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1. Bestuursverslag 

 

1.1 Algemeen 

Binnen 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 betrekking tot 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 negatief. 

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

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

 

In 2016 hebben medewerkers, management en directie samen de merkbelofte geformuleerd. 

“Samen de wereld ontdekken’” is een belofte aan kinderen, ouders en medewerkers.  

Deze belofte sluit naadloos aan bij onze kernwaarden: bron van groei, onderscheidend en verbindend.  

 

 Bron van groei: 

Onze kinderopvang is voor alle betrokkenen een bron van groei: we bieden kinderen een vertrouwde, leerrijke en 

uitdagende omgeving die hen de ruimte biedt om zichzelf, elkaar en de wereld te verkennen en te ontdekken. In 

onze kinderopvang stellen wij eigenheid, talent, ontwikkeling en ontplooiing als uitgangspunten. Onze 

medewerkers oefenen liefdevol, geduldig, zorgzaam, betrokken en competent hun vak uit. Wij stimuleren onze 

vakmensen om ook zichzelf te blijven ontwikkelen. De opgedane kennis en die continue groei komt elke dag ten 

goede aan de kinderen. Met onze opvangmogelijkheden geven we ouders de ruimte voor eigen ontplooiing door 

werk, studie of hobby te combineren met de zorg voor kinderen.  

 

 Onderscheidend: 

Doomijn onderscheidt zich in de markt van de kinderopvang vanwege de combinatie van hoge kwaliteit en 

professionaliteit met maatschappelijke betrokkenheid. Medewerkers en management weten dat de winst van 

goede kinderopvang niet wordt uitgedrukt in geld maar in de mate waarin wij in staat zijn met onze activiteiten bij 

te dragen aan een sterke en sociale samenleving. 

 

 Verbindend 

Medewerkers en management van Doomijn realiseren zich dat werken in verbinding met de collega’s van Travers 

Welzijn, ZwolleDoet en Hedon het positieve effect voor kind en klant en diens omgeving versterkt. Wij weten dat 

samenwerken met de lokale partners uit onderwijs, zorg, welzijn en cultuur ten goede komt aan kinderen en hun 

sociale omgeving. 
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1.2 Omzet  

In onderstaande tabel is het verloop van de omzet en subsidies weergegeven: 

Omzetontwikkeling Stichting Doomijn Peuterspeelzalen  

 in duizend euro   Werkelijk   Werkelijk   Werkelijk   Begroot  

  2014 2015 2016 2016 

          

 Subsidies en fondsen                 944              1.305              1.290              1.179  

 Opbrengsten activiteiten                 471                 657                 778                 925  

          

 Totaal              1.415              1.962              2.068              2.103  

 

De subsidie-opbrengsten zijn in totaliteit gelijk gebleven ten opzichte van 2016.  

De beschikbare subsidiegelden voor (regulier) Peuterspeelzaalwerk staan in de noordelijke gemeenten onder 

druk, met uitzondering van Nunspeet en Dalfsen heeft dit binnen alle gemeenten geleid tot lagere 

subsidiebeschikkingen en daarmee tot maatregelen waaronder sluiting van locaties.  

Binnen de gemeente Nunspeet is het peuterspeelzaalwerk juist uitgebreid met Elspeet (impact EUR 80.000), 

hierdoor zijn de totale subsidie-opbrengsten gelijk aan het voorgaande jaar. Deze uitbreiding is begin 2016 

gerealiseerd en is niet opgenomen in de begroting van 2016. 

 

De hogere opbrengsten hangen samen met de verdere harmonisatie van de peuterspeelzalen naar Kinderopvang 

waardoor de ouderbijdragen substantieel zijn toegenomen, maar worden ook deels teniet gedaan door sluiting 

van locaties.  

Ten opzichte van de begroting is er binnen een aantal gemeenten nog niet geharmoniseerd of later in het jaar, 

waardoor de opbrengsten lager zijn dan begroot. Binnen de gemeente Nunspeet zijn de activiteiten uitgebreid 

met een extra peuterspeelzaal, de opbrengsten hiervan zijn ruim EUR 20.000. 
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1.3  Resultaten en financiële positie  

In onderstaande tabel zijn de financiële gegevens opgenomen: 

Stichting Doomijn Peuterspeelzalen  

 in duizend euro   Werkelijk   Werkelijk   Werkelijk   Begroot  

  2014 2015 2016 2016 

 Baten            1.415           1.962           2.068           2.103  

 Lasten            1.504           1.992           2.098           2.137  

          

 Saldo baten en lasten                -89               -30               -30               -34  

 Financiële baten en lasten                  -2                 -3                 -2                   -  

          

 Exploitatiesaldo                -91               -33               -31               -34  

          

 Ratio's          

 Personele last versus baten  65% 63% 64% 65% 

 Exploitatierendement  -6% -2% -2% -2% 

 Overhead percentage tov baten  12% 12% 12% 12% 

 Fte's (inclusief meeruren)              22,5             23,3             25,4             28,4  

 Baten per ingezette fte                 63                84                81                74  

 Kosten per fte                 41                53                52                48  

 Eigen vermogen                -91             -124             -155             -158  

 Kasstroom                 35                88             -109   *)  

 Liquiditeitsratio                0,8               0,5               0,2   *)  

 Solvabiliteitsratio EV/TV  -24% -65% -336%  *)  

 Solvabiliteitsratio EV/Baten  -6% -6% -8%  *)  

 *) Niet op stichtingsniveau begroot  

     

De meeste gemeenten waarvoor Doomijn het peuterspeelzaalwerk uitvoert in het Noorden stellen beperkte 

subsidies beschikbaar waardoor er in 2016 alleen binnen de gemeente Nunspeet en Weststellingwerf een positief 

resultaat is behaald.  

Door binnen alle gemeenten een fee van 2% voor vermogensopbouw in rekening te brengen (totaal EUR 44.000) 

is het totale verlies enigszins beperkt. 

 

Het eigen vermogen en daarmee de solvabiliteit is door het negatieve resultaat verder afgenomen, ultimo 2016 is 

het eigen vermogen EUR 83.000 negatief. De kasstroom is negatief, belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de 

aanvullende dienstverlening die verleend is in 2016 van overschotten op subsidiegelden die in 2015 zijn 

ontvangen (wel uitgaven maar geen ontvangsten) maar ook de afname van overige kortlopende schulden. 
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1.4 Personeel  

Personeel vormt de belangrijkste factor in het succes van ons werk. Wij concurreren met andere aanbieders van 

kinderopvang en peuterspeelzaalwerk door het bieden van continuïteit en kwaliteit. Als werkgever betekent dit dat 

wij investeren in opleiden en ontwikkelen, maar ook streven wij naar goede arbeidscontracten die medewerkers 

zekerheid bieden en aan ons binden. Het betekent de voortdurende afweging tussen kwaliteit en risico. Immers 

de markt van de kinderopvang fluctueert nog steeds sterk en dat dwingt ons om ook te streven naar flexibiliteit in 

de contracten.  

