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Jaarverslag Stichting Doomtjn Peuterspeelzalen 2015

1. Bestuursverslag

1.1 Algemeen

ln de stichting Doomijn Peuterspeelzalen zijn alle locaties voor peuterspeelzalen in de gemeenten Meppel, De

Wolden, Weststellingwerf, de Friese Meren, Westerveld, Staphorst, Dalfsen, Ommen en Nunspeet opgenomen.

De genoemde gemeenten voeren een eigen beleid met betekking bt de speelzalen. Zowel inhoudelijk als ook

financieel. Met alle gemeenten zijn of gaan we in overleg over de gevolgen van de harmonisering met de

kinderopvang.

Gemeenten die de speelzalen als basisvoorziening voor de jongste jeugd zien, zijn bereid deze voorziening ook

in zeer kleine dorpskernen overeind te houden. Maar dat geldt niet voor alle gemeenten. De resultaten van de

stichting zijn vanwege een te lage financiering voor de aangeboden voorzieningen binnen enkele gemeenten

onder nul gebleven.

De landelijk beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (WE) worden

door gemeenten in veel gevallen gebruikt om ouders met kwetsbare kinderen te ondersteunen.

1.2 Omzet

ln onderstaande tabel is het verloop van de omzet en subsidie weergegeven:

Door het overhevelen van de peuterspeelzalen binnen de gemeente Nunspeet en Dalfsen vanuit Stichting

Travers Welzijn (impact EUR 300.000) zijn de subsidie-opbrengsten en de opbrengsten van activiteiten (EUR

12e.000) toegenomen. De overname van de peuterspeelzaal in lJhorst (gemeente Staphorst) en het draaien van

een volledig jaar binnen de gemeente Meppel verklaren het overige deel van de subsidietoename en de

activiteibnopbrengsten ten opzichte van het jaar 2014.

Bij het opstellen van de begroting 2015 was er voor de meeste gemeenten nog geen defnitieve subsidieaanvraag

gereed en was er bovendien nog niet afgestemd met alle gemeenten. Hierdoor zijn er verschillen ten opzichte

van de begroting ontstaan (impact negatief EUR 75.000), dit wordt ruim gecompenseerd doordat de bijdrage van

de gemeente Meppel in de begroting is aangemerkt als een ouderbijdrage en de subsidie van de gemeente

lJhorst niet was begroot.

Binnen een aantal gemeenten worden overschotten op de subsidie teruggevorderd of wordt aanvullende

diensfuerlening gevraagd, waardoor de subsidieopbrengsten toch lager dan begroot zijn uitgekomen.

Subsidies en fondsen

Opbrengsten activiteiten

Totaal

9M

471

1.415 1.982

1.305

657

2.O75

1.324

752
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De subsidies binnen het peuterspeelzaalwerk in Noord staan erg onder druk, harmonisatíe van de

peuterspeelzalen leidt binnen veel gemeenten tot het (gedeeltelijk) beëindigen van subsidies.

1.3 Resultaten en f¡nanc¡ële positie

ln onderstaande tabel zijn de financiële gegevens opgenomen

*) Niet op stichtingsniveau begroot

Binnen een groot aantal gemeenten is sprake van een verlies op de exploitatie van peuterspeelzalen. Het

management heeft hierop geanticipeerd door locaties te sluiten en op kosten te sturen, dit was niet voldoende om

tot een positief resultaat te komen. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn relatief lage subsidies in combinatie met

een lage bezetting/ouderbijdrage.

De vermogenspositie is door het tweede verliesjaar negatief en daarmee is de solvabiliteit ook niet goed. De

kassûoom is positief, dit komt met name door de ontvangstvan gelden die betrekking hebben op de (hoge)

subsidievorderingen van ultimo 2014.

Exploitatiesaldo

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

€9

-2

€1

1.415

1.504

-30

-3

-33

1.9r2

1.992

37

7

44

2.475

2.112

Ratio's

Personele last vesus baten

Exploitatierendement

Overhead percentage tov baten

Fte's (inclusief meeruren)

Baten per ingezette fre

Kosten per fre

Eigen vermogen

lGsstroom .

Liquiditeitsratio

Solvabiliteitsratio EV/TV

Solvabi liteitsratio EV/Baten

65%

ßo/o

12o/o

22,5

63

41

-91

35

0,8

-24o/o

ôo/o

8o/o

-2o/o

12o/o

23,3

u
53

-124

88

0,5

.6,50/o

-60/o

61o/o

-2o/o

11o/o

25,0

83

51

-158

*)

*)

*)

*)
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1.4 Personeel

Kengetallen

Het sluiten van locaties en het overhevelen van de peuterspeelzalen binnen de gemeenten Dalfsen en Nunspeet

naar Stichting Doomijn Peuterspeelzalen heeft geleid tot een ongeveer gelijke formatie in de jaren 2014 en 2015.

De medewerkers binnen de gemeenten Dalfsen en Nunspeet hebben een vast dienstverband en zijn meerdere

jaren in dienst, dit is de belangrijkste oorzaak voor het toenemen van het percentage vaste dienstverbanden en

de gemiddelde duur van een vast dienstverband.

Het verzuimpercentage is met2o/o toegenomen ten opzicht van 2A14, maar is nog wel relatief laag

Kengetallen personeel (peildatum 31 december 2015)

Kernwaarden

De kernwaarden van Travers en Doomijn zijn bron van groei, onderscheidend en verbindend. Vanuit die

kernwaarden is het aþelopen jaar gewerkt binnen de organisatie. Groei van medewerkers en van de organisatie,

het versbrken van het onderscheidend vermogen en het tot stand brengen van onderlinge verbinding tussen de

verschillende werkvormen en onze klant. De groei naar integrale verantwoordelijkheid van managers voor de

eigen locaties is in 201 5 één van de speerpunten geweest. Locaties hebben meer verantwoordelijkheden

gekregen bij de operationele uitvoering van werkzaamheden (bron van groei). Om deze transitie b kunnen

maken is het managementteam van Doomijn in 2015 zowel op individueel niveau, als op groepsniveau aan het

werk gegaan met methodieken om verantwoordelijkheden aan de locaties over te laten en daarmee medewerkers

op de locaties'in hun krachtte zetten'.

ln 20'15 is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van medewerkers. De voormalige trainingsetalage van

Doomijn is geëvolueerd in de Travers Academie. Met de Travers Academie wordt inhoud gegeven aan de

kernwaarde 'bron van groei'voor medewerkers van de organisatie. De academie omvat een tainingsaanbod op

2014

aantal personen 54

aantal fte's uit vaste dvb 20.9

aantal fte's u¡t meeruren 1.'l

aantal fte's uit doorbelastinoen 22,O

aantal fte's totaal 22.5
aantal fte's met vast contract 11.0

aantal fte's met tiideliik contract 11,5
oó vaste dvb 49o/o

qemiddelde duur dvb 't,0
o/o lTtãî Oo/o

o/o VI'OUW 100o/o

oemiddelde leeftiid 47,5
o/o aants,l instromers 86o/o
o/ø aantã,l uitstomers 7o/o

oarttimeo/o incl. fl ex-fte 42o/o

verzuimoercentaoe 1.7o/o
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zowel collect¡ef, groeps- als individueel niveau. Doomijn gaat daarbij uit van de kracht van medewerkers. Onze

medewerkers zijn echte 'vakmensen'. Dat betekent dat pedagogisch medewerkers en peuterspeelzaalleidsters

die hun werk'met volle energie en hun hart doen' in de academie niet alleen worden versterkt met specifieke

functie-inhoudelijke kennis/vaardigheden, maar bijvoorbeeld ook met teamcoaching.

ln 2015 is nog gebruik gemaaktvan de bestaande gesprekkencyclus. Het komende jaar zal deze worden

vervangen door een systematiek die beter aansluit bij de huidige wensen.

