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JAARVERSLAG 2014 
 
 
BESTUURSZAKEN  
 
In 2014 maakten de volgende leden deel uit van ons bestuur: F.Van Besauw ( 
voorzitter), P.Wilms (ondervoorzitter), H.Schrijvers ( secretaris), E. Bal , S.Wauters 
(penningmeester), M. Doumen R. Mees, L. Van Eetveldt,  L. De Man, B. Goeyvaerts, 
L.Loquet , A. Michiels , D.Bicker (comitéleden ) en  L.Lams ( verslaggever),  .  
De heren Luk van der Veken en Robert Janssens oefenden de functie van 
kastoezichters uit. 
 
Wij zijn nog steeds gehuisvest in de lokalen van het Servicecenter aan de Lange 
Gasthuisstraat 15 2000 Antwerpen (tel. 03 233 35 99 ) waar wij onze maandelijkse  
comitébijeenkomst houden . Ons  Secretariaat is daar gevestigd .  
De plechtige jaarvergadering werd gehouden in de trouwzaal van het Stadhuis op  22 
maart 2014 . De feestrede werd uitgesproken door mevrouw Gonda Verhaert, 
bedrijfsdirecteur bij het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs. Zij belichtte 
in haar feestrede de reeds meer dan 120 jar samenwerking tussen het Stedelijk 
onderwijs en Diesterweg’s Hulpkas om de nood van de minder begoede leerling 
wiens leerkansen hierdoor bedreigd zijn, te lenigen. 
Vermindering van de armoede en hierdoor het recht op onderwijs veilig stellen is nog 
steeds een mensenrecht.    
 
 

WERKING 
 
Leden: 
Onze vereniging telde 372  aangesloten  leden  23 ereleden steunden ook onze 
werking .  52 schoolteams maakten tevens onze werking mogelijk. 
Scholen blijven toch nog als team hun lidgeld betalen . Het aantal  individueel 
lidmaatschappen per collega vertonen een stijging in vergelijking met vorig 
werkingsjaar. Wellicht een gevolg van de campagnes van onze bestuursleden. Zij 
probeerden de naambekendheid van onze vereniging te vergroten. En zij zetten deze 
taak verder! 
 
 
Meer dan 2000 leerlingen van het Stedelijk Onderwijs  deden een beroep op onze 
steun via hun schooldirectie. Dit cijfer vertoont een zeer sterke  stijging  to vorig 
werkingsjaar  . Heeft dit te maken met de moeilijkere omstandigheden waarin onze 
leerlingen opgroeien ? 
Toch blijft de werking van Diesterweg’s Hulpkas ook in dit nieuwe decennium  
belangrijk voor onze leerlingen om hun onderwijs- en leerkansen te vergroten. 



Beroep doen op Diesterweg’s Hulpkas gebeurt nog steeds door tussenkomst van de 
schooldirectie . De Hulpkas vertrouwt erop dat de directeur in eer en geweten deze 
individuele aanvragen om steun heeft onderzocht. Zijn gemotiveerde aanvraag is 
zeer belangrijk voor onze werking. 
 
Onder de vele leerlingen die op ons een  beroep deden konden we kinderen 
ontwaren uit gebieden in de wereld waar oorlog woedt , sociale en politieke onlusten 
zijn. Vaak zijn de kinderen en hun ouders  uit  deze onstabiele gebieden  illegaal in 
ons land . Toch zijn wij blij hen op onze scholen terug te vinden. Onderzoek leert ons 
immers dat onderwijs een van de belangrijke  hefbomen is om verandering en 
verbetering in de wereld te verkrijgen. 
Ondanks het  invoeren  van de maximumfactuur door de minister van onderwijs blijft 
de financiële nood bij onze  leerlingen hoog. De grootstad is vaker een 
aantrekkingspool voor kansarmen . 
 
Zolang echter jullie, onze leden ons sterk blijven steunen kunnen wij aan onze reeds 
zeer oude doelstellingen voldoen nl. financiële nood lenen van de leerlingen van het  
Antwerps Stedelijk Onderwijs. 
  
 
Uitgaven 
Bij het overlopen van de voornaamste uitgavenposten kunnen we het volgende 
onder de aandacht brengen: 
 
Meerdaagse uitstappen: 7.618,00 : deze som vertoont een sterke stijging in 
vergelijking met vorig werkingsjaar. 
Vakantieverblijven : 12.752,75 euro Deze uitgave vertoont een daling in vergelijking 
met vorig jaar. 
Sociale steun: 67.391,60 euro .  
 
Voor sociale steun komen die kosten in aanmerking die nodig zijn voor het normale 
schoollopen of voor dringende bijzondere noden. 
 
Werkingskosten 
De stijging van uitgaven voor de werkingskosten zijn niet op het conto van de 
bestuursleden te schrijven . Zij werken nog steeds belangeloos.  
 
 

VOORUITBLIK 2015 
 
Ons valt het op dat ondanks structurele tussenkomsten van de ziekteverzekering en 
het Sociaal Fonds voor schooluitgaven de nood niet volledig gelenigd wordt. 
Daarnaast blijkt dat  het invoeren van een maximumfactuur in het onderwijs toch niet 
voor elke leerling voldoende uitkomst te biedt. Diesterweg’s Hulpkas blijft nodig ! 
 
De Hulpkas blijft haar taak steun te geven aan de behoeftige schoolkinderen uit het 
Antwerps Stedelijk Onderwijs trouw. Wij zijn er van overtuigd dat opvoeding en 
onderwijs één van de belangrijke pijlers zijn om  gelijke kansen voor iedereen 
mogelijk te maken. 



Wij alleen kunnen dit niet. Wij rekenen  op uw financiële steun om onze missie  en 
werking ook in de toekomst verder te zetten.  
 
 

Diesterweg’s Hulpkas wil samen met de scholen een beleid uitbouwen om de 
onderwijskansen van maatschappelijk kwetsbare leerlingen te vergroten.  
 
Maar: de nood groeit ... armoedebestrijding is actueler dan ooit … 
De vraag vanuit de scholen om "sociale steun" neemt jaar na jaar toe en we zien 
onze uitgaven schrikbarend stijgen terwijl onze inkomsten zeker niet toenemen … 
 
Solidariteit mag geen loos begrip blijven 
 
 
U kan uw gulle bijdrage storten op 
 IBAN: BE17 0000 0842 1721     
 BIC:  BPOTBEB1 
 
Alvast dank ! 

 