 

Het management is steeds beter in staat de integrale verantwoordelijkheid voor meerdere locaties vorm te geven. 

Het betekent dat steeds meer teams op locaties toegerust zijn om samen de verantwoordelijkheid voor de locatie 

te dragen. De grens in de span of control van de managers is echter wel bereikt. 

 

Ook in 2016 is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van medewerkers. Op basis van het 

competentieprofiel van de pedagogisch medewerker is binnen de Travers Academie een samenhangend 

opleidingstraject ontwikkeld. De aftrap daarvan vond plaats in het voorjaar met een groot aantal theatershows 

gericht op klantgericht handelen. Rode draad in de trainingen zijn ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en 

pedagogisch vakmanschap. 

 

In 2016 is voor het eerst gebruik gemaakt van een nieuwe manier om de medewerkersgesprekken vorm te 

geven. De jaarlijkse vonkgesprekken zijn gericht op groei en inspiratie. “Wat doet jou genieten van je werk en hoe 

kun je groeien in je vak?”  In 2017 wordt het instrumentarium uitgebreid met een instrument om teams samen te 

laten werken aan hun gezamenlijke uitdagingen. 

 

Het ziekteverzuim is, dankzij de gerichte inspanning van de managers, weer langzaam aan het afnemen. Met 

name het adequaat reageren op regelmatig kort verzuim. Ondanks de inspanningen van het project “sturen op 

uren” slagen wij er nog onvoldoende in om adequaat te sturen op personeelskosten. Voor 2017 is dit een 

speerpunt. 

 

Vanwege de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de krimp in sommige gebieden vonden een aantal 

kleine reorganisaties plaats waarbij het sociaal plan van toepassing was. 

Dit betrof de gemeenten: 

 Weststellingwerf 

 Nunspeet 

 Dwingeloo 
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In onderstaande tabel zijn de kengetallen m.b.t. personeel opgenomen: 

  

Doomijn PSZ 
Noord 

  2015 2016 

      

aantal personen  56 56 

aantal fte's uit vaste dvb 21,4 21,8 

aantal fte's uit meeruren  1,3 1,4 

aantal fte's uit doorbelastingen 0,6 2,2 

aantal fte's totaal 23,3 25,4 

aantal fte's met vast contract  16,9 19,6 

aantal fte's met tijdelijk contract  6,4 5,8 

gemiddelde duur dvb 4,7 12,4 

% man 0% 0% 

% vrouw 100% 100% 

% instromers 28% 11% 

% uitstromers 23% 21% 

parttime% incl. flex-fte 41% 41% 

verzuimpercentage 3,7% 3,3% 

 

De gemiddelde duur van een dienstverband is binnen Doomijn Peuterspeelzalen toegenomen van 4,7 jaar naar 

12,4 jaar. Deze sprong is erg groot, maar in de cijfers van 2015 is de duur van de dienstverbanden niet correct 

verwerkt. 

De duur van de dienstverbanden van het overgenomen personeel van Speelwerk is op nihil gezet met de 

overname, dit is niet correct en derhalve aangepast in de cijfers van 2016. 

 

1.5  Vooruitzichten  

Het wordt een spannend jaar. In de meeste plaatsen is inmiddels het peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd met 

de kinderopvang. In Zwolle overweegt de gemeente in 2017 of zij ook andere kinderopvang aanbieders voor 

peuterspeelzaalwerk gaat subsidiëren in een systeem van ‘geld volgt kind’. Daarmee komt de monopoliepositie 

van Doomijn als enige aanbieder van peuterspeelzaalwerk in gevaar. In Apeldoorn en de gemeente De Wolden 

wordt de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk met ingang van 1 januari 2018 voorbereid. In De Wolden 

heeft men vooruitlopend op de harmonisatie al een subsidiesystematiek ontwikkeld gekoppeld aan het kind.  

In 2017 bereiden wij ons voor op de veranderingen die ons vanaf 2018 te wachten staan. De directe financiering 

via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vergt aanpassing van de interne processen.  

 

 

 

 

 

Zwolle, 17 mei 2017 

 

A.W. Bosch, Raad van Bestuur 

A. Cnossen, directeur Doomijn 
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2. Inhoudelijk verslag per gemeente 

 

2.1 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. In verband met de harmonisatie die doorgevoerd 

is binnen de peuterspeelzalen in de gemeente hebben we peuterspeelzaal Munnekeburen, peuterspeelzaal 

Hoofdweg en peuterspeelzaal Boijlerweg overgedragen aan de lokale kinderopvangorganisaties. Peuterspeelzaal 

Nieuwstraat is verhuisd naar de openbare school en daarmee verstevigen we de samenwerking met het 

onderwijs in de gemeente. Binnen de gemeente zijn nu vijf peuterspeelzalen gehuisvest, waarbij drie plaats 

bieden aan kinderen met een vve-indicatie. Er wordt op deze peuterspeelzalen gewerkt met de Piramide-

methode.  

Op alle locaties in gemeente Weststellingwerf worden peuters vanaf 3,1 jaar getoetst. Indien nodig ontvangen de 

kinderen extra ondersteuning of wordt een vve-indicatie verstrekt. Kinderen met een vve-indicatie kunnen vier 

dagdelen per week naar de peuterspeelzaal. In Wolvega en de Blesse(Lijsterstraat, Grote Vuurvlinder, Paulus 

Potterstraat en Meidoornstraat) wordt door de peuterspeelzalen samengewerkt met de (brede) scholen. Bij 

peuterspeelzaal Meulewiek in Noordwolde wordt voor 16 kindplaatsen vve aangeboden. Deze peuterspeelzaal 

zal medio 2017 verhuizen naar de openbare school in Noordwolde. 

De relatie met de gemeente is goed en we werken intensief samen t.a.v. het peuterspeelzaalbeleid, het vve-

beleid en andere zaken m.b.t. kinderopvang. 

 

2.2  De Wolden  

In gemeente De Wolden hebben de peuterspeelzalen in 2016 ten opzichte van 2015 gemiddeld een stabiele 

bezetting laten zien. Een aantal peuterspeelzalen hebben te maken gehad met groei, zoals Dijkhuizen in 

Ruinerwold, Meidoorn in Koekange en Postweg in De Wijk. 

