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Ondernemingsnummer: 409330102 
RPR zetel rechtbank Antwerpen 

 

JAARVERSLAG 2021 

 
Bestuurszaken  
 
In 2021 maakten de volgende leden deel uit van ons bestuur:  

Dhr. F. Van Besauw (voorzitter),  
Mevr. R. Mees (secretaris), 
Dhr. S. Wauters (penningmeester),  
Mevr. H. Van den Broeck (archivaris),  
 
Dhr. E. Bal,  
Dhr. D. Bicker,   
Mevr. E. Dene  
Mevr. M. Doumen,  
Mevr. L. Lams,  
Mevr. L. Loquet, 
Mevr. A. Michiels,  
Mevr. G. Pycke, 
Dhr. P. Wilms.  
 

De heren Leo Craen en Robert Janssens oefenden de functie van rekeningtoezichthouder uit. 
 
Ons secretariaat is gevestigd in de lokalen van het AGSO (Autonoom Gemeentebedrijf 
Stedelijk Onderwijs) Antwerpen, Frankrijklei 71/73, 2000 Antwerpen waar de zetel van onze 
v.z.w. gevestigd is. 
 
Onze vereniging telde 96 leden (28 vaste leden en 68 steunende leden) en mocht bijdragen 
ontvangen van 30 ondersteunende schoolteams, waaronder 18 scholen uit het 
basisonderwijs en 12 uit het secundair. 
 
Het jaar 2021 bleef overschaduwd door de nog steeds voortdurende Covid-pandemie. 
Zo gingen gedurende het jaar 2021 onze vergaderingen voor dossierbespreking en de 
vergaderingen van het bestuursorgaan onafgebroken maandelijks door, maar dit gebeurde 
noodgedwongen via videoconferenties omwille van de Covid-maatregelen. 
 
De Statutaire Algemene Ledenvergadering op 26 mei 2021 en een Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering op 24 november 2021, gebeurden beide eveneens op digitale wijze. 
De contacten met de scholen verliepen overwegend via internet, gebeurlijk telefonisch. 
 

Diesterweg’s Hulpkas vzw 
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Tijdens de jaarlijkse feestzitting op 16 oktober 2021 konden de bestuursleden, leden en 
sympathisanten van onze vereniging mekaar uitzonderlijk in levende lijve ontmoeten dankzij 
een tijdelijke verbetering van de besmettingscijfers. 
 

Uitgaven 
 
Tussenkomsten 
Het lijdt geen twijfel dat onze leerlingen nadelige gevolgen ondervonden van de Covid-crisis, 
in het bijzonder zij die reeds in een kansarme of kwetsbare situatie vertoeven. 
Quarantainemaatregelen, ziekte van leerkrachten, thuiswerken, de onverwachte introductie 
van digitaal leren, hebben ondanks de bovenmenselijke inspanningen van het onderwijzend 
personeel voor sommige leerlingen tot een hobbelig parcours geleid. 
Bovendien werden heel wat gezinnen rechtstreeks financieel getroffen door de crisis. 
 
317 leerlingen van het Stedelijk Onderwijs deden een beroep op onze steun via hun 
schooldirectie. Via Gekkoo ontvingen we 113 vragen voor tussenkomst.  
Dit resulteerde in een totaal van 430 leerlingen en 496  tussenkomsten.  
We noteren hier een daling van de aanvragen tot tussenkomst ten overstaan van vorig jaar. 
 
De herhaaldelijk versoepelde Covid-restricties in het openbare leven vertaalden zich dit jaar 
in een lichte stijging van het aantal tussenkomsten voor socio – culturele activiteiten. 
De onkosten voor vakantiewerking blijven ongeveer op hetzelfde niveau.  
De vraag naar sociale steun daarentegen is in zijn totaliteit licht afgenomen, maar wel 
toegenomen wat betreft de onkosten voor logopedie: die liggen 2 ½  maal hoger dan vorig 
jaar. 
 
Voor 2021 noteren we aldus volgende bedragen aan tussenkomsten: 
- Socio - culturele activiteiten :   €  3.697,58  
- Vakantiewerking vzw Gekkoo :   € 18.839,75  
- Sociale steun :                                                  € 34.503,06 
 
Voor sociale steun komen niet alleen die kosten in aanmerking die nodig zijn voor het 
normale schoollopen of voor dringende bijzondere materiële noden, maar ook onkosten 
voor logopedie; deze liepen dit jaar op tot € 13.173,40. 
 
