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1. Bestuursverslag 

1.1 Algemeen 

Kernactiviteiten 
Doomijn houdt zich in verschillende gemeenten in Noord Oost Nederland, in Zwolle, Harderwijk en Apeldoorn 

bezig met kinderopvangactiviteiten. De kinderopvang van Doomijn komt voort uit het welzijnswerk en heeft het 

peuterspeelzaalwerk als oorsprong voor haar kinderopvang. Daarom zitten wij met onze locaties diep in de 

wijken, dicht bij scholen en op plaatsen waar veel commerciële aanbieders geen aanbod hebben. Doomijn heeft 

dagopvang voor O tot 4-jarigen, buitenschoolse opvang voor 4 tot 13-jarigen en peuteropvang. 

Doomijn is onderdeel van de maatschappelijke onderneming Travers. Travers biedt naast kinderopvang ook 

welzijnswerk en (cultureel) jongerenwerk vanuit poppodium Hedon in de gemeente Zwolle. 

Doomijn houdt zich actief bezig met de zogenaamde 'doorgaande lijn'. Dit betekent dat wij de samenwerking met 

het basisonderwijs erg belangrijk vinden. Wij doen dit vanuit de gedachte dat pedagogisch medewerkers en 

leerkrachten in het basisonderwijs vanuit elkaars kracht samen een soepele overgang van kinderopvang naar het 

onderwijs kunnen maken. Op deze manier kunnen vroegtijdig hiaten of zelfs achterstanden worden opgespoord 
en voorkomen. 

De gemeenten geven subsidie voor peuteropvang. Daarnaast ontvangt Doomijn middelen van het rijk om voor 

en vroegschoolse educatie (we) te realiseren. Het gaat hier om zogenaamde 'doelgroepkinderen' voor wie reëel 

risico op achterstand bestaat zodra zij op 4-jarige leeftijd naar de basisschool gaan. De programma's zijn cruciaal 

voor deze kinderen. Samen met de gemeente en het onderwijs willen wij de inzet graag voortzetten. Met onze 

specialistische kennis zijn wij van toegevoegde waarde voor deze doelgroep. 

Helaas is de subsidie, die Doomijn van de gemeenten ontvangt, lang niet altijd voldoende om kostendekkend te 

kunnen werken. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief moeten wij om die reden locaties sluiten. Vanwege onze 

maatschappelijke bijdrage aan de lokale samenleving kiezen wij er in uitzonderlijke situaties voor om locaties 

desalniettemin in stand te houden. Doomijn zal de gemeente in alle gevallen wijzen op haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid ten opzichte van kwetsbare groepen in de samenleving. 

Doomijn heeft behalve in de gemeenten genoemd in dit verslag, locaties in Zwolle, Apeldoorn en Harderwijk. 

Hieronder geven wij een overzicht van de resultaten 2018 in alle regio's waar Doomijn werkzaam is. 
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Doelstellingen 

De hieronder geformuleerde doelstellingen vormden de basis voor de plannen en uitvoering van activiteiten in 

2018. 

1 
Doelstelling: 

Financiën en Bedrijfsvoering 

Doomijn blijft een financieel gezonde kinderopvangorganisatie. 

Resultaat Aoeldoorn Zwolle Noord 
Het nettoresultaat Doomijn is voor de 0% 4% 6% 
niet gesubsidieerde dienstverlening (kdv 

en bso) tenminste 4%. 

De gemeentelijke subsidie voor -1% 0% 3% 
peuteropvang en we-activiteiten zijn 

tenminste kostendekkend (Noord en 

Apeldoorn) en leveren een 

exploitatiesaldo van 2% (Zuid). 

Het ziekteverzuim is lager dan 4 %. KOV: 7,6% KOV: 8,4% KOV: 5,1% 
POV: 6,7% POV: 7,1% POV: 5,1% 

De inzet van personeel is zodanig dat de 

locaties kostendekkend zijn en bijdragen KDV: 60,7% KDV: 61,3% KDV: 56,9% 
BSO: 44,4% BSO: 42,1% BSO: 41,5% 

aan de 4% nettoresultaat van Doomijn. 

KDV 59% 

BSO44% 

2 

Doelstelling: 

Klanten 

De klanten van Doomijn voelen zich verbonden met de peuteropvang, het kinderdagverblijf en/ 

of de buitenschoolse opvang van hun kind en zijn tevreden over de dienstverlening. 