Peuterspeelzaal Linderweg in Linde, waar al het minimaal aantal dagdelen aangeboden wordt, liet een daling in 

de bezetting zien evenals Mr. H. Smeengestraat in Ruinen. De overige peuterspeelzalen; Heidelaan en 

Schoolbrink in Zuidwolde, Schoolweg in Veeningen en Nieuwstraat in Alteveer zijn stabiel gebleven. 

In gemeente De Wolden hebben alle vestigingen in 2016 met de Piramide methode gewerkt. 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.  

De gemeente De Wolden wil in 2017 het peuterspeelzaalwerk gaan financieren door een systeem van “geld volgt 

kind”. De gesprekken hierover kwamen laat op gang en waren voor het einde van 2016 nog niet afgerond. Het 

betekent dat afgesproken is dat voor de eerste drie maanden het peuterspeelzaalwerk nog volgens de 

systematiek van 2016 wordt verleend. Het is de vraag of de gemeente met de andere financieringssystematiek in 

staat en bereid is om het peuterspeelzaalwerk zo te bekostigen dat het voor Doomijn mogelijk blijft om dit 

kostendekkend uit te voeren. 

 

2.3  De Friese Meren 

Peuterspeelzaal Betelgeuze in Lemmer is een vve- 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. Met ingang van het schooljaar 2016/2017 is een deel van 
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peuterspeelzaal Betelgeuze verhuisd en heeft peuterspeelzaal Tramdyk zijn intrek genomen in de Arke. De intrek 

van de peuterspeelzaal in de Arke heeft geresulteerd in volle bezetting op alle opengestelde dagdelen en 

intensievere samenwerking met de school. 

Eind december 2016 heeft Doomijn met peuterspeelzaal Lemstervaart, voorheen peuterspeelzaal Lennastraat, 

een nieuwe multifunctionele locatie(MFA Lemstervaart) in de wijk Lemstervaart betrokken waarin ook obs De 

Meerpaal van Stichting De Gearhing en wijkvereniging De Steiger zijn gehuisvest. De samenwerking met alle 

betrokken partijen verloopt hier zeer voorspoedig. De daling in bezetting waarmee de locatie in 2015 te maken 

had, is in 2016 niet doorgezet; de bezetting is stabiel gebleven. Ook de vve-groep heeft een stabiele bezetting 

laten zien met een volle groep peuters met een vve-indicatie. 

De peuterspeelzalen in de buitendorpen van De Friese Meren (Oosterzee en Echtenerbrug) zijn per 1 augustus 

2016 geharmoniseerd. De harmonisatie is goed verlopen en heeft geen negatief effect gehad op de kind 

bezetting. Kinderen met een vve-indicatie uit de buitendorpen gaan een extra dagdeel naar vve-locatie 

Veenscheiding. 

In Echtenerbrug heeft Doomijn een vve-vestiging aan de Veenscheiding. De bezetting op peuterspeelzaal 

Echtenerbrug is in 2016 stabiel gebleven. Op de twee reguliere dagdelen waren de groepen vrijwel gevuld. Op de 

woensdagochtend was de vve-groep niet vol maar werd aanvulling gerealiseerd vanuit een instroomgroep die 

een dagdeel afnam en de groep peuters die een derde dagdeel afnamen. 

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

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

niveau 2 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 het eerste half jaar op deze locatie stabiel geweest met een goede bezettingsgraad. Aan 

het einde van 2016 een liet de  kind bezetting een forse daling zien waardoor de groep is gehalveerd naar een 

capaciteit van 8 peuters. Dit heeft vooral te maken met een dalend aantal geboortes. Ook voor de buitendorpen 

zijn er plannen voor de toekomst om scholen te gaan samenvoegen tot een IKC. Dit is voor Doomijn als 

samenwerkingspartner interessant.  

In 2016 heeft Doomijn deelgenomen aan periodieke vve-bijeenkomsten in Lemmer om de doorgaande leerlijn 

verder te bevorderen en aandacht te geven aan een warme overdracht.  In januari 2016 zijn de 

peuterspeelzaalmedewerkers, die het eerste halfjaar van 2015 na deelname aan de opleiding vve piramide 

module 1hun getuigschrift behaald hebben, gestart met de vervolgopleiding module 2. Alle 

peuterspeelzaalmedewerkers die al in het bezit waren van een vve-getuigschrift hebben deelgenomen aan de 

jaarlijkse bijscholing vve.  

 

Op alle locaties in gemeente De Friese Meren worden peuters vanaf 3,1 jaar getoetst door de tutor; indien nodig 

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

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

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

Helaas heeft de gemeente per juli 2015 de criteria voor een vve-indicatie beperkt (criterium: opleidingsniveau 

ouders), waardoor er minder instroom is geweest. Hierdoor blijven schrijnende gevallen over; kinderen die wel 

vve nodig hebben maar niet meer geplaatst mogen worden. Halverwege het jaar 2016 is de doelgroep definitie 

verbreed waardoor in het 2
e
 half jaar de toeleiding van het aantal kinderen met een vve-indicatie weer is 

toegenomen. Voor alle kinderen met een vve-indicatie is er een warme overdracht geweest naar het onderwijs.  
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De gemeente heeft volgens afspraak per kwartaal een overzicht gekregen van alle geplaatste kinderen met een 

vve indicatie.  

 

2.4  Westerveld 

Bij de start van 2016 exploiteerde Doomijn twee peuterspeelzalen in de gemeente Westerveld. In Havelte en 

Dwingeloo.  

In het voorjaar van 2016 heeft Doomijn besloten niet mee te doen met de aanbesteding van de nieuw te bouwen 

brede school in Dwingeloo. Dit had tot gevolg dat peuterspeelzaal Bruges per 1 augustus haar deuren heeft 

moeten sluiten. Tot 1 augustus had peuterspeelzaal Bruges te maken met een stabiele bezetting met een hoge 

bezettingsgraad.  

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

gezamenlijke huisvesting biedt prachtige mogelijkheden tot samenwerking rondom specifieke thema’s. De 

bezetting van de peuterspeelzaal aan Havelter Schapendrift is in het eerste half jaar van 2016 stabiel geweest 

met een volle bezetting. Aan het begin van het schooljaar 2016-2017 is de bezetting gegroeid en is de 

peuterspeelzaal uitgebreid met een halve groep. 