1.5 Vooruitzichten20l6
De toekomst van het peuterspeelzaalwerk is uiterst onzeker. Het landelijk beleid is er op gericht om de

peuterspeelzalen voor wat betreft de regelgeving zoveel als mogelijk te 'harmoniseren' met de kinderopvang.

Voor veel gemeenten geldt daarom dat men eind2O17 voornemens is te stoppen met de reguliere ondersteuning
(subsidiëring) van het peuterspeelzaalwerk.

Doomijn kijK naar de kinderopvang en dus ook naar het peuterspeelzaalwerk als een basisvoorziening voor de

ontwikkeling van jonge kinderen. Opvoedkundige ondersteuning van kinderen en hun ouders is noodzakelijk om

de kinderen een goede start in het basisonderwijs te kunnen geven. Wj zullen er alles aan doen om gemeenten

te doordringen van de noodzaak van deze functie. Tegelijk beseffen wij dat wij gemeenten moet helpen deze

vaak kleinschalige voorziening in kleine dorpskernen overeind te houden.

Zwolle, 17 mei2O16

A.W. Bosch, Raad van Bestr.lur

A. Cnossen, directeur Doomijn
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2. lnhoudelijk verslag

2.1 lnleiding

Doomijn liet in 2015 zien over een gezonde basis te beschikken en zo in staat te zijn om de organisatie verder te

verstevigen in de provincies Drenthe, Overijssel, Groningen en Friesland. Doomijn koos eryoor om vanuit

maatschappelijke betrokkenheid actief bij te dragen aan de continui'teit van de kinderopvang en het

peuterspeelzaalwerk voor ouders, kinderen en medewerkers in de beteffende regio's. Hierdoor bleef het

peuterspeelzaalwerk en een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid in de noordelijke provincies gewaarborgd.

ln 2015 werd verder duidelijk dat het in een aantal van deze gemeenten lastiger wordt om het

peuterspeelzaalwe rk koste nde kke nd uit te voe re n.

2.2 Marktposit¡e peuterspeelzaalwerk en externe ontwakkelingen
De situatie rond de kinderopvangmarkt liet in2O15 een iets minder zorgelijke ontwikkeling zien. De werkloosheid

stabiliseerde en de koopkrachtdaling nam af. Juist het versterkte financiële bewustzijn van veel ouders leidde

ertoe dat, zeker in het Noorden, het peuterspeelzaalwerk in toenemende mate als betaalbaar alternatief voor

kinderopvang werd gezien.

Om de markt beter in beeld te krijgen zijn de managers van Doomijn in 2015 verder gegaan met een

marktverkenning voor hun eigen regio. Op die manier zijn zi)in staat geweest de klantbehoeften en

marktomstandigheden goed te leren kennen en effectief op ontwikkelingen te kunnen reageren. De relaties met

gemeenten en scholen werden zorgvuldig onderhouden. De concurrentie bleef in een aantal plaatsen stevig. Met

name bestuurlijke partijen zetten zich somsaf tegen hetstadse en commerciële imago datDoomijn buiten Zwolle

heeft.

2.2.1 Resultaten

ln onderstaande tabel is de geopende capaciteit per 31 december 2015 in kindplaatsen en dagdelen

weergegeven en het bezettingspercentage op basis van de werkelijke capaciteit gedurende het jaar:

Bezetti ng pe uterspeelzale n pei ldatum 31 -1 2-201 5

1) kindplaats: 1 kind geplaatst op een combinatie van 2 dagdelen
2) Bezettingspercentage is berekend op basis van de werkelijk geopende capaciteit

gedurende het jaar

6

Gemeente Dalfsen 206 29 95o/o 89%
Gemeente De Wolden 2AO 35 85o/o 87o/o

Gemeente Friese Meren 123 19 74o/o 95o/o

Gemeente Meppel 120 18 88o/o 88o/o

Gemeente Nunspeet 56 7 68o/o 67o/o

Gemeente Ommen 132 16 78o/o 72o/o

Gemeente Staphorst 12 2 1O8o/o n.v.t.
Gemeente Westerveld 64 I 83o/o 73o/o

Gemeente Weststel I i nowerf 295 38 850/o 79o/o
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2.2.2 Westerveld

Locatie Bruges is gehuisvest bij het kinderdagverblijf. Dat biedt extra mogelijkheden voor nauwe samenwerking

metde kinderdagopvang. De peuterspeelzaalhadin2Ol5 te maken meteen stabiele bezetting meteen hoge

bezettingsgraad. De vestiging aan de Havelter Schapendrift wordt gecombineerd met kinderdagopvang en

naschoolse opvang. Ook hier biedt de gezamenlijke huisvesting prachtige mogelijkheden tot samenwerking

rondom specifieke thema's. De bezetting van de peuterspeelzaal aan Havelter Schapendrift is in 2015 stabiel

geweest.

ln 2015 heeft Doomijn deelgenomen aan WE cluster-overleggen waar alle peuterspeelzalen en leerkrachten van

de onderbouw aan deelnamen. Deze cluster-overleggen, waarin ons WE beleid wordt getoetst en waar de

doorgaande leerlijn en warme overdracht op de agenda staan, werden georganiseerd door Timpaan Welzijn in

opdracht van de gemeente. Voor alle WE kinderen is er een warme overdracht geweest naar het onderwijs.

Eind 2015 heeft het eerste WE stuurgroep overleg plaatsgevonden. Daarnaast is er ook eind 2015 een WE

werkgroep gestart. Aan beide overlegvormen heeft Doomijn deelgenomen.

Op beide locaties in de gemeente Westerveld worden peuters vanaf 3,1 jaar getoetst door de (ambulante) tutor.

lndien nodig krijgen kinderen exta ondersteuning, onder andere in de vorm van een exfa dagdeel.

2.2.3 De Fryske Marren

Peuterspeelzaal Betelgeuze in Lemmer is een WE- locatie onder de wet kinderopvang. De speelzaal werkt

rondom thema's samen met het kinderdagverblijf aan de Betelgeuze. De bezetting op de peuterspeelzaal is het

afgelopen jaar stabiel geweest met volle groepen. Ook peuterspeelzaal Lennastaat in Lemmer is een WE-

locatie onder de wet kinderopvang. De peuterspeelzaal heeft een tijdelijk onderkomen in een klaslokaal in OBS

de Dam in het centrum van Lemmer. De speelzaal is daar tijdelijk gehuisvest tot de nieuwe brede school MFA

Meerpaal gereed is. De verwachting is datdeze brede school vanafjanuari2OlT in gebruikgenomen kan

worden. Ondanks de toename van peuters uit het centrum van Lemmer is de totale bezetting van peuterspeelzaal

Lennastraat in 2O15 gedaald. Oorzaak is de terugloop in peuteraantal vanuit de wijk Lemstervaart. De WEgroep

heeft daarentegen het hele jaar door wel een stabiele bezetting laten zien met een volle groep WE-peuters. Door

de dalende bezetting hebben we met ingang van het schooljaar 2015-2016 de opengestelde dagdelen aan

moeten passen naar alleen de ochtenden. Deze ochtenden hebben de laatste maanden van2015 een volle

bezetting van de groepen laten zien.