Het totale bedrag aan tussenkomsten bedraagt aldus € 57040,39, dit is quasi gelijk aan het 
resultaat van 2020. 
 
Een belangrijk element in de daling van het bedrag voor sommige tussenkomsten is zeker 

ook onze intense samenwerking met de sociale dienst van het stedelijk onderwijs 

Antwerpen, waardoor, bij probleemsituaties,  andere begeleidende diensten worden 

aangesproken: mutualiteiten, het OCMW, het sociaal fonds, de dienst Extra enz. 
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Dit jaar zal Diesterweg’s Hulpkas, in samenwerking met het Jan Van Rijswijckcentrum v.z.w.,  

het project “Pro-lezen concept“ ondersteunen - een  schoolproject voor leesstimulatie en – 

begeleiding via verschillende invalswegen en met diverse hulpmiddelen - dat ontwikkeld 

wordt en proef draait in de basisschool Leopold III. 

Voor de sponsoring van het project “Pro-lezen concept“ heeft het Jan Van Rijswijckcentrum 

v.z.w. de som van € 6.000  geschonken. 

Werkingskosten 
Uitgaven voor de werkingskosten zijn niet op het conto van de bestuursleden te schrijven. Zij 
werken nog steeds volkomen belangeloos.  
 

Inkomsten 

Voor het jaar 2021 kregen we een totaal bedrag van € 18.342,02 aan steunbijdragen. 

Dit is de som van de bijdragen van 28 vaste leden (€ 1050), 68 steunende leden (€ 3692,02), 

7 bevriende organisaties (€ 4250) en 30 schoolteams (18 basisscholen: € 2935€ en 12 

secundaire scholen: € 6415). 

Jammer genoeg hebben we door de Covid-omstandigheden heel wat inkomsten moeten 

derven die we anders genereren o.a. uit evenementen georganiseerd door de schoolteams 

en de Warmste Week. 

 

Vooruitblik naar 2022 
 

We hopen dat 2022 een terugkeer naar de “normaliteit” zal betekenen, maar we vrezen dat 
de gevolgen van de pandemie niet meteen zullen verdwijnen. 
Bovendien maken politieke onstabiliteit en armoede in de wereld tijdelijke en definitieve 
migratie van mensen meer dan ooit actueel.  
Kansarmoede en maatschappelijke kwetsbaarheid zullen dus niet verminderen, maar eerder 
toenemen … en zo ook de behoefte aan steun. 
 
De stijgende levensduurte door de crisis, families die vanuit onstabiele gebieden armoede en 
oorlog ontvluchten: het zijn situaties die voor veel mensen het leven in een grootstad 
bemoeilijken en dit laat zich voelen bij heel wat van onze leerlingen. 
Precaire leefomstandigheden, financiële problemen hebben ontegensprekelijk een 
negatieve weerslag op de schoolloopbaan.  
Voor hen die illegaal in ons land verblijven betekent dit bovendien het ontbreken van alle 
officiële materiële hulpstructuren. 
Diesterweg’s Hulpkas speelt hierbij een belangrijke rol om de onderwijs- en leerkansen van 
deze leerlingen te vergroten. Wij weten immers dat onderwijs één van de voornaamste 
hefbomen is om verandering en verbetering in de wereld te verkrijgen. 
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Onderwijs - goed onderwijs voor iedereen - is een mensenrecht. 
 
Daarom is het zo belangrijk dat jullie, onze leden en sympathisanten, ons sterk blijven 
steunen zodat wij aan onze reeds zeer oude doelstellingen kunnen blijven voldoen, namelijk:  
de financiële nood lenigen van de leerlingen van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk 
Onderwijs van de Stad Antwerpen. 
 
Wij kunnen dit niet alleen!  
 
Wij blijven rekenen op uw financiële steun om onze missie en werking ook in de toekomst te 
kunnen blijven voortzetten.  
 
 
 

 
Diesterweg’s Hulpkas v.z.w. 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! 

 


