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Bekijk in uw browser

laatste nieuwsbrief?

Nieuwsbrief voor relaties | september 2018

Uw laatste nieuwsbrief van ons? Herbevestig uw voorkeuren!
Wij moeten en willen handelen naar letter en geest van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
Zonder uw herbevestiging eindigt met deze aflevering uw gratis
abonnement.
Extra optie: geef het aan wanneer u ons jaarverslag wilt ontvangen, direct
na de publicatie ervan!

Herbevestig voorkeuren
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Help Bossche kinderen via uw stem in Rabobank Clubkas
Campagne
Leergeld 's-Hertogenbosch dingt mee naar een geldbedrag via de
Rabobank Clubkas Campagne. Het bedrag is afhankelijk van het aantal
stemmen. Helpt u mee om de bijdrage voor Bossche kinderen uit arme
gezinnen te verhogen? Alvast hartelijk bedankt!
Werkwijze Rabobank Clubkas Campagne


Stemperiode: vrijdag 31 augustus t/m maandag 24 september 2018



Stemmen gaat online



Klanten van Rabobank 's-Hertogenbosch e.O. hebben stemcode
ontvangen



Campagne loopt ook in andere plaatsen waar Leergeld actief is

Lees meer
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Jaarverslag 2017 verschenen
Stichting Leergeld 's-Hertogenbosch bracht eerder dit jaar haar jaarverslag uit
over 2017.


Lees ons bericht met ultrakorte samenvatting van het jaarverslag.



Ga direct naar ons publieksvriendelijke jaarverslag 2017 (13 pagina's).



Lees ons financieel jaarverslag 2017 (18 pagina's).

NB
Sommige donateurs stellen er nadrukkelijk prijs op om onze jaarstukken kort na
publicatie te ontvangen. Geef dit dan s.v.p. aan bij uw voorkeuren.

Vacatures
Onze stichting heeft van tijd tot tijd vacatures voor vrijwilligers. Actualiteiten als
deze publiceren wij onder meer onder 'Nieuws van de organisatie' op onze
website.
Bent u of kent u een kandidaat? Help ons om ons team op sterkte te houden!
Momenteel voeren wij gesprekken over de volgende open plekken. Reageer
dus snel:


medewerker pr en fondsenwerving



penningmeester
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Reageer naar bestuur

Nieuws van Leergeld Nederland
Sam&: online platform van 4 organisaties
Op 6 juni 2018 hebben Leergeld Nederland, Nationaal Fonds Kinderhulp,
Stichting Jarige Job en Jeugdfonds Sport en Cultuur hun gedeelde online
platform gelanceerd. De naam van deze samenwerking is Sam& (spreek uit:
samen). De bijbehorende website is www.samenvoorallekinderen.nl.
Vacature
Onze moederorganisatie, tevens buren, Leergeld Nederland heeft een vacature
voor een medewerker op het landelijk bureau.

Stichting Leergeld 's-Hertogenbosch
heeft haar postbus opgeheven.
Stuur vanaf heden uw post alstublieft
naar ons vestigingsadres:
Kooikerweg 2
5223 KA 's-HERTOGENBOSCH

Reageren naar Communicatie van Leergeld 's-Hertogenbosch
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Onze nieuwsbrief (2-4x per jaar) gaat over armoede in Nederland in het
algemeen, en armoede onder Bossche kinderen in het bijzonder.
Ook informeren wij u over nieuws rond de stichting zelf, zoals publicatie
van onze jaarstukken. Met welke relaties wilt u onze nieuwsbrief delen?

Deel deze nieuwsbrief!
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U ontvangt dit bericht op basis van uw aanmelding.
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