In 2016 heeft Doomijn deelgenomen aan vve- cluster overleggen waar alle peuterspeelzalen en leerkrachten van 

de onderbouw aan deelnamen. Deze cluster overleggen, waarin ons vve-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 kinderen met een vve-indicatie is er een warme overdracht geweest naar 

het onderwijs.  

In 2016 hebben er twee vve-stuurgroep overleggen plaatsgevonden. Daarnaast zijn er ook vve-werkgroep 

bijeenkomsten geweest. Aan beide overlegvormen heeft Doomijn deelgenomen. 

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

Indien nodig krijgen kinderen extra ondersteuning, onder andere in de vorm van een extra dagdeel. 

  

2.5 Meppel  

De voorschoolse educatie in Meppel is met  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.  

De gemeente maakt gebruik van verschillende instrumenten om de kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen 

te kunnen waarborgen. Er zijn kwaliteitsnormen die door de wetgever zelf zijn opgesteld. Naast deze wettelijke 

kwaliteitsnormen heeft de gemeente een verordening en nadere regels vastgesteld. Ouders, scholen en de 

voorschoolse voorzieningen hebben gezamenlijk een productenboek opgesteld waarin ook kwaliteitsnormen zijn 

opgenomen.  

De gemeente Meppel hanteert één loket. Ouders vullen de aanvraagformulieren in om in aanmerking te komen 

voor een peutertoeslag of een vve-toeslag bij de uitvoerende instelling. De instelling bepaalt of ouders recht 

hebben op een peuter- en of vve-toeslag en stuurt maandelijks facturen naar de gemeente. De gemeente 

controleert steekproefsgewijze of de behandeling van de aanvraag op de juiste wijze door de instelling heeft 

plaatsgevonden. Bij het toekennen van een vve-traject aan een kind dat niet onder de doelgroep valt is een 

indicatie via Icare vereist.  
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Ouders van kinderen die geïndiceerd zijn voor extra ondersteuning (vve), hebben naast de eerste 5 

uur peuteropvang recht op 5 uur extra opvang. Deze extra opvang is voor de ouders kosteloos; de gemeente 

betaalt deze extra 5 uren volledig.  

 

In 2016 zijn de volgende veranderingen doorgevoerd: Peuteropvang Dorpsstraat/Rembrandtstraat in Nijeveen 

alsmede Peuteropvang Osseweide, zijn alleen nog in ochtenden geopend. Vve-kinderen komen in plaats van 4 

dagdelen 3 dagdelen. Zij krijgen daarmee gemiddeld iets meer dan de verplichte 10 uur vve. Het verlengen van 

deze ochtend-openingstijden heeft ook gevolgen voor de hoogte van de maandelijkse ouderbijdrage. 

Peuteropvang Woldkade heeft nog steeds te maken met het hoogste aantal kinderen met een vve-indicatie, 

gemiddeld de helft van de groep.  

Vier keer per jaar sluit Doomijn aan bij een werkgroep overleg, waaraan alle kinderopvangpartijen uit het 

voorschoolse circuit, vertegenwoordigers van Welzijn Meppel en de verantwoordelijke ambtenaar van de 

gemeente Meppel (als voorzitter) deelnemen. 

Twee keer per jaar neemt Doomijn deel aan het overleg Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Een gemeentelijk 

overleg, voorgezeten door de wethouder, waarbij alle instanties in Meppel aansluiten die met kinderen werken in 

de leeftijd van 0-18 jaar. Doomijn organiseert zelf twee keer per jaar een apart vve-overleg, waarbij van elke 

peuteropvang van Doomijn een pedagogisch medewerker aansluit.  

 

De pedagogisch medewerkers zijn allemaal geslaagd voor de taaltoets. Daarnaast zijn alle leidsters van de 

peuteropvang gestart met module 2 van Piramide.  

 

Voor 2016 is een aanvraag akkoord gegeven door de gemeente in het kader van OAB-gelden, welke wij hebben 

ingezet voor een intensieve samenwerking tussen Doomijn en de Kinderpraktijk.  

 

2.6  Ommen 

Ommen bestaat uit de kern Ommen en een aantal kleine kernen waaronder Ommerkanaal, Vilsteren, Vinkenbuurt 

en Lemele. Eind schooljaar 2015/2016 is de peuterspeelzaal in Lemele gesloten. Dit is opgevangen door een 

peutergroep in de kinderdagopvang te starten op de relatief rustige dagen. De locatie in Lemele blijft verder 

stabiel met een lichte groei. 

In Ommen is de vve-leeftijd verlaagd van 3 naar 2,5 jaar. De peuterspeelzaal in Ommen is een solo- locatie, 

waarbij de bezetting schommelt.  

Het resultaat van peuterspeelzaal Sandbergstraat is negatief. Oorzaken zijn onder andere hoge loonkosten en de 

drie middagopenstellingen die niet populair zijn bij ouders. Per januari 2017 gaat één middagopenstelling naar de 

ochtend.  

 

In 2016 is alleen een klantmeting uitgevoerd in samen werking met de oudercommissie bij kinderdagverblijf 

Kerkweg, specifiek gericht op de peuteropvang. Deze is heel positief beoordeeld. Zowel locatie Sandbergstraat 

als Kerkweg hebben een actieve en betrokken oudercommissie. Bij de Kerkweg is samen onderzocht wat de 

mogelijkheden voor peuteropvang zijn; bij de Sandbergstraat is de oudercommissie vooral praktisch ingesteld. 

Men organiseert elke jaar NL Doet, waar afgelopen jaar de burgemeester van Ommen aan mee gedaan heeft. Bij 

peuterspeelzaal Sandbergstraat waren afgelopen jaar geen klachten, bij de Kerkweg waren deze gericht op 

behoud van de peutergroep.  

Voor wat betreft kwaliteit kunnen we constateren dat er vanuit de GGD geen handhavingen waren. De  
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Locatie-specifieke werkplannen zijn geschreven, besproken met de oudercommissies en zullen in 2017 opnieuw 

getoetst worden. Op alle locaties wordt gewerkt volgens de pedagogiek van Doomijn. Met alle medewerkers zijn 

vonkgesprekken gevoerd. Alle medewerkers hebben de Lif en Co theatershows bezocht en de aanvullende 

training klantgerichtheid.  

 

2.7  Staphorst 

In juli 2016 is peuterspeelzaal Sparrenlaan in IJhorst (gemeente Staphorst), in goed overleg overgenomen door 

Stichting 't Speulhuus. Het kind aantal in de enige peuterspeelzaal in IJhorst bleef teruglopen en kon niet 

kostendekkend door de gemeente Staphorst worden ondersteund zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van 

Doomijn. Doomijn voert sindsdien geen peuterspeelzaalwerk meer uit in de gemeente Staphorst. 

