan wel de
goederen door Leergeld worden aangeschaft en aan de ouder ter hand worden gesteld dan wel dat
de ouder na verkregen toestemming een zaak kan aanschaffen en dat de nota door Leergeld wordt
voldaan.
Wij gaan er van uit dat de huidige situatie in de wereld er toe zal lijden dat er vaker een beroep zal
worden gedaan op Leergeld Oss Bernheze en dat zal zeker ons motto bevestigen:

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!

