2021 IN CIJFERS
Het jaar 2021, het eerste jaar van de Stichting Leergeld Oss Bernheze, stond o.a in het teken
van de Coronapandemie met langdurige schoolsluiting, maar ook in het teken van de per 1
augustus 2021 aangescherpte wet betreffende de “vrijwillige ouderbijdrage”. Kortgezegd
betekent die wet dat de “vrijwillige ouderbijdrage” nu letterlijk vrijwillig is en dat uitsluiting
van deelname aan schoolactiviteiten niet meer is toegestaan.
Beide zaken hebben gezorgd voor beduidend minder aanvragen voor hulp bij het betalen
van schoolnota’s. Corona heeft er mede toe bijgedragen dat de buitenlandse reizen die door
scholen naar steeds verdere oorden werden georganiseerd, teruggebracht zijn tot kortere en
goedkopere binnenlandse reizen.
Desondanks heeft onze stichting in 2021 het aantal van 571 kinderen uit 394 Osse gezinnen
kunnen helpen. Daarnaast zijn 235 kinderen uit Oss geholpen door het Jeugdfonds Sport en
Cultuur. Vanuit de gemeente Bernheze zijn in 2021 47 kinderen geholpen komende uit 32
gezinnen.
In totaal zijn door kantoor Oss van Stichting Leergeld Oss Bernheze 618 kinderen geholpen
uit 426 gezinnen.
Dankzij het feit dat de deelnemende gemeenten hun subsidie voor onze stichting gedurende
de Coronaperiode niet hebben verlaagd, is er een behoorlijk bedrag vanuit 2021 wat kan
worden bijgeschreven op de bestemmingsreserve. Wellicht heeft dat ook te maken met de
steeds betere samenwerking tussen gemeenten, scholen en andere hulpverlenende
instanties, waardoor de hulp duurzamer is geworden. Denk hierbij aan hulp bij het omgaan
met geld, hulp bij het zoeken naar werk en vele andere vormen van hulp die de gemeente
kan bieden.
Daarnaast helpt het in 2018 opgerichte Solidariteitsfonds nog steeds bij het betalen van een
laptop of i-pad, een rekenmachine of kosten van bijles en andere zaken. In totaal hebben we
vanuit dit fonds een aantal van 144 kinderen kunnen helpen.
Zie verder de gepubliceerde Jaarrekening 2021 op onze site.