Resultaten: Apeldoorn Zwolle Noord 

Op alle locaties wordt gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd 
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd (de 

Verbetermeter). De resultaten vormen de 

nulmeting op basis waarvan voor de 

toekomst ambities worden geformuleerd. 

Kritische opmerkingen/klachten worden op gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd 
het niveau van locaties opgepakt. Klachten 

worden centraal geregistreerd en 

geëvalueerd waarna indien noodzakelijk 

processen worden aangepast. 
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Doelstelling: 

Medewerkers 

De medewerkers bij Doomijn zijn gemotiveerd om professioneel te handelen en weten wat dit 

betekent voor hun pedagogisch handelen, de omgang met de ouders en de zakelijke belangen 

van Doomijn. 

Resultaten: Doomijn 

Bij alle locaties wordt gewerkt met een Gerealiseerd: het vormt belangrijke input bij de 
feedbacksysteem waarin elke medewerker feedback jaarlijkse vonkgesprekken. 

krijgt van collega's en klanten. 

De teams hebben samen met de manager hun sterke Vaak is dit samen met de pedagogisch coach 
punten en hun ontwikkelpunten geformuleerd. opgepakt. 

Alle medewerkers volgen tenminste een training, Dit heeft zowel binnen de Travers Academie, binnen 
gericht op het versterken van het pedagogisch teamvergaderingen, tijdens video interactiebegeleiding 
handelen. met coaching on the job, als bij teamtrainingen 

plaatsgevonden. 

4 

Doelstelling: 

Kwa/iteiV wet en regelgeving/ pedagogiek 

Het kwaliteitsmanagementsysteem werkt zodanig dat de kwaliteitsnormen van de wet 

kinderopvang en van Doomijn op alle locaties worden geborgd. 

Resultaten: Doomijn breed 

Bij alle locaties wordt gewerkt volgens de Gerealiseerd. Pedagogisch coaches ondersteunen bij 

pedagogische visie(s) van Doomijn met daarbij de goede uitvoering. 
passende methodes. 

Alle medewerkers kennen de gedragscode De gedragscode wordt een keer per jaar door de 

kinderopvang en kunnen deze toepassen in hun werk manager of pedagogisch coach in het team 
met kinderen en ouders. besproken. De auditor heeft het getoetst en voldoende 

bevonden. 

Bij niet meer dan 5% van de Doomijn locaties Halverwege 2018 is gebleken dat deze doelstelling 

constateert de GGD afwijkingen van de regelgeving. niet overeenkomt met het daadwerkelijk gewenste 

doel, namelijk 0% afwijken van de wet- en regelgeving. 

Daar waar wel een tekortkoming wordt geconstateerd 

moet deze in de eerste hersteltermijn worden hersteld. 

ln 2018 werd de wet IKK ( Innovatie Kwaliteit 

Kinderopvang) van kracht. Met name in het eerste half 

jaar betekende dit veel afstemming met de 

verschillende inspecteurs, met name omdat elke 

inspecteur de wet- en regelgeving anders interpreteert. 

Een goedkeuring van beleid bij de ene GGD geeft 

geen garantie voor een goedkeuring bij de andere 

GGD. Overleggen tussen manager, 

beleidsmedewerker en inspectie resulteerden tot een 

afname van afwijkingen in het tweede half jaar. 

Alle afwijkingen werden in de eerste hersteltermijn 
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hersteld. Gemeente de Fryske Marren geeft bij elke 

overtreding een boete indien de overtreding valt onder 

een inspectie-item met prioriteit hoog. Dit gebeurde in 

2018 twee maal. Een maal ging het om een incident 

rondom de beroepskracht-kindratio (foutief 

doorplannen) en eenmaal om het gezondheidsbeleid 

(vergeten handen te wassen). ln totaal werd hierdoor 

EUR 1800 boete betaald. 

Bij alle locaties van Doomijn vinden audits plaats. Audits vinden eens in de drie jaar plaats. De informatie 

Team en managers bespreken de resultaten van de werd in het beleidsterrein pedagogiek en kwaliteit 
audits en formuleren verbetermaatregelen. besproken met de passende verbetermaatregelen. 

Innovatie 
ln 2018 zijn de volgende innovaties in gang gezet: 

• Het concept peuterspecialist is ontwikkeld als concept waarmee Doomijn zich onderscheidt van andere 

kinderopvangorganisaties. 