 

2.8  Dalfsen 

Dalfsen bestaat uit vijf kernen, in drie daarvan is er een locatie van Doomijn; Dalfsen, Oudleusen en 

Nieuwleusen.  

Het peuterspeelzaalwerk wordt nog gesubsidieerd door de gemeente. Per 1 januari 2018 worden de 

peuterspeelzalen geharmoniseerd. In Oudleusen en Nieuwleusen zitten peuterspeelzalen van Doomijn met een 

hoge bezetting. In 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 uitvoert, een dagverblijf. In 2016 is er een vve-dagdeel bijgekomen in de kern Dalfsen. 

Zowel in Dalfsen als in Nieuwleusen zijn nu twee vve-groepen.  

De peuterspeelzaal in Dalfsen is na de zomervakantie deels verhuisd naar de “Bonte Stegge”, de openbare 

school in Dalfsen.  In alle kernen blijft de bezetting stabiel en alle groepen zijn goed bezet. In Dalfsen is een 

wachtlijst, maar dit wordt ook veroorzaakt doordat ouders graag ochtend dagdelen willen en liever niet kiezen 

voor een middag dagdeel. 

De relatie met de gemeente is goed en we werken intensief samen t.a.v. het peuterspeelzaalbeleid, het vve-

beleid en andere zaken m.b.t. kinderopvang. 

 

2.9  Nunspeet   

In 2016 is het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Nunspeet uitgebreid met de overname van 

peuterspeelzaal Klein Duimpje in Elspeet. Deze vve-speelzaal is gehuisvest in het Kulturhuis en heeft als 

enige speelzaal in Elspeet een nauwe samenwerking met de drie basisscholen. Door personele wisselingen 

zijn drie nieuwe speelzaalleidsters aangenomen, die ook gestart zijn met de vve-training Doe meer met Bas. 

De peuterspeelzaal in Hulshorst kent een daling in kindbezetting, waardoor een sluitende exploitatie 

moeizaam gaat. Gesignaleerd wordt dat de vergrijzing binnen Hulshorst toeneemt en de noodzaak voor vve 

hoog is. Dit is niet passend met het huidige peuterspeelzaalaanbod, waardoor de eerste stappen voor een 

samenwerking met het CJG, in de vorm van het programma “Opstapje”, en de basisschool in Hulshorst zijn 

gezet. Peuterspeelzaal Troelstrastraat biedt op vijf dagdelen vve en werkt samen met de naastgelegen 

Petraschool.  

In 2016 heeft de gemeente Nunspeet in de ontwikkeling van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) voor 2017-

2021 het volgende speerpunt geformuleerd: één basisvoorziening voor alle peuters. Onderdeel hiervan is de 

toeleiding van de vve en de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk. Doomijn heeft een actieve rol 

gespeeld in de ontwikkeling van dit speerpunt met als resultaat dat deze, tijdens de werkconferentie met alle 
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partners van de LEA, in november 2016 gepresenteerd zijn. In het laatste kwartaal van 2016 is de 

harmonisatie van de drie peuterspeelzalen in gang gezet voor de omzetting vanaf 2017. 

 

2.10 Overig 

 

2.10.1 Cliëntenraad en oudercommissies  

De centrale cliëntenraad bestond eind 2016 uit elf leden. Vijf leden maken gebruik van opvang in Zwolle, vier 

leden maken gebruik van opvang buiten Zwolle.  

De doelgroepen buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal worden in de CCR 

vertegenwoordigd.  

 

In 2016 vergaderde de Cliëntenraad in elk kwartaal eenmaal met de directie, eenmaal sloot een lid van de Raad 

van Toezicht aan. De CCR gaf (een positief) advies over het aangepaste klachtreglement en in september werd 

(een positief advies) uitgebracht over de diensten en tarieven voor 2017. Vaste onderdelen van de vergadering 

zijn de vraaguitval en kind bezetting, de wettelijke wijzigingen en de politieke ontwikkelingen. De CCR volgde 

onder andere de ontwikkelingen van de overname van kinderopvang OOK, de uitrol van het ouderportaal en het 

pedagogisch beleid en de pedagogische structuur werden in het tweede half jaar uitvoerig besproken.  

In april organiseerde de CCR een geslaagde avond voor alle oudercommissies met als doel de verbinding met de 

CCR te vergroten en oudercommissies te informeren over de wetswijziging “versterking positie ouders”.  

 

2.10.2  De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.  

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 2016 zijn binnengekomen zijn door de 

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

herzien. Drie klachten werden in de lijn niet naar tevredenheid opgelost en zijn voorgelegd aan de directie. De 

klachten zijn intern behandeld en afgesloten. Er zijn in 2016 dan ook geen klachten tegen Doomijn ingediend bij 

de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.  
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BALANS PER 31 DECEMBER

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015

 €  € 

Vaste activa

1. Materiële vaste activa               18.793               24.196 

Vorderingen

2. Debiteuren                        9               17.526 

3. Vorderingen op gelieerde stichtingen                         -               11.412 

4. Te ontvangen subsidies                    288                 9.750 

5. Overige vorderingen en overlopende activa                 5.716                 4.052 

                6.013               42.740 

6. Liquide middelen               13.330             122.439 

Totaal activa               38.136             189.375 

    

14



PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015

 €  € 

7. Eigen vermogen            -155.030            -123.811 

8. Voorzieningen               21.271                         - 

9. Crediteuren               14.800               24.838 

10. Belastingen               34.283               29.493 

11. Schulden ter zake van pensioenen                 8.579                 7.512 

12. Schulden aan gelieerde stichtingen 26.855               58.463 

13. Vooruitontvangen subsidies 19.417 84.590

14. Overige schulden en overlopende passiva               67.961             108.290 

            171.895             313.186 

Totaal passiva               38.136             189.375 

Kortlopende schulden en overlopende passiva
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2016 2015

 €  € 

Baten

A. Subsidies          1.290.388          1.304.505 

B. Opbrengsten activiteiten             777.596             657.453 

Totaal baten          2.067.984          1.961.958 

Lasten

       

C. Personeelskosten 1.329.637 1.237.632 

D. Afschrijvingen 10.404 9.831 

E. Huisvestingskosten             400.277             386.589 

F. Organisatiekosten               43.781               60.603 

G. Kosten activiteiten               61.239               59.939 

H. Interne doorbelastingen             252.168             237.299 

Totaal lasten          2.097.507          1.991.892 

Bedrijfsresultaat -29.523 -29.934

I. Financiële baten en lasten -1.696 -2.813

Nettoresultaat -31.219 -32.747

EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2016
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2016 2015

