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JAARVERSLAG 2020 

 
Bestuurszaken  

 

In 2020 maakten de volgende leden deel uit van ons bestuur:  

F. Van Besauw (voorzitter),  

P. Wilms (ondervoorzitter),  

H. Schryvers – Van den Broeck (secretaris),  

R. Mees (secretaris) 

S. Wauters (penningmeester),  

E. Bal,  

M. Doumen,  

L. Loquet,  

A. Michiels,  

D.Bicker,   

G.Pycke en  

L. Lams (verslaggever). 

De heren Paul De Laet en Robert Janssens oefenden de functie van 

rekeningtoezichthouder uit. 

Onze zetel is verhuisd naar de lokalen van het Autonoom Gemeentebedrijf 

Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Frankrijklei 71/73, 2000 Antwerpen waar 

wij ook kunnen vergaderen na het opheffen van de coronamaatregelen.  

Ons secretariaat is daar gevestigd.  

Diesterweg’s Hulpkas vzw 

http://www.diesterwegshulpkas.be/
mailto:info@diesterwegshulpkas.be
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2020 was geen jaar als een ander.  

De wereld werd overspoeld door de Coronapandemie. De werking van 

Diesterweg’s Hulpkas werd geraakt door de pandemie.  

Zo kon op 19 februari 2020 de Statutaire Algemene Ledenvergadering nog 

doorgaan, onze Plechtige Feestzitting, gepland voor 28 maart 2020 werd 

noodzakelijkerwijs uitgesteld.  

Ook Diesterweg’s Hulpkas ontsnapt niet aan de gewijzigde 

omstandigheden: de Covid-19 maatregelen brengen voor veel gezinnen 

extra uitgaven met zich mee. 

Door de coronacrisis werden nog meer van “onze” leerlingen getroffen.  

De mogelijkheden van kansarme kinderen om deel te nemen aan het nu 

fel toegenomen digitale leerproces staan onder druk.  

Ondanks alles blijft de doelstelling van onze vereniging onverminderd van 

kracht: het verminderen van de armoede voor onze leerlingen, waardoor 

ook het recht op onderwijs veilig gesteld kan worden.  

Goed onderwijs is nog steeds een basisbehoefte, en een mensenrecht.  

 

Werking 
 

Leden:  

Onze vereniging telde: 

-  115 aangesloten leden,  

-  7 ereleden steunden ook onze werking. 

-  48 schoolteams maakten tevens onze werking mogelijk. 

De inkomsten uit individuele steunbijdragen bedroegen € 720 

Aan giften en steunbijdragen ontvingen wij dit werkingsjaar € 32.257,08  

48 scholen blijven toch nog als team hun steunbijdrage betalen. 

Het aantal individuele lidmaatschappen van de collega’s blijft stabiel, 

wellicht als gevolg van de campagnes van onze bestuursleden.  

Zij probeerden de naambekendheid van onze vereniging te vergroten. 

http://www.diesterwegshulpkas.be/
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En zij zetten deze taak verder! 

De werking van de Hulpkas paste zich aan de corona-maatregelen aan. 
Onze maandelijkse bestuursvergaderingen werden vervangen door 

videoconferenties, digitale en telefonische contacten tussen de 
bestuursleden. De contacten met de scholen verlopen overwegend via het 

internet. 
 

 
Leerlingen 

 
 

619 leerlingen van het Stedelijk Onderwijs - een lichte daling in 

vergelijking met vorig werkingsjaar - deden een beroep op onze steun via 

hun schooldirectie. Dit resulteerde in 743 tussenkomsten. De 

leefomstandigheden in een metropool als Antwerpen blijken niet evident 

voor vele van onze leerlingen. 

Toch blijft de werking van Diesterweg’s Hulpkas ook in dit decennium 

belangrijk voor onze leerlingen om hun onderwijs- en leerkansen te 

vergroten. 

Een beroep doen op Diesterweg’s Hulpkas gebeurt nog steeds onder de 

verantwoordelijkheid van de schooldirectie. De Hulpkas vertrouwt erop dat 

de directeur in eer en geweten deze individuele aanvragen onderschrijft.  

De gemotiveerde aanvraag is zeer belangrijk voor onze werking. 

Vele leerlingen doen op ons een beroep, waaronder kinderen uit onrustige 

en onveilige conflictgebieden. 

Vaak verblijven deze kinderen en hun ouders uit deze onstabiele gebieden 

illegaal in ons land. Toch zijn wij blij hen op onze scholen terug te vinden. 

Wij weten immers dat onderwijs één van de belangrijke hefbomen is om 

verandering en verbetering in de wereld te verkrijgen. 

Om het met de woorden van Malcolm X te zeggen: ”Onderwijs is een 

paspoort voor de toekomst.” 

Zolang echter jullie, onze leden, ons sterk blijven steunen kunnen wij aan 

onze reeds zeer oude doelstellingen voldoen, namelijk de financiële nood 

lenigen van de leerlingen van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk 

Onderwijs van de Stad Antwerpen. 
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Uitgaven  

 

Bij het overlopen van de voornaamste uitgavenposten kunnen we het 

volgende onder de aandacht brengen: 

Uitgaven gebeurden o.a. aan  

- Sociaal- culturele activiteiten: € 2.770,01  

- Vakantiewerking vzw’s Gekkoo en Jespo: € 19.013,93  

- Sociale steun: € 35.056,08  

Voor sociale steun komen die kosten in aanmerking die nodig zijn voor het 

normale schoollopen of voor dringende bijzondere noden. 

Het totale bedrag aan tussenkomsten bedraagt € 56.840,02. 

Het totale bedrag aan tussenkomsten is licht afgenomen t.o.v. 2019.  

Vermindering is deels te wijten aan verminderde uitgaven voor sociaal 

culturele activiteiten (eendaagse en meerdaagse uitstappen) die in alle 

opleidingsniveaus onmogelijk gemaakt werden door de 

coronamaatregelen. 

Bij de uitgaven voor sociale steun zagen we bijna een verdubbeling, onder 

meer te verklaren door de kost van het project “winterdekentjes”! 

 

Werkingskosten 

 

De stijging van uitgaven voor de werkingskosten zijn niet op het conto 

van de bestuursleden te schrijven. Zij werken nog steeds belangeloos.  

 

Vooruitblik 2021 

 

Ook in 2021 blijven wij nog in de ban van de pandemie!  

Het terugkeren naar de ‘normaliteit ‘ is nog niet helemaal dichtbij. 

De coronamaatregelen en de gewijzigde maatschappelijke situatie hebben 

een impact op onze leerlingen. Ook als de samenleving zich weer op gang 
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trekt zullen leerlingen behoefte hebben aan steun! Dat heeft het verleden 

ons geleerd! 

Diesterweg’s Hulpkas blijft nodig! 

De Hulpkas blijft - trouw aan haar taak - steun verlenen aan de behoeftige 

schoolkinderen uit het Antwerps Stedelijk Onderwijs.  

Wij zijn er van overtuigd dat opvoeding en onderwijs mee aan de basis 

liggen van gelijke kansen voor iedereen. 

Wij alleen kunnen dit niet.  

Wij rekenen op uw financiële steun om onze missie en werking ook in de 

toekomst veilig te zetten.  

 

 

Diesterweg’s Hulpkas vzw 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 kunt uw gulle bijdrage storten op 

IBAN: BE17 0000 0842 1721 - BIC: BPOTBEB1 

Alvast dank! 
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