Ðe peuterspeelzalen in de buitendorpen van De Fryske Marren (Oosterzee, Bantega en Echtenerbrug) bieden

nog geen peuterspeelzaalwerk onder de wet Kinderopvang aan. WE-kinderen in de buitendorpen gaan een extra

dagdeel naar WElocatie Veenscheiding. ln Echtenerbrug heeft Doomijn een WE-vestiging aan de

Veenscheiding. De bezetting op peuterspeelzaal Echtenerbrug is in 2015 stabiel gebleven. Op de twee reguliere

dagdelen waren de groepen vrijwel gevuld. Op de woensdagochtend was de WE-groep niet vol maar werd

aanvulling gerealiseerd vanuit een instroomgroep die een dagdeel afnam en de groep peuters die een 3"

dagdeel afnam.

Peuterspeelzaal Veenscheiding doet ter bevordering van tweetalig beleid mee aan het traject van Sintum

Frysktalig Berne-opfang (Centrum voor Friestalige kinderopvang). De locatie heeft in het certificeringstraject

niveau 2 en 3 gehaald. De locatie aan de Menso Poppiusstraat in Oosterzee is een reguliere peuterspeelzaal

gehuisvest in OBS de Wynbrekker. De samenwerking met beide scholen in Oosterzee is op dezelfde prettige

wijze voortgezet. Op dit moment is de peuterspeelzaal twee dagdelen (ochtend) per week geopend voor vijftien

peuters. De bezetting is op deze locatie stabiel geweest met over het hele jaar genomen een hoge

bezettingsgraad die aan het einde van 2015 een lichte daling liet zien.
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ln 2014 is in overleg met de gemeente besloten om de locatie in Bantega te sluiten in verband met de minimale

bezetting. Eind schooljaar 2A14-2O15 is PSZ Middenweg in Bantega definitief gesloten en zijn de peuters mee

verhuisd naar Locatie PSZ Veenscheiding in Echtenerbrug.

ln 2015 heeft Doomijn deelgenomen aan periodieke WE-bijeenkomsten in Lemmer om de doorgaande leerlijn

verder te bevorderen en aandacht te geven aan een warme overdracht. Vanwege het beperkte aantal WE-
geschoolde medewerkers op de WElocaties in de gemeente, is in overleg met de gemeente een scholingsplan

gemaakt. Het betreffende scholingsplan is begin 2015 gestart. ln het eerste half jaar van 2015 hebben ter

overbrugging door rooster-technische aanpassingen op de WEgroepen, op een enkel dagdeel na, twee WE-
geschoolde medewerkers gestaan. ln juli 2015 hebben de PSZ-medewerkers die het eerste halfjaar hebben

deelgenomen aan de opleiding WE piramide module t hun getuigschrift behaald. Vanaf schooljaar 2O15-2016

voldoet Doomijn volledig aan alle regelgeving en staan alle dagdelen twee WE geschoolde medewerkers op de

WE groepen. Alle PSZ medewerkers die al in het bezit waren van een WE getuigschrift hebben deelgenomen

aan de jaarlijkse bijscholing WE.

Op alle locaties in gemeente De Fryske Marren worden peuters vanaf 3,1 jaar getoetst door de futor; indien nodig

geeft de tutor extra ondersteuning aan het kind zodat de ontwikkeling wordt bevorderd. De tutors van de

peuterspeelzalen in de gemeente De Fryske Marren hebben twee tot drie keer per jaar een afspraak met het

consultatiebureau. De toeleiding voor WE (zorgkinderen) loopt -, in samenwerking met de JGZ nog steeds goed.

Helaas heeft de gemeente per juli 2015 de indicatie voor WE kinderen beperK (criterium: opleidingsniveau

ouders), waardoor er minder instroom is geweest. Vanaf augusfus 2015 zijn er slechts twee kinderen die aan

deze criteria voldoen. Hierdoor blijven schrijnende gevallen over, kinderen die wel WE nodig hebben maar niet

meer geplaatst mogen worden. Voor alle WE-kinderen is er een warme overdracht geweest naar het onderwijs.

De gemeente heeft volgens afspraak per kwartaal een overzicht gekregen van alle geplaatste WE-kinderen.

2.2.4 Meppel

De voorschoolse periode in Meppel is door de invoering van de harmonisatie, het hanteren van een nieuwe

doelgroep omschrijving en het organiseren van IKC 's totaal veranderd. Stichting Peuterspeelzaal Meppel en

Nijeveen (SPMN) is opgeheven. De functie peuterspeelzaalwerk wordt nu door de kinderopvanginstellingen

uitgevoerd. De subsidierelatie is met de opheffing van SPMN stopgezet. Het peuterspeelzaalwerk wordt

bekostigd door middel van het toekennen van peutertoeslagen aan ouders. Er zijn in totaal tien kindcentra met

voorschoolse voorzieningen verspreid over Meppel. Stichting Promes en Doomijn hebben samen twee

kindcentra: De Woldstroom en De Gaarlandtschool. Het derde kindcentrum (Oosterboerschool / De Tolter) volgt.

De gemeente Meppel heeft in overleg met de uitvoerende instellingen gekozen voor één loket. Ouders vullen

aanvraagformulieren in om in aanmerking te komen voor een peutertoeslag of een WE toeslag bij de

uifuoerende instelling. De instelling bepaalt zelf of ouders recht hebben op een peuter- en/of WE toeslag en

stuurt maandelijks facturen naar de gemeente. De gemeente controleert steekproefsgewijs of de behandeling van

de aanvraag op de juiste wijze door de instelling heeft plaatsgevonden. Bij het toekennen van een WE-traject

aan een kind dat niet onder de doelgroep valt is een indicatie via lcare vereist.

De gemeente Meppel vergoedt voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag een

inkomensaftankelijk bedrag per uur. Voor kinderen die WE krijgen wordtvoor de twee extra dagdelen EUR

10,29 per uur vergoed.

8
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Vanwege de hoge huurkosten en vanwege de harmonisering/lKC-vorming is Peuteropvang Woldkade 7a per 15

augustus 2015 verhuisd naar OBS De Woldstroom. Deze locatie heeft een hoog percentage aan

doelgroepkinderen (gemiddeld de helft per groep). De locatie kenteen stabiele bezetting.

De bezetting van Peuteropvang Osseweide is met ca.4Oo/o gedaald. Op deze locatie is een doelgroepkind meer

uitzondering dan regel. De daling kan worden verklaard door de versnippering in de wijk en door het hoge

percentage aan gastouders. Voor 201 6 staat een interne verhuizing gepland, zodat de huurkosten in verhouding

blijven tot de bezetting.

Peuteropvang DorpsstraaURembrandtstraat biedt peuteropvang op twee locaties: bij het kinderdagverblijf en

binnen de Gaarlandtschool. De meeste kinderen maken gebruikvan beide locaties. De bezetting van deze locatie

is eveneens gedaald, belangrijkste oorzaken zijn de versnippering en het hoge percentage gastouders in

Nijeveen.

Voor de laatste twee peuteropvanglocaties wordt voor het schooljaar 2016-2017 gekeken naar de mogelijkheden

voor ochtendopvang.

ln2015 hebben 36 medewerkers van Doomijn in de gemeente Meppel deelgenomen aan de Taaltoets.35

medewerkers hebben in november 20'15 het certificaat behaald. ln 2016 gaan nog ca. 15 medewerkers

deelnemen aan deze taaltoets. ln 20'16 gaan de medewerkers van de peuteropvang (totaal 6) de training WE
Piramide Module 2 volgen.