 €  € 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -29.523 -29.934

Aanpassingen voor afschrijvingen 10.041 9.762

Mutatie voorzieningen               21.271                         - 

Mutaties in werkkapitaal

Mutatie vlottende activa                         -                         - 

Mutatie vorderingen 36.727 279.322

-141.291 -161.019

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -102.774 98.131

Ontvangen rente                         -                         - 

Betaalde rente -1.696 -2.813

Kasstroom uit operationele activiteiten -104.470 95.318

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -5.025 -7.408

Desinvesteringen in materiële vaste activa                    386                         - 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.639 -7.408

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Investeringen in financiële vaste activa                         -                         - 

Desinvesteringen in financiële vaste activa                         -                         - 

Rente-inkomsten beleggingen                         -                         - 

Koersresultaat verkochte beleggingen                         -                         - 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten                         -                         - 

Mutatie geldmiddelen -109.110 87.910

Liquide middelen

Stand begin boekjaar             122.439               34.529 

Stand einde boekjaar 13.330 122.439

Mutatie geldmiddelen -109.110 87.910

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016
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Algemeen

bij het handelsregister onder nummer 59356782.

Algemeen

Schattingen  

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

schattingen maakt 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 afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden

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

waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Actief Jaar

Gebouwen 25

Verbouwing 20

Computers en software 5

Apparatuur en installaties 5

Terreininrichting 10

Inventaris/inrichting 10

Transportmiddelen en werkmaterieel 5

Elektrische apparatuur 5

De investeringsgrens is gesteld op EUR 450.

Materiele vaste activa

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De 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

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 einde 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).

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

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:

De stichting Doomijn Peuterspeelzalen is statutair gevestigd in Zwolle en is ingeschreven 
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Vorderingen

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

inbaarheid van de vorderingen. 

Voorzieningen

Sociaal Plan.

Personeelsbeloningen en pensioenen

Algemeen

Algemeen

worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderings- 

dan hogere toekomstige premies. De over het boekjaar verschuldigde pensioenpremies

zijn als kosten in het exploitatieoverzicht verantwoord.

Dit betreffen vorderingen met een looptijd < 1 jaar.

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

in verband met de verplichte harmonisatie van peuterspeelzalen vanuit wet- en regelgeving.

De voorziening is gebaseerd op de reëel te verwachten frictiekosten en is gebaseerd op het

bedrijfstakspensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders

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

voorzienbaar zijn.

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

Winstbelastingen en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

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

toegezegde-pensioenregeling. Deze toegezegde-pensioenregeling is verwerkt alsof er sprake zou zijn

van een toegezegde bijdrageregeling. De stichting heeft in geval van een tekort bij het 

De voorziening voor personele frictie in verband met harmonisatie houdt verband met de frictiekosten

Voorziening voor personele frictie i.v.m. harmonisatie

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

Resultaatbepaling

Grondslagen voor de resultaatbepaling

opgenomen.

activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de netto-omzet verminderd met 

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
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1. Materiële vaste activa Gebouwen  Andere  Totaal 

en  vaste 

verbouwingen  bedr. mid. 

 € 

Aanschafwaarde per 1 januari 2016                             -               41.607               41.607 

Investeringen boekjaar                             -                 5.025                 5.025 

Desinvesteringen boekjaar                             -                   -576                   -576 

Aanschafwaarde per 31 december 2016                             -               46.056               46.056 

Aanschafwaarde per 1 januari 2016                             -               17.411               17.411 

Afschrijving boekjaar                             -               10.041               10.041 

Cumulatieve afschrijving desinvesteringen                             -                   -189                   -189 

Cumulatieve afschrijving per 31 december 2016                             -               27.263               27.263 

Boekwaarde per 1 januari 2016                             -               24.196               24.196 

Boekwaarde per 31 december 2016                             -               18.793               18.793 

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Vorderingen

2. Debiteuren

Saldo per 31 december                 2.009               23.526 

-2.000 -6.000 

Balanswaardering per 31 december                        9               17.526 

3. Vorderingen op gelieerde stichtingen

                        -               11.412 

4. Te ontvangen subsidies

Gem. Westerveld Peuterspeelzalen                         -                 9.167 

Gem. De Friese Meren                    288                         - 

Gem. Nunspeet VVE                         -                    583 

                   288                 9.750 

TOELICHTING OP DE BALANS

Af: voorziening dubieuze debiteuren

ACTIVA

Rekening-courant Stichting Travers Welzijn
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31-12-2016 31-12-2015

€ €

5.

Fietsproject                    167                    856 

Vooruitbetaald aan incassobureau                         -                         - 

Vooruitbetaalde huur                 2.352                         - 

Waarborgsom                 3.195                 3.195 

                5.715                 4.052 

6. Liquide middelen

                        -                         - 

              13.330             122.439 

              13.330             122.439 

PASSIVA

7. Eigen vermogen

Stand per 1 januari            -123.811              -91.064 

             -31.219              -32.747 

Stand per 31 december            -155.030            -123.811 

Voorstel resultaatbestemming 2016:

Onttrekking aan het eigen vermogen              -31.219 

8. Voorzieningen

Voorziening personele frictie i.v.m. harmonisatie               21.271                         - 

Voorziening personele frictie i.v.m. harmonisatie

Stand per 1 januari                         -                         - 

Bij: dotatie               21.271                         - 

Af: onttrekkingen                         -                         - 

Stand per 31 december               21.271                         - 

en kinderopvang.

9.               14.800               24.838 

10.

Loonheffing               34.283               29.493 

11.

Te betalen pensioenpremies                 8.579                 7.512 

Belastingen

Schulden ter zake van pensioenen

Resultaatbestemming

Overige vorderingen en overlopende activa

Crediteuren

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Kas

Bank

overgang van cao in verband met deverplichte harmonisatie van peuterspeelzalen 

De voorziening is bestemd voor frictiekosten die voortkomen uit de verplichte
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31-12-2016 31-12-2015

€ €

12. Schulden aan gelieerde stichtingen

              26.855               48.388 

                        -                 7.081 

Rekening-courant Stichting Travers                         -                 2.994 

              26.855               58.463 

13. Vooruitontvangen subsidies

Gem. De Friese Meren Peuterspeelzalen en VVE                         -               11.329 

Gem. Dalfsen                         -               23.202 

Gem. De Wolden Peuterspeelzalen                         -               29.639 

Gem. Meppel               18.444                         - 

Gem. Ommen VVE                         -               14.000 

Diversen                    973                 6.420 

              19.417               84.590 

14.

