Ga voor goud, zilver of brons!

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief
Capelle a/d IJssel - Krimpen a/d IJssel - Zuidplas

Dit is de eerste Nieuwsbrief van de Stichting Hollandsche IJssel.
Per 1 augustus 2018 is de Capelse stichting omgezet in de stichting die werkzaam is voor alle
drie de IJsselgemeenten. Nu kunnen alle kinderen tussen 4 en 17 jaar in Capelle, Krimpen en
Zuidplas terecht bij ons.
Om dat te realiseren is veel werk verzet door zowel intermediairs als het bestuur. Ik noem
enkele zaken:
het zoeken van bestuursleden uit Zuidplas en Krimpen aan den IJssel;
overleg met elk van de gemeenten om ervoor te zorgen dat er voldoende geld beschikbaar
gesteld wordt om alle kinderen te helpen;
het zoeken naar intermediairs in Krimpen en Zuidplas;
overleg met diverse verenigingen die van belang zijn voor Leergeld in die gemeenten;
het daadwerkelijk uitbreiden van de activiteiten naar de beide gemeenten.
Dat laatste kwam vooral neer op de intermediairs die al eerder in Capelle actief waren. Zij
hebben ook de nieuwe intermediairs geholpen. Het bestuur is ze dankbaar voor hun inzet. Onze
dank gaat ook uit naar de drie Colleges van Burgemeester en Wethouders en hun
beleidsambtenaren.
Ik ben er trots op hoe vlot en goed de hele operatie is verlopen. Echt een compliment aan allen
die aan dit succes hebben bijgedragen.
Wim de Bruin, voorzitter Stichting Leergeld Hollandsche IJssel.

Intermediair iets voor u?

De organisatie

In Krimpen aan den IJssel en Zuidplas hebben
we nog intermediairs nodig. We doen dan ook een
oproep aan de lezers zich aan te melden voor dit mooie,
veel voldoening gevende werk. Zie onze site
www.leergeldijssel.nl voor een mooi en verhelderend
filmpje over ons werk.

Het bestuur:
Wim de Bruin, voorzitter;
Paul van den Eijnden,
secretaris; Yole Rizzo,
penningmeester; Jaap
Blankenberg, lid; Cora
Kuyvenhoven, lid.
Adviseur: Theo Smit.

Informatie is ook in te winnen bij de voorzitter via
voorzitter@leergeldijssel.nl

Wanneer aanvragen?
Leergeld is het laatste vangnet: Als een aanvraag voor
alle gemeentelijke voorzieningen is afgewezen en er nog
sprake is van mogelijke uitsluiting van een kind, kan
leergeld misschien de helpende hand bieden.
Dat kan gaan om:
een bijdrage voor een schoolreis;
een laptop (v.a. groep 7);
een fiets (voor in het voortgezet gezet onderwijs);
een bijdrage voor cultuur of sport.

Coördinatie en
administratie:
Yolande Holleboom,
coördinator; Marleen,
Paulien, Ria en Nancy,
administratief medewerker.
De intermediairs:
Er zijn 14 intermediairs.

De laatste gaat vaak in combinatie met een aanvraag
voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
Aanvragen kunnen het beste via het formulier op de
website gedaan worden. Een medewerker van de
stichting neemt vervolgens contact op.

Uit het jaarverslag 2018
Toekenning
Fietsen
Computers
Sport
Cultuur
School
Zwemmen
Welzijn
Totaal toegekend
Toename

Aantal 2018
135
197
73
11
66
13
3
498
291%

Aantal 2017
73
63
4
1
27
3
171

Meer lezen in het jaarverslag 2018? Downloaden kan via de website of klik hier.

Op woensdag 22 mei is er een Themater-avond
in het Isala Theater. Het thema is deze keer:
Armoede, wat doe je er tegen?
Onze stichting is er vertegenwoordigd zowel met
een stand van Leergeld als via deelname aan de
paneldiscussie.
Aanvang 19.30 uur; inloop v.a.19.00 uur.
Aanmelden kan via info@themater.nl.

Postbus 425
2900 AK Capelle aan den IJssel
www.leergeldijssel.nl
info@leergeldijssel.nl

Tel. (010) 442 63 95
Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur;
dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur;
woensdagmiddag van 10.00 tot 12.00 uur.
STICHTING LEERGELD HOLLANDSCHE IJSSEL

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u theosmit@kpnplanet.nl toe aan uw adresboek.