2.2.5 Staphorst

ln Staphorst is in een kerkgebouw een christelijke kinderopvang gestart. Ditvormt een ernstige bedreiging voor

de activiteiten van Doomijn. De peuterspeelzaal in lJhorst is een aflopende zaak. Als Doomijn het

peuterspeelzaalwerk in Staphorst krijgt, zijn er nog mogelijkheden maar die kans is erg klein.

2.2.6 De Wolden

ln gemeente De Wolden hebben de peuterspeelzalen in 2015 ten opzichte van 2014 gemiddeld een stabiele

bezetting laten zien. Een aantal peuterspeelzalen hebbente maken gehad metgroei, zoals De Meidoorn in

Koekange, Schoolbrink in Zuidwolde, Postweg in De Wijk en Schoolweg in Veeningen. De peuterspeelzalen

Schoolbrink en Schoolweg zijn in overleg met de gemeente met een dagdeel uitgebreid.

Op peuterspeelzaal Nieuwstraat in Alteveer is in verband met een daling in de bezetting een dagdeel gesloten.

Ookpeuterspeelzaal Linderweg,waaral hetminimaal aantal dagdelenaangebodenwordt, lieteendalingin

bezetting zien. Peuterspeelzalen Heidelaan in Zuidwolde, Mr. Harm Smeengestraat in Ruinen en Dijkuizen in

Ruinerwold zijn stabiel gebleven.

ln gemeente De Wolden hebben alle vestigingen in 2015 met de Piramide methode gewerK. De inzet van deze

methode is effectief gebleken. Zo is ervaren dat ontwikkeling actief gestimuleerd kan worden, waardoor

ontwikkelingsachterstanden zijn voorkomen of waarop ingelopen is.

2.2.7 Weststellingwerf

Het bereik van de peuterspeelzalen in de gemeente Weststellingwerf is groot: 90%; dit hoge percentage laat zien

dat er een grote vraag naar vroeg- en voorschoolse opvang is. Een kostendekkende exploitatie op basis van de

door de gemeente verstrekte subsidie blijft een aandachtspunt. ln verband met een dalende bezetting en een niet

sluitende exploitatie is PSZ Hendrik Deddenstraat per augustus 201 5 gesloten. Binnen de gemeente zijn acht

peuterspeelzalen gehuisvest, waarbij drie plaats bieden aan kinderen met een WE-indicatie. Er wordt op deze
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peuterspeelzalen gewerK met de Piramide-methode. ln 2015 zijn in totaal 48 peuters met WE-indicatie
opgevangen.

Op alle locaties in gemeente Weststellingwerf worden peuters vanaf 3,1 jaar getoetst door de ambulante tutor.

lndien nodig onfuangen de kinderen exta ondersteuning of wordt een WE-indicatie verstreK. Kinderen met een

WE-indicatie kunnen vier dagdelen per week naar de peuterspeelzaal. Voor alle peuterspeelzalen met WE
wordt gebruik gemaakt van een door de gemeente vastgesteld overdrachtsformulier. Met toestemming van de

ouders wordt bij het verlaten van de peuterspeelzaal de overdracht met de basisschool besproken.

ln Wolvega (Lijsterstraat, Grote Vuurvlinder en Paulus Potbrstraat) wordt door de peuterspeelzalen

samengewerkt met de (brede) scholen. Bij peuterspeelzaal Meulewiek in Noordwolde (voorheen Mandehof) wordt

WE aangeboden voor 16 kindplaatsen. ln Boijl (Boijlerweg) delen de kinderen van de peuterspeelzaal de ruimte

met kinderen van opvangorganisatie Kinderkei.

2.2.8 Dalfsen

Dalfsen bestaat uit 5 kernen, in 3 daarvan is er een locatie van Doomijn; Dalfsen, Oudleusen en Nieuwleusen.

Het peuterspeelzaalwerk wordt nog gesubsidieerd door de gemeente. Voor wat betreft de harmonisering wacht

de gemeente de landelijke (politieke) ontwikkelingen af. We werken intensief samen met OOZ School de Bonte

Stegge om tot een IKC te komen. Wij starten een extra peuterspeelzaalgroep -als de gemeente daarmee akkoord

gaat-, in de Bonte Stegge.

ln Oudleusen en Nieuwleusen zitten peuterspeelzalen van Doomijn met een hoge bezetting. ln Nieuwleusen

werken wij samen met OOZ-school de Tweemaster, maar Landstede heeft daar in de school een buitenschoolse

opvang en heeft -in hetzelfde gebouw naast de school waar Doomijn peuterspeelzaalwerk uifuoert -, een

dagverblijf.

2.2.9 Gemeente Ommen

Peuterspeelzaal Sandbergstraat biedt plaats aan zestien kinderen. Op vier dagdelen wordt WE aangeboden in

een gecombineerde groep van WE-kinderen en reguliere kinderen. ln 2015 hadden gemiddeld acht kinderen per

maand een WE-indicatie.

De peuterspeelzaal in Lemele biedt plaats aan acht kinderen. Vanwege een niet sluitende exploitatie en

onvoldoende subsidie, is eind 2015 besloten de peuterspeelzaalin Lemele medio 2016 te sluiten in de huidige

vorm. ln de eerste helft van 2016 zal worden gekeken of er een alternatieve vorm van opvang mogelijk is onder

de Wet Kinderopvang.

ln 2014 heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de wijze van subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk. ln

2016 wordtdaarom de peuterspeelzaal Sandbergsfaat per't februari onder de wet Kinderopvang gebracht.

2.2.10 Nunspeet

ln 2015 is met de gemeente Nunspeet overleg gevoerd over de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk.

Doomijn heeft geprobeerd het werk over te dragen aan andere partijen, omdat wij niet in staat waren om drie

peuterspeelzalen open te houden voor de subsidie die de gemeente beschikbaar wilde stellen. Er waren

echter geen andere partijen in Nunspeet bereid hetwerk over te nemen. Om die reden hebben wij de

gemeente hetvoorstel gedaan om de drie peuterspeelzalen te reorganiseren en voortte zetten in twee

peuterspeelzalen, dit zijn Troelstrastraat in Nunspeet en Hoefslag in Hulshorst. Peuterspeelzaal Randweg is

op l januari 2016 gesloten. Om hetVVE-aanbod te kunnen blijven waarborgen, werd peuterspeelzaal

Troelstrastraat een WE-speelzaal met WE-aanbod op vijf dagdelen in plaats van drie dagdelen. De
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gemeente heeft ons verzocht om ook de peuterspeelzaal in Elspeet over te nemen. We zijn daarover nog in

gesprek.

2.3 lnterne ontw¡kkel¡ngen van de organisat¡e Doomün

Voor Doomijn was 2015 een jaar waarin werd toegewerkt naar een meer klant- en resultaatgerichte

bedrijfsvoering. Niet alleen het welzijn van kinderen en medewerkers, maar juist ook die klanþerichtheid en de

financiële resultaten die als basis voor een gezonde bedrijfsvoering gelden, kregen in toenemende mate

aandacht. Resultaatgericht sturen werd onderdeel van het dagelijkse takenpakket van de managers van Doomijn.

2.3.1 Klantadvies

Ook in het afgelopen jaar werd er veel aandacht besteed aan klantfocus: dichterbij de klant staan, ontzorgen en

persoonlijke aandacht voor de wensen en verwachtingen van de klant. Het voor de klant mogelijk maken om

werk en de zorg voor het gezin te combineren is het uitgangspunt en van daaruit resultaatgericht werken. De

persoonlijke verbinding met de (potentiële) klant maaK het verschil.