Terug te betalen subsidie gemeente Ommen VVE               13.333                         - 

Te betalen vakantiegeld               12.650               33.792 

Reservering vakantiedagen               15.949               10.188 

Reservering loopbaanbudget               12.368                 4.348 

Nog te betalen personeel                 1.965                 1.611 

                6.285                 7.439 

Verplichting huisvesting                 5.410               38.446 

                        -               12.466 

              67.960             108.290 

   

* Jaarlijkse huurovereenkomsten ten bedrage van EUR 222.000 (2015: EUR 239.000).

  Uit dien hoofde is Stichting Doomijn Peuterspeelzalen hoofdelijk aansprakelijk voor de 

  omzetbelastingschulden van alle stichtingen afzonderlijk en van de groep.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

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

Rekening-courant Stichting Doomijn Kinderopvang Noord

Bestemde gelden - scholing leidsters gem. De Friese Meren -

Overige schulden en overlopende passiva

Rekening-courant Stichting Travers Kinderopvang

Overige schulden
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2016 2015

 €  € 

BATEN

A. Subsidies

Gem. Weststellingwerf Peuterspeelzalen                  214.980 

Gem. Weststellingwerf VVE en tutor                    95.116 

            310.096             320.365 

Gem. De Wolden Peuterspeelzalen                  234.600 

Gem. De Wolden vooruitontvangen subsidie 2015                    29.639 

            264.239             274.559 

Gem. De Friese Meren Peuterspeelzalen                    59.908 

Gem. De Friese Meren VVE                    59.165 

            119.073             166.434 

Gem. Westerveld Peuterspeelzalen  en VVE                    56.590 

Gem. Westerveld diversen                      2.062 

              58.652               68.880 

Gem. Ommen Peuterspeelzalen                    37.438 

Gem. Ommen VVE                    18.667 

Gem. Ommen diversen                         966 

              57.071               70.725 

Gem. Dalfsen Peuterspeelzalen                  163.799 

Gem. Dalfsen vooruitontvangen voorgaande jaren                    23.202 

Gem. Dalfsen VVE                    36.568 

Gem. Dalfsen, VVE extra dagdeel                      8.333 

            231.902             213.675 

Gem. Nunspeet Peuterspeelzalen                    37.920 

Gem. Nunspeet VVE                    38.220 

Gem. Nunspeet Peuterspeelzalen (Elspeet)                    56.116 

Gem. Nunspeet VVE (Elspeet)                    25.219 

Gem. Nunspeet compensatie ouderbijdragen VVE                      5.715 

            163.190               89.261 

Gem. Staphorst               12.878               36.278 

Gem. Meppel               71.293               64.327 

Totaal subsidies          1.288.394          1.304.505 

Fondsen

Oranjefonds Nederland Doet                 1.100                         - 

Diversen                    894                         - 

Totaal fondsen                 1.994                         - 

Eindtotaal subsidies en fondsen          1.290.388          1.304.505 

B. Opbrengsten activiteiten

            776.342             652.720 

Overige opbrengsten                 1.253                 4.733 

            777.596             657.453 

TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT 

Ouderbijdragen
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2016 2015

 €  € 

C. Personeelskosten

Salarissen             934.058             869.713 

Reservering vakantiedagen en extra uren                 5.760              -14.306 

Sociale lasten               84.962               77.875 

Pensioenpremies               66.325               65.822 

Overige personeelskosten 238.532 246.455 

Subtotaal 1.329.637 1.245.559 

                        - -7.927 

         1.329.637          1.237.632 

Overige personeelskosten

Studiekosten               25.314               23.668 

Reiskosten woon/werk                 6.399                 4.740 

179.650 211.085

20.122                         - 

Diversen 7.047 6.961 

238.532 246.455

Samenstelling personeelsbestand

Werknemers in dienst per 31 december                      56                      56 

FTE uit vaste dienstverbanden                   21,8                   21,4 

FTE uit meeruren                     1,4                     1,3 

FTE uit doorbelastingen                     2,2                     0,6 

25,4 23,3

41% 41%Gemiddelde parttime factor per 31 december

Ontvangen ziekengeld 

Totaal fulltime equivalent (FTE) per 31 december

Interne doorberekening directie, management en klantadvies

Mutatie voorziening voor personele frictie en reorganisatie
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WNT-verantwoording 2016 Stichting Doomijn Peuterspeelzalen 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. 

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Doomijn Peuterspeelzalen van toepassing 

zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum. 

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Doomijn Peuterspeelzalen is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur 

en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 

2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het 

uurtarief. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling 

bedragen x € 1 A.W. Bosch A. Cnossen  

Functiegegevens Voorzitter Raad van 

Bestuur 

Directeur   

Aanvang
 
en einde functievervulling in 2016 1/1 – 31/12 1/1 - 31/12  

Omvang dienstverband (in fte) 0,03 0,08  

Gewezen topfunctionaris? nee nee  

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja  

    

Individueel WNT-maximum 5.114 14.141  

    

Beloning 4.334 7.871  

Belastbare onkostenvergoedingen     96    -  

Beloningen betaalbaar op termijn   325    875  

Subtotaal 4.755 8.746  

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag     32     -  

    

Totaal bezoldiging 4.723 8.746  

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM  

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/5 – 31/12  

Omvang dienstverband 2015 (in fte)     0,03 0,10  

    

Beloning 4.535 6.291  

Belastbare onkostenvergoedingen    105 -  

Beloningen betaalbaar op termijn    350    726  

Totaal bezoldiging 2015 4.990 7.017  

 

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is in begrepen in de post ‘Overige 

vorderingen’ in de jaarrekening van de gelieerde entiteit Stichting Travers. 

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

 

Binnen Stichting Doomijn Peuterspeelzalen zijn er geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. 

 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

bedragen x € 1 J.J. Prooi P.T.G. Lafranca M.J. Louppen 

Functiegegevens Voorzitter Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/8 1/1 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum 767 341 511 

    

Beloning 240 107 160 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal 240 107 160 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

    

Totaal bezoldiging 240 107 160 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

    

Gegevens 2015    
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Beloning 4.535 6.291  

Belastbare onkostenvergoedingen    105 -  

Beloningen betaalbaar op termijn    350    726  

Totaal bezoldiging 2015 4.990 7.017  

 

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is in begrepen in de post ‘Overige 

vorderingen’ in de jaarrekening van de gelieerde entiteit Stichting Travers. 

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

 

Binnen Stichting Doomijn Peuterspeelzalen zijn er geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. 