1.2 Resultaten en financiële positie 

1.2.1 Omzet 

ln onderstaande tabel is het verloop van de omzet en de subsidies opgenomen: 

Omzetontwikkeling Stichting Doomiin Peuters=elzalen 

in duizend euro Werkelijk Werkelijk Werkelijk 

2018 2017 2016 

Subsidies en fondsen 729 1.180 1.290 

Opbrengsten activiteiten 1.165 921 778 

Totaal 1.893 2.101 2.068 

ln 2018 is de harmonisatie van de peuterspeelzalen met kinderopvang afgerond en wordt er binnen alle 

gemeenten peuteropvang onder de Wet Kinderopvang aangeboden. De subsidiebaten zijn hierdoor verder 

afgenomen, deze bestaan vooral nog uit WE-subsidies en aanvullende bijdragen zodat ouders die geen recht 

hebben op Kinderopvangtoeslag ook gebruik kunnen maken van peuteropvang. De ouderbijdragen zijn vanwege 

de harmonisatie verder toegenomen. Door de sluiting van de locaties binnen de gemeente Nunspeet zijn de totale 

baten met ruim EUR 175.000 afgenomen. 

Ct bakertilly 
6 

Gewaarmerkt voor identificatie 
doeleinden d.d: 23-05-2019 



1.2.2 Financiële positie 
ln onderstaande tabel zijn de financiële gegevens opgenomen: 

Stichtina Doomiin Peutersoeelzalen 

in duizend euro Werkelijk Werkelijk Werkelijk 

2018 2017 2016 

Baten 1.893 2.101 2.068 

Lasten 1.956 2.130 2.098 

Saldo baten en lasten -63 -28 -30 

Financiële baten en lasten -2 -2 -2 

Exploitatiesaldo -65 -30 -31 

Ratio's 

Personele last versus baten 69% 67% 64% 

Exploitatierendement -3% -1% -2% 

Eigen vermogen -253 -185 -155 

Kasstroom -67 109 -109 

Liquiditeitsratio 0,3 0,6 0,2 

Solvabiliteitsratio evttv -54% -81% -336% 

Solvabiliteitsratio EV/Baten -13% -9% -8% 

De exploitatie van de peuteropvang blijft onder druk staan, met name binnen de gemeenten De Wolden 

(EUR 66.000) en Dalfsen (EUR 18.000) is er sprake van forse negatieve exploitatiesaldi. 

Het eigen vermogen en daarmee de solvabiliteit is door het negatieve resultaat verder afgenomen, ultimo 2018 

is het eigen vermogen negatief EUR 253.000. De kasstroom is eveneens negatief. Een deel van de activiteiten 

wordt gefinancierd door Doomijn Kinderopvang Noord, deze schuldpositie is in 2018 verder opgelopen. 

Er wordt binnen de stichting geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten (derivaten). 
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1.3 Personeel 
ln onderstaande tabel zijn de kengetallen met betrekking tot personeel opgenomen (peildatum 31 december 
2018): 

Doomijn PSZ Noord 

2018 2017 
aantal personen 55 70 
aantal fte's uit vaste dienstverbanden 21,8 26,3 
aantal fte's incl. flex-fie 27,0 32,1 
% vaste dienstverbanden 85% 66% 
oemiddelde duur dienstverband 12,3 11,3 
gemiddelde leeftijd 47,8 45,6 
% instromers 18% 4% 
% uitstromers 22% 9% 
parttime% incl. indicatie flex-fie 41% 39% 
verzuim percentage 5,1% 2,4% 

De omvang van het personeelsbestand is met ca. 5 fie afgenomen, belangrijkste oorzaak hiervan is het sluiten 

van de locaties binnen de gemeente Nunspeet. 

Binnen de groep Travers wordt er gewerkt vanuit onze kernwaarden. De kernwaarden zijn: bron van groei, 

verbindend en onderscheidend. Op basis van deze kernwaarden, de kerncompetenties en wet- en regelgeving 

hebben we codes en reglementen opgesteld, die we intern monitoren en die extern worden getoetst. 