2.3.2 Management

ln 2015 is verder gewerkt aan sterke teams die worden aangesfuurd door managers met een tamelijk grote span

of control. Er staat een team van tien managers met oog voor resultaten, kwaliteit en klanten en met

vaardigheden op het gebied van HRM en ondernemerschap. Met name de korte lijnen en de ontwikkeling om

verantwoordelijkheden lager in de organisatie neer te leggen wierpen hun vruchten af. Door een aantal

operationele verantwoordelijkheden bij de locaties zelf te leggen is toegewerkt naar een groei in

verantwoordelijkheidsbeleving en functievolwassenheid van het locatiepersoneel.

2.3.3 Marketing en Commun¡cat¡e

Ondanks het feit dat het team marketing en communicatie te kampen had met personele problemen is de lijn van

een sterk Doomijn label verder doorgezet. Het facebookbeleid is geimplementeerd en managers zijn ondersteund

in het maken van marketingplannen die gerichte marketing in eigen wijk of regio ondersteunen.

2.3.4 Mijn Doomijn

Een van de |CT-ambities van Doomijn is een eigen klanþorlaal op de website. De eerste aanzet voor deze

zogenaamde "mijn-doomijn" omgeving is gestart in 2012. Door diverse technische onvolkomenheden bij de

softwareleverancier van het kind-plansysteem is het beoogde klantenportaal in2O14 niet van de grond gekomen.

Om die reden heeft Doomijn eruoor gekozen om vanaf 2015 de focus te richten op een bestaande app die het

voor klanten mogelijkmoetmaken rechtsreeks inwoord en beeldte kunnen communiceren metde eigen

opvanglocatie van het kind. De app is beschikbaar in een desktopvariant op de website en in een mobiele app-

versie. De app is eind 2015 geïntroduceerd en door klanten en medewerkers positief ontvangen.

Veel energie is gestoken in het project samenvoegen bedrijven. De administratie van de verschillende stichtingen

is samengevoegd en hiermee is een grote slag gemaakt in efficiency en diensfuerlening naar klanten.

2.3.5 PedagogischBeleid

ln 2015 is het pedagogisch beleid herijkt. Het beleid gebaseerd op de vier pedagogische doelen van Rixt

Walraven is inhoudelijk niet veranderd maar er is gekozen voor een meer toegankelijke wijze van communiceren

naar klanten en medewerkers. De werkplannen op de locaties zijn volgens de laatste wijzigingen aangepast en in
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het competentieprofiel van de pedagogisch medewerkers aangevuld met competenties gebaseerd op de vier

doelen van Rixt Walraven. Het pedagogisch beleid is nadrukkelijker verbonden aan het kwaliteitsbeleid en het

HR-beleid.

De locaties van Villa Petit Paradis werken volgens de pedagogische visie die bekend staat onder de naam van

Reggio Emilia. Omdat de pedagogische visie van Reggio Emilia in combinatie met het VPP-label sterk met elkaar

verbonden zijn is het pedagogische beleid van VPP ongewijzigd doorgezet.

2.3.6 Gliëntenraad en oudercomm¡ss¡es

De centale cliëntenraad bestaat eind 2015 uit negen leden. Zes leden maken gebruik van opvang in Zwolle, drie

leden maken gebruik van opvang buiten Zwolle.

De doelgroepen BSO, KDV en PSZ worden in de CCR vertegenwoordigd. ln het laatste kwartaal is gezocht naar

nieuwe leden, waarbij het streven naar een meer evenredige verdeling tr.¡ssen Zwolle en de andere gebieden

centraal stond. ln 2016 starten drie nieuwe leden waarvan twee vanuit de locaties van Villa Petit Paradis.

ln 2015 vergaderde de Cliëntenraad in elk kwartaal één maal met de directie . Zij gaven (een positief) advies over

het nieuwe klachtreglement en zowel in maart als in september werd (een positief advies) uitgebracht over de

diensten en tarieven. Vaste onderdelen van de vergadering zijn de vraaguitval en kindbezetting, de wettelijke

wijzigingen en de politieke ontwikkelingen. De CCR volgde onder andere de ontwikkelingen van de app

"mijndoomijn' en zij vergaderden over het facebookbeleid dat later leidde tot het beleid rondom social media.

2.3.7 Tips, opmerkingen en klachten

Doomijn hecht veel waarde aan feedback van klanten. Om die reden worden klanten proactief gevraagd om hun

tips, ideeën, maar ook hun ongenoegen aan ons kenbaar te maken. Dat kan onder andere door middel van een

opmerkingsformulier. Alle opmerkingsformulieren die bij Doomijn in 2015 zijn binnengekomen zijn door de

verantwoordelijken inhoudelijk behandeld. Waar noodzakelijk is nieuw beleid gemaaK of is bestaand beleid

herzien. Drie klachten werden in de lijn niet naartevredenheid opgelost en zijn voorgelegd aan de directie. Twee

daarvan leidden tot een melding bij de klachtencommissie WMK (Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en

Kinderopvang). De klachtencommissie stelde de "klagers" in het gelijk. Het advies wat Doomijn van de

klachtencommissie onfuing was al voor het indienen van de klacht uitgevoerd, waardoor het advies niet leidde tot

extra acties.

2.3.8 Kwaliteitsbeleid

ln het najaar van 2015 is gestart met een complete evaluatie en herindeling van het handboek van Doomijn. Een

project dat een jaar in beslag gaat nemen.

De evaluatie van de handboekstukken verloopt volgens 4 fases.

' ln de eerste fase is gekozen voor de onderdelen die van essentieel belang zijn om de fysieke en

emotionele veiligheid op de locaties te handhaven en te blijven voldoen aan de wettelijke eisen.

' ln de tweede fase richten we ons op klanttevredenheid, het omgaan met klachten en het evalueren en

bijstellen van documenten waar de klant mee te maken krijgt.

' ln de derde fase evalueren we de overige beleidsstukken en processen binnen de organisatie

' ln fase vier is aandacht voor de herindeling van het handboek en eventuele afstemming van het

handboek Doomijn op andere handboeken binnen Travers.

De coördinatie van het project is ondergebracht bij de directieondersteuner van Doomijn.
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Jaarrekening
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BALANS PER 31 DECEMBER

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-20't5 3't-,t2-2014

€

Vaste activa

'1. Materiële vaste activa

Vorder¡ngen

2. Debiteuren

3. Belastingen

4. Vorderingen op gelieerde stichtingen

5. Te ontvangen subs¡dies

6. Oyer¡ge vorderingen en overlopende activa

7. Liquide middelen

Totaal activa

24.196 26.550

16.126

11.412

9.750

5.452

44.863

5.790

1.67A

265.614

4.116

42.740 322.061

122.439

189.375

34.529

383.141
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PASSIVA 3't-12-2015 31-12-2A14

€ €

8. Eigen vermogen

9. Voozieningen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

-123.811 -91.064

10.

1't.

12.

13.

14.

15.