 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

bedragen x € 1 J.J. Prooi P.T.G. Lafranca M.J. Louppen 

Functiegegevens Voorzitter Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/8 1/1 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum 767 341 511 

    

Beloning 240 107 160 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal 240 107 160 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

    

Totaal bezoldiging 240 107 160 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 

    

Beloning 259 173 173 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 2015 259 173 173 

 

bedragen x € 1 E. Ter Burg M. Drijver W. Versteeg 

Functiegegevens Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/9 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum 511 511 170 

    

Beloning 160 160 53 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal 160 160 53 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

    

Totaal bezoldiging 160 160 53 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/9 – 31/12 1/12 – 31/12 - 

    

Beloning 58 14 - 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 2015 58 14 - 
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Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 

    

Beloning 259 173 173 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 2015 259 173 173 

 

bedragen x € 1 E. Ter Burg M. Drijver W. Versteeg 

Functiegegevens Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/9 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum 511 511 170 

    

Beloning 160 160 53 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal 160 160 53 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

    

Totaal bezoldiging 160 160 53 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/9 – 31/12 1/12 – 31/12 - 

    

Beloning 58 14 - 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 2015 58 14 - 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 

Binnen Stichting Doomijn Peuterspeelzalen zijn er geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan 

topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking gedaan. 

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 

een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen 

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 zijn of hadden moeten worden. 
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2016 2015

 €  € 

D. Afschrijvingen

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen               10.041                 9.762 

Doorberekende afschrijving 363 69 

              10.404                 9.831 

E. Huisvestingskosten

Huur gebouwen             234.710             238.624 

Klein onderhoud gebouwen, inventaris en tuin               47.809               35.942 

Schoonmaakkosten inclusief -middelen               56.327               70.206 

Gas/water/elektra               25.829               22.094 

Beveiligingskosten                 3.106                 2.069 

Verzekeringen en belastingen                 4.845                 6.149 

Kleine inventarisaanschaffingen                 5.250                 2.748 

Overige beheerskosten               22.401                 8.757 

            400.277             386.589 

F. Organisatiekosten

Kantoorartikelen                    958                    272 

Drukwerk en kopieerkosten                 1.120                 1.218 

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren -237 2.643

                   646                    452 

                2.118                    593 

Buma en vergunningen                 3.494                 3.090 

Kosten vrijwilligers               19.665               25.030 

Kosten PR                 1.505                    754 

Overige organisatiekosten               14.513               26.551 

              43.781               60.603 

G. Kosten activiteiten

Kosten verzorging en activiteiten               61.239               59.939 

H. Interne doorbelastingen

Interne doorbelastingen             252.168             237.299 

I. Financiële baten en lasten

Rente- en bankkosten -1.694 -2.812 

Afrekenverschillen -2 -1 

-1.696 -2.813 

Zwolle, 17 mei 2017

w.g. A.W. Bosch, Raad van Bestuur

Vakliteratuur e.d.

Overkoepelende bijdragen en lidmaatschappen

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 

Binnen Stichting Doomijn Peuterspeelzalen zijn er geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan 

topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking gedaan. 

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 

een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen 

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 zijn of hadden moeten worden. 
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Overige gegevens
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OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming

In de statuten is geen bepaling opgenomen inzake de resultaatbestemming.
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Controleverklaring onafhankelijke accountant 2016 
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Bijlagen
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Totaalaansluiting 2016

 Subsidie-

afspraken  

 Overige 

opbrengsten/

mutaties 

 Totaal 

kosten 
 Resultaat 

Subsidie Peuterspeelzaalwerk 214.980          158.117          370.169          2.928              

Subsidie VVE en Tutor 95.116            -                 96.617            -1.501            

310.096          158.117          466.786          1.428              

Subsidie Peuterspeelzaalwerk 234.600          

Vrijval subsidie 2015 29.639            

264.239          127.081          397.225          -5.905            

264.239          127.081          397.225          -5.905            

Subsidie Peuterspeelzaalwerk 59.908            116.763          177.540          -869               

Subsidie VVE 59.165            12.921            80.354            -8.268            

Overige subsidies 894                 -                 894                 -                 

119.967          129.684          258.788          -9.137            

Subsidie Peuterspeelzaalwerk en VVE 44.230            25.554            84.346            -14.562          

Subsidie VVE 12.360            -                 13.502            -1.142            

Subsidie Onderwijskansen VVE 2.062              -                 2.062              -                 

58.652            25.554            99.910            -15.704          

Subsidie Peuterspeelzaalwerk 37.438            101.131          162.422          -23.853          

Subsidie VVE 18.667            -                 25.252            -6.585            

Subsidie Diversen 966                 -                 1.366              -400               

57.071            101.131          189.040          -30.838          

Overzicht per gemeente

Gemeente Weststellingwerf

Totaal Gemeente Weststellingwerf

Gemeente Ommen

Totaal Gemeente Ommen

Gemeente De Wolden

Totaal Gemeente De Wolden

Gemeente De Friese Meren

Totaal Gemeente De Friese Meren

Gemeente Westerveld

Totaal Gemeente Westerveld
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Totaalaansluiting 2016 -vervolg-

 Subsidie-

afspraken  

 Overige 

opbrengsten/

mutaties 

 Totaal 

kosten 
 Resultaat 

Subsidie Peuterspeelzaalwerk incl. vrijval voorgaande jaren 163.799          114.904          294.964          -16.261          

Subsidie VVE incl. vrijval voorgaande jaren 59.770            

Subsidie VVE extra dagdeel 8.333              

68.103            -                 68.935            -832               

231.902          114.904          363.899          -17.093          

Subsidie Peuterspeelzaalwerk 37.920            26.378            64.557            -259               

Subsidie VVE 38.220            -                 38.009            211                 

Subsidie compensatie ouderbijdrage 4.844              -4.844            -                 -                 

80.984            21.534            102.566          -48                 

Subsidie Peuterspeelzaalwerk, Elspeet 56.116            20.815            76.524            407                 

Subsidie VVE, Elspeet 25.219            -                 21.635            3.584              

Subsidie compensatie ouderbijdrage 871                 -871               -                 -                 

82.206            19.944            98.159            3.991              

163.190          41.478            200.725          3.943              

85.271            79.647            122.832          42.085            

1.290.388       777.596          2.099.203       -31.219          

Overige activiteiten Doomijn Peuterspeelzalen Noord

Overzicht per gemeente

Totaal

Totaal Gemeente Nunspeet

Gemeente Dalfsen 

Totaal Gemeente Dalfsen

Gemeente Nunspeet
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