Crediteuren

Belastingen

Schulden ter zake van pensioenen

Schulden aan gelieerde stichtingen

Vooruitontvangen subsidies

Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

24.838

29.493

7.512

s8.463

84.590

108.290

29.528

6.121

292.730

48.139

97.687

313.187

189.375

474.205

383.141
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EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 201 5

2015

€

2014

€

Baten

A. Subsid¡es

B. Opbrengstenactiviteiten

Totaal baten

Lasten

C. Personeelskosten

O. Afschrijvingen

E. Huisvestingskosten

F. Organisatiekosten

G. Kosten activiteiten

H. lnternedoorbelast¡ngen

Totaal lasten

Bed rijfsresultaat

L Financiële baten en lasten

Nettoresultaat

't.304.505

657.453

944.134

470.873

1.961.958 1.415.OO7

913.901

7.668

328.772

38.816

25324
't 89.716

1.237.632

9.831

386.589

60.603

59.939

237.299

1 .991.892 1.504.192

-29.934

-2.813

-89.185

-1.879

-32.747 -91.064
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 20 1 5

2015

€

20'14

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor afschrijvingen

Mutatie voorzieningen

Mutaties in werkkapitaal

Mutatie vlottende activa

Mutatie vorderingen

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen rente

Betaalde rente

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kæstroom u it investeringsactiviteiten

lnvesteringen in materiële vaste activa

Desinvesteringen in materiêle vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom u it f inancieringsactiviteiten

lnvesteringen in financiële vaste activa

Desinvesteringen in financiële vaste activa

Rente-inkomsten beleggingen

Koersresultaat verkochte beleggingen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldm¡ddelen

Liquide middelen

Stand begin boekjaar

Stand einde boekjaar

Mutatie geldmiddelen

98.131 70.607

-2.813 -1.879

95.318 68.728

-7.408 -34.199

-7.40e -34.'t99

87.910 34.529

u.529
122.439 34.529

87.910 34.529

-29,934

9.762

279.322

-161.019

-89.185

7.U9

-322.061

474.204
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GRONDSI.AGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVI NG

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

Ðe waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt

vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het e¡nde van het verslagjaar,

worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen Jaarverslaggeving 640 (RJ 640).

Verlengd boekjaar

Deze jaarrekening bekeft de jaarrekening van het eerste boekjaar van de stichting, dat een verlengd

boekjaar betreft, namelijk vanaf de oprichtingsdatum op 3 december 2013 tot en met 31 december 2014.

Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en

schattingen maaK die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerappor-

teerde waarde van de activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke

uitkomsten kunnen afuvijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. HeE ieningen van schattingen worden

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Materiele vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing

met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn berekend als een

percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische

levensduur. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

Actief

Gebouwen

Verbouwing

Computers en software

Apparatuur en installaties

Teneininrichting

lnventaris/inr¡chting

Transportmiddelen en werkmaterieel

EleKrische apparatuur

De investeringsgrens is gesteld op EUR 450

Jaar
25

20

5

5

10

10

5
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Vorderingen

Dit bekeffen vorderingen met een looptijd < 1 jaar.

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een vooziening voor

oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de

inbaarheid van de vorderingen.

Voozieningen
Voo tziening voor verlieslatende contracten

De vooaiening voor verlieslatende contracten betrefi de geschatte kosten van het

nakomen van de verplichtingen voozover die hoger zijn dan de economische voordelen

van die contracten.

Personeelsbeloningen en pensioenen

De pensioenregeling ¡s ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en is naar zijn aard een

toegezegde-pensioenregeling. Deze toegezegde-pensioenregeling ¡s verwerkt alsof er sprake zou zijn

van een toegezegde büdrageregeling. De stichting heeft in geval van een tekod bij het

bedrijfstakspensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders

dan hogere toekomstige premies. De over het boekjaar verschuldigde pensioenpremies

zijn als kosten in het exploitatieove¡zicht verantwoord.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Resu ltaatbepal¡ng

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als z¡jnde het verschil tussen de nettoomzet verminderd met

alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten

worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderings-

grondslagen. Winsten worden verantwoord in het iaar waarin zij gerealiseerd zijn. Verliezen

die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze

voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Algemeen

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomovezicht bestaan uit liquide middelen.

Winstbelastingen en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele

activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit f¡nancieringsactiviteiten.

Transact¡es waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht

opgenomen.

't9

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden



TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Aanschaftvaarde per 1 januari 2015

lnvesteringen boekjaar

Desinvesteringen boekjaar

Aanschafwaarde per 31 december 2015

Aanschafwaarde per 1 januari 2015

Afschrijving boekjaar

Cumulatieve afschrijving desinvesteringen

Cumulatieve afschrijving per 31 december 2015

Boekwaarde per 1 januari 2015

Boela¡¡aarde per 31 december 2015

Vorderingen

2. Debiteuren

Saldo per 31 december

Af: voorziening dubieuze debiteuren

Balanswaardering per 31 december

3. Belastingen

Loonheffing

4. Vorderingen op gelieerde stichtingen
Rekening+ourant Stichting Travers Kinderopvang

Rekening-courant Stichting Travers Welzijn

Rekening+ourant Stichting Doomijn Gastouderbureau

Te ontvangen subsidies
Gem. De Wolden Peuterspeelzalen

Gem. De Wolden WE
Gem. Westerveld Peuterspeelzalen

Gem. Nunspeet WE

16.126 44.863

5.790

1.590

11.412

11.412 1.674

230.000

35.6't4

9.167

583

9.750 265.614

Gebouwen

verbouwingen

Andere

vasúe

bedr. mid.

Tobal
en

34.199

7.40a

€
34.199

7.404

41.607 41.607

7.649

9.762

7.649

9.762

17.411 17.411

26.550 26.550

24.196 24.196

31-12-2015

€
31-'t2-2014

€

22126
-6.000

48.863

-4.000

88
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6 Overige vorderingen en overlopende act¡va
Fietsproject

Vooruitbetaald aan incassobureau

Waarborgsom

Liquide middelen

Kas

Bank

De liquide middelen staan ter vr¡je beschikking van de stichting.

PASSIVA

31-12-2015

€.

31-12-2A14

€

856

1.400

3.195

1.616

2.500

5.452 4.116

122.439 34.529
122.439 34.529

-91.064

-32.747 -91.064

-123.811 -91 .064

9.240

-9.240

24.834 29.528

29.493

7.512 6.121

48.388

7.081

288.539

2.994

917

3.274

58.463 292.73A

7

8. Eigen vermogen

Stand per I januari

Resultaatbestemming

Stand per 31 december

Kortlopende schulden en overlopende passiva

9. Voozieningen
Voorziening voor verlieslatende contracten

Voo tziening voor verlieslatende contracten
Stand per 1 januari

Reclassificatie vanuit Stichting Travers Welzijn

Bij: dotatie

Af: onttrekkingen

Stand per 31 december

10. Cred¡teuren

11. Belastingen

Loonheffing

12. Schulden terzake van pens¡oenen

Te betalen pens¡oenpremies

13. Schulden aan gelieerdestichtingen
Rekening+ourant Stichting Doomijn Kinderopvang Noord

Rekening-courant Stichting Travers Kinderopvang

Rekening+ourant Stichting Travers Welzijn

Rekening-courant Stichting Travers
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31-',i'z-2015

€.

3',1-'12-2014

€.

'14. Vooruitontvangen subsidies
Gem. De Friese Meren Peuterspeelzalen en WE
Gem. Staphorst inzake Petferspeelzaal lJhorst

Gem. Dalfsen 2015

Gem. Dalfsen 2014

Gem. De Wolden Peuterspeelzalen

Gem. Ommen WE
Diversen

11.329 30.000

18.139

15.000

8.202

29.639

14.000

6.424

84.590 48.139

15. Overigeschulden en overlopende passiva

Te betalen vakantiegeld

Reservering vakantiedagen

Reservering loopbaanbudget

Nog te betalen personeel

Overige schulden

Verplichting huisvesting

Bestemde gelden - scholing leidsters gem. De Friese Meren -

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

* Er is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting binnen de groep Stichting Travers.

Uit dien hoofde is Stichting Doomijn Peuterspeelzalen hoofdelijk aansprakelijk voor de

omzetbelastingschulden van alle stichtingen afzonderlijk en van de groep.
* Jaarlijkse huurovereenkomsten ten bedrage van EUR 239.000 (2014: EUR 190.000).

33.792

10.188

4.348

1.611

7.439

æ-446
12.466

32-567

24.454

1.267

1.338

38.O22

108.290 97.647

æ.
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TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT

BATEN

2015

€
2014

€

A. Subsidies

Gemeente Weststellingwerf Peuterspeelzalen

Gemeente Weststellingwerf WE en tutor

B. Opbrengstenactiviteiten
Ouderbijdragen

Overige opbrengsten

214.981

105.384

Gemeente De Wolden Peuterspeelzalen

Aangemerkt als vooruitontvangen subsidie

Gemeente De Wolden Piramide

Gemeente De Friese Meren Peuterspeelzalen en WE
Aangemerkt als vooruitontvangen subsidie

Gemeente De Friese Meren Diversen

Gemeente Westerveld Peuterspeelzalen

Gemeente Westerveld WE
Gemeente Westerveld Diversen

Gemeente Ommen Peuterspeelzalen

Gemeente Ommen VVE

Aangemerkt als vooruitontvangen subsidie

Gemeente Ommen Diversen

Gemeente Dalßen Peuterspeelzalen

Aangemerkt als vooruitontvangen subsidie

Gemeente Dalßen WE
Gemeente Dalßen, vrijval reservering 2O14

Gemeente N unspeet Peuterspeelzalen

Gemeente Nunspeet WE
Gemeente Nunspeet compensatie ouderbijdragen

Gemeente Staphorst

Gemeente Meppel

Totaal subsidies

Fondsen

Oranjefonds Nederland Doet

Totaal subsidies en fondsen

176.856

-11.328

906

266.677

-29.639

37.521

320.365

274.559

320.366

265.614

163.635

64.945

93.573

34.776

166.434

58.292

9.003

1.585

169.039

-15.000

42.838

16.798

42.541

42.@O

-14.000

184

68.880

70.725

213.675

89.261

36.278

64.327

56.557

30.000

2.704

1.304 505 942.909

1.225

1.304.505

652.720

4.733

944.134

461.a21

9.052

657.453 474.873
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2015 2014
€€.

c. Pelsoneelskosten

Salarissen

Reservering vakantiedagen en extra uren

Sociale lasten

Pensioenpremies

Overige personeelskosten

Subtotaal

Onfuangen ziekengeld

Overi g e p e rco n e e lskosten

Studiekosten

Reiskosten woon/werk

lnterne doorberekening directie, management en klantadvies

Diversen

S a menstell i n g personeersbesúand

Werknemers in dienst per 31 december

FTE uit vaste dienstverbanden

FTE uit meeruren

FTE uit doorbelastingen

Totaal fulltime equivalent (FTE) per 31 december

Gemiddelde parttime factor per 31 december

1.237.632 913.901

23.668

4.740

21 1.085

6.961

1't.998

5.518

76.454

4.980

20,9

1,1

0,5

23,3 22,5

41o/o 41o/o

246.455 98.949

869.713

-14.306

77.875

65.822

246.455

681.980

24.494

58.743

55.760

98.949

1.245.559

-7.927

919.926

-6.025

5456

21,4

1,3

0,6
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Uit oogpunt van transparant¡e is door het bestuur besloten om per 01 -01-2015 de Wet normering bezoldiging
topfunct¡onarissen publíeke en semipublieke sector (WNT) te volgen, hoewel de st¡chting formeel niet onder de
toepass¡ng van deze wetgev¡ng valt.

WNT-Vêrantwoord¡ng 2015 St¡cht¡ng Doomi¡n Peuterspeelzalên

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldig¡ng topfunct¡onarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
¡ngegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Doomijn Peuterspeelzalen
van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor St¡chting Doomijn Peuterspeelzalen is € 178.000. Het weergegeven
individuele WNT-maximum ¡s berekend naar rato van de omvang (en voor topfunct¡onarissen tevens de duur) van
het diensverband, waarbij voor de bereken¡ng de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
Het indiv¡duele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toez¡cht bedraagt voor de voorzitter 15olo êti Voor
de overige leden '!0% van het bezold¡gingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldig¡n g topfunctionar¡ssên

Le ¡ d ¡ ng g ev e nde to pfu nct i o na r ¡ s sen

Voorzitter Raad van
Bestuur

lnterim directeurFunctie(s) Directeur

Duuf d¡enstuerband ¡n 2O15 1t1 - 31t51t1 -31t12 1t5 - 31t12
Omvanq d¡enstverband (in fte) o10o.03 o07
Gerezen toþf unct¡onaris? nêê

Echte of fi ctieve dienstbetrekkinq? tà

Zo niet langerdan 6 maanden b¡nnen 18
maanden rerkzaam? n.v.t. n.v.t Ja

lndiv¡dueel WNT-maximum 11.6,17 6 7635.563

Bezold¡g¡ng

6.291 6 210Beloninq 4.535

Belastbare onkostenverqoed¡nqen 105 -1-1/

Beloninqen betåalbaar op term¡¡n 350 726

4.990 7.017Subtotaal 6.542

-/- Onverschuldigd betaald bedraq

Totaal bezoldio¡nq 7 0174.990 6 5,42

Mot¡ver¡ng ¡ndien overschri idinq: n.v.t. n.v.t n.v.t.

Gegevens 2014

Ouur d¡enstverband in 2O14

Owanq d¡enstverband 2014 (¡n fte)

Bezold¡ging 2014

Beloning

Belastbare onkostenverqoedinaen

Belon¡nqen betaalbaar oÞ termiin

Totaal bêzoldig¡ng 2014

lndìvidueel WNT-maximum 201 4

@øt+itlG-) EIÍIIETIEãT r¡far¡t¡EEGh E@rere@Eb
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Toe z ¡ c ht ho udende topf u rÌct¡ o na r i sse n

Voorzitter Raad

van Toezicht
L¡d Raad van Toez¡cht Lid Raad van ToezichtFunctie(s)

Duur dienstverband 1t1 -30ro91t1 - 31t12 111 - 31t1)

lndiv¡dueel WNT-max¡mum 4178U 556

Bezold¡g¡ng

Beloning t<o 130 173

Belastbare onkostenverqoedi noen

Beloningen þetaalbaar op temijn

Subtotaal 259 130

-/- Onverschuld¡gd betaqLd bedrag

173Totaal bezold¡g¡ng 259 130

N/otiverinq ¡ndien oveßchri¡d¡nq: n.v.t. n.v t

GeEevens 2014

Duur d¡ên€tverband in 2O14

Bezoldiging 20'14

Beloning

Belastbare onkctenverooed¡ nqen

Belolingen betaalbaar op term¡in

Totaal bezold¡ging 2014

lndiv¡dueel \ /NT-max¡mum 201 4

Lid Raad

van Toezicht
Lid Raad van Toezicht Lid Raad van ToezichtFunct¡e(s)

Duur dienstverband 1t1 - 31t121t1 - 31t12 1t9 - 3'1t12

Ind¡vid ueêl WNT-maxim um 185556 556

Bezold¡sing

173Belon¡nq '173 58
Belastbare on kostenvergoed¡ngen

Belon¡ngen betaalbaar op term¡in

173Subtotaal 58

-/- Onverschuld¡qd betaald bedraq

173 173Totaal bezold¡g¡ng 58

n. v. t. n.v.tMotivq¡ng ind¡en oveßchrijding: n.v.t.

Gegevens 2014

Duur d¡enstverbnd in 2O14

Bezoldiging 2014

Belon¡nq

Belastbare onkostenvergoedingen

Belon¡ngen b€balbaar op têrmijn

fotaal bezold¡ging 2014

lnd¡vidueel WNT-mx¡mum 201 4

WE@EÑ/ æE
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Lid Raad

van Toezicht

Funct¡e(s)

Duur dienswerbând 1t12 - 31t12

lnd¡v¡dueel WNT-maximum 46

Bezoldiqino

Beloninq 14

Belastbâre onkætenverooed¡noen

Beloninoen betaalbaar oÞ tem¡¡n

Subtolaal 14

-/- Onverschuldiqd betaald bedraq

Totaal þezold¡qinq 14

Motiverino indien oveschr¡¡dino: nvt

Geoevens 20{4
Duur dienstverband in 2014

Bezold¡g¡ng 2014

Bêlon¡nq

Belastbare onkostenverqoed¡noen

Beloninqen betaalbaar op temi¡n

Totaal bezold¡ging 20{4

lndividueel WNT-mil¡mum 2o1 4

I'E@WJ EEW¡

U¡tker¡ngen wegens beëindig¡ng dienstverband aan topfunct¡onar¡ssen zijn n¡et van toepass¡ng voor St¡chting
Doomiln Peuterspeelza¡en.

Overige râpportageverpl¡chtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunct¡onar¡ssen z¡Jn er geen overige funct¡onar¡ssen die ¡n 2015 een bezoldig¡ng
boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Erzijn in 2015 geen onts¡agu¡tker¡ngen betaald aan
overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van
de WOPT of de WNT vermeld zin of hadden moeten worden.
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2015 2014

€€

D. Afischrijvingen

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen

Doorberekende aßchrijving

E. H uisvestingskosten

Huur gebouwen

Klein onderhoud gebouwen, inventaris en tuin

Schoonmaakkosten inclusief -middelen

Gas/water/elektra

Beve¡ligingskosten

Vezekeringen en belastingen

Overige beheerskosten

Organbatiekosten

Kantoorartikelen

Drukwerk en kopieerkosten

Mutatie vooziening dubieuze debiteuren

Vakliteratuur e.d.

Overkoepelende bijdragen en lidmaatschappen

Buma en vergunningen

Kosten vrijwilligers

Kosten PR

Overige organisatiekosten

Kosten activiteiten

Kosten vezorging en activiteiten

H. lnternedoorbelastingen

lnterne doorbelastingen

Financ¡ële baten en lasten

Rente- en bankkosten

Afrekenversch¡llen

9.762

69

7.649
't9

9.831 7.668

-

199.059

38.098

52.685

20.227

623

4.559

13.523

2æ.624
35.942

70.206

22.O94

2.069

6.149

8.757

386.589 328.772

F

272

1.218

2.643

452

593

3.090

25.030

754

26.551

30

1.OO4

4.176

265

404

20.063

1't.759

1.116

60.603

59.939

237.299

38.816

25.320

189.716

t.

-2.812

-1

-1.872

-7

-2.813 -1.879
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Overige gegevens

æ
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OVERIGE GEGEVENS

Resu ltaatbestemming

Vooruitlopend op de resultaatbestemming is het resultaat 2O15 ad EUR 32.747 in mindering gebracht
op het eigen vermogen.
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Accountants

Aan het bestuur van
Stichting Doomijn Peuterspeelzalen

4BAKER TrrrY
BERK

Baker Tilly Berk N.V.
Burgemeester Roelenweg 14- 18
Postbus 508
8000 AM Zwolle
T: +31 (0)38 425 86 00
F: +31 (0)38 425 A699
E : zwolle@bakertillyberk. nl
KvK:2442556O
www.bakertillyberk. nl

Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepass¡ng zijn de
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel onder nr.24425560.
ln deze vooruaarden ¡s een beperk¡n9 van
aansprakelijkheid opgenomen.

CONTROLEVERKTARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarreken ing
Wij hebben de jaarrekening 2015 van Stichting Doomijn Peuterspeelzalen te Zwolle
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en het
exploitatieoverzicht over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met RJ 640 Organisaties
zonder winststreven, Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming,
met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het
getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de
redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Alle dlensten worden verr¡cht op bas¡s van een
overeenkomst v¿n opdracht, qesloten met

<ql, an rnoepenoenr memoer o¡

-- BAKER TI LLY
I NTERNA-TIONA I



Accountants

4i "" 
rnoepenoeor memÞet or

- BAKERTILLY
fNTERNATIONAL

ÅAKER TILLY
BERK

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden,

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van Stichting Doomijn Peuterspeelzalen per
31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met RJ 640
Organisaties zonder winststreven.

Verklaring betreffende het jaarverslag
Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het
onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig
RJ 640 Organisaties zonder winststreven is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Zwolle, 17 mei 2016

Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend
drs. R. Hoeksel RA
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Bij lagen
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Totaalaansluiting 201 5

Over¿icht per gemeente Subidie-
afspraken

Totaal
kæten Resultaat

Subsidie Peuterspeelzaalwerk

Subsidie VVE en Tutor

214.981

105.384

113.274 -335.527

-1 05 371

-7.272

l3

Totaal Gemeente Weststelli nqwerf 320.365 113.271 .140.898 -7.269

Su bsidie Peuterspeelzaalwerk

AangemerK als vooruitontvangen subsidie

Subsidie Piramide

266.677

-29.639

37.521

123.933 -359.764

38.72e

30.846

-29.639

-1.207

Totaal Gemeente De Wolden 274.559 123.933 ¡98.¡f92

Gemeente De Ffiese Meren

Subsidie Peuterspeelzaalwerk en VVE

Subsidie Friese taal op locatie

AangemerK als vooruitontvangen subsidie

Bestemmingsreserve 2014 ten laste van resultaat

176.856

906

-11.328

707.450 -272.27L

-906

-12.466

12.03s

-11.328

-12.466

Totaal Gemee¡¡te De Friese Meren 166.434 107.450 -286.f¡¡ß -11.7õ9

Gemeente Westerveld

Subsidie Peuterspeelzaalwerk en WE

Subsidie VVE

Subisdie Onderwijskansen VVE

58.292

9.003

1.585

26.5!2 -83.594

-9.O12

-1.585

1.270

-9

Totaal Gemeente Westerveld 68.880 28.612 -9¡l.l9l 1.201

Gemeente Ommen

Subsidie Peuterspeelzaalwerk

Subsidie VVE

AangemerK als vooruitontvangen subsidie VVE

Subsidie Diversen

42.541.

42.000

-14.000

184

60.398 -128.462

-27.757

-L84

-25.523

L4.243

-14.000

Totaal Gemeente Ommen 70.725 00.398 -15ô.403 -26.280

JZ
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Totaalaanslu itin g 201 5 -vervolg-

ffi m m!
m@

Subsídie Peuterspeelzaalwerk

Aangemerkt als vooruitontvangen subsidie

Subsidie WE

VriJval vooruitontvangen subsidie 20'l 4

169.039

-15.000

42.838

76.798

IO7.LOl -270.350

-50.471

5.790

-15.000

-7.633

16.794

M

Milmü ffi WMM

Subsidie Peuterspeelzaalwerk

Subsidie WE

Subsidie compensatie ouderbijdrage

56.5s7

30,0m

2.704

20.923 -88.000

-30.278

-10.520

-278

2.7M

@ @

33

Pa raaf voor waarmerkingsdoeleinden : I}^/


	Cover PSZ.pdf
	PSZ Inhoud.pdf