1.4 Risico's 

Identificatie risico's 
Bedrijfseconomisch 
Ondernemen in de kinderopvang is het voortdurend zoeken naar de scherpe scheidslijn tussen kansen en 

bedreigingen. Het jaar 2019 is een extra spannend jaar. De IKK maatregelen van de overheid brengen 

planningsvraagstukken en hoge kosten met zich mee. Tegelijk zijn de risico's voor de concurrentie even groot en 

kun je door beter te presteren de concurrentie voor zijn. De schaarste op de arbeidsmarkt is een reëel risico: Het 

kan gebeuren dat we nee moeten verkopen omdat we gebrek hebben aan goed personeel. Het vergt scherp aan 

de wind varen; snel rapporteren en handelen bij afwijkingen in roosters en planningen, zowel als eisen vanuit 

wetgeving niet behaald kunnen worden of als de personele inzet bedrijfseconomisch te hoog is. De ontwikkelde 

medewerkers- app kan snel inzicht bieden in de benodigde informatie hiervoor. 

Door onder andere het aanbieden van passende contracten en de samenwerking met opleidingsinstituten 

probeert Doomijn een aantrekkelijke werkgever te blijven en medewerkers aan zich te binden. Ook het sturen op 

het ziekteverzuim middels een specifiek programma hiervoor levert een bijdrage aan het beheersen van de 

personele kosten. 
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Veiligheid 
Met de start van 2018, toen de wet IKK meer mogelijkheden gaf voor het vormgeven van het veiligheidsbeleid, 

heeft Doomijn de wens uitgesproken de oude manier van het inventariseren van risico's los te laten. De oude 

wijze waarin aandacht besteed moest worden aan alle mogelijke risico's, ook al vormt het op de locatie geen 

risico, zorgde voor demotivatie bij de pedagogisch medewerkers daar waar we juist vinden dat veiligheid veel 

aandacht moet krijgen. We hebben besloten onderscheid te gaan maken in organisatiebrede risico's en lokale 

risico's. ln 2018 is een werkgroep van pedagogisch medewerkers, stafmedewerkers, managers en de 

kwaliteitsmedewerker bij elkaar gekomen om de organisatiebrede risico's te bepalen. Daarnaast hebben alle 

locaties in 2018 een inventarisatie op lokaal niveau uitgevoerd waarbij ook ouders zijn betrokken. Samen 

rondkijken waar je risico loopt en samen bepalen wat acceptabel is en waar extra maatregelen nodig zijn, is een 

meerwaarde gebleken. Nu ons veiligheidsbeleid en de inventarisatie van risico's klaar zijn, laten we in 2019 de 

oude wijze van risico's inventariseren los. Ons veiligheids-en gezondheidsbeleid bestaat uit: 

• de missie • het vier-ogen-beleid 

• de visie • de achterwachtregeling 

• de cyclus van opstellen, implementeren, • het crisisteam van Doomijn 
evalueren en actualiseren • plan van aanpak 

• veiligheid continu onder de aandacht • veiligheidsafspraken 

• de communicatie 

• leren omgaan met kleine risico's 

• voornaamste risico's met grote gevolgen 

Kwaliteit 

2018, een bewogen jaar waar we vorm hebben gegeven aan de eisen vanuit de nieuwe wet IKK die op 1 januari 

in gingen en we ons tevens hebben voorbereid op wat nog gaat komen. De veranderingen in de kinderopvang 

hebben allen als doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren. 

ln het afgelopen jaar heeft de kwaliteitscyclus meer vorm gekregen doordat we de formats voor de verschillende 

vergadersoorten binnen Doomijn hebben gestandaardiseerd en een uitleg hebben geschreven over de intentie 

van elk onderwerp. Op deze manier hebben de volgende onderwerpen een vaste plek gekregen in de jaarlijkse 

cyclus op locatie. 

• de blog "focus op kwaliteit" • GGD rapportage 

• grensoverschrijdend gedrag • gedrag en integriteit 

• klachten en signalen • klokkenluidersregeling 

• ongevallen/ bijna ongevallen • 4 -ogen beleid 

• crisisteam Doomijn • Kid di-a pp 

• bedrijfshulpverlening • kindbesprekingen en mentorschap 

• meldcode • DKVS/ welbevinden 

• gouden regels • overdracht naar de basisschool of bso 

De afgelopen jaren zijn er relatief veel nieuwe beleidsstukken geschreven omdat deze verouderd waren, 

ontbraken of nieuwe wetgeving dat van ons vroeg. ln de cyclus opstellen- implementeren- evalueren- actualiseren 

heeft de nadruk gelegen op het opstellen van nieuw beleid. Er is minder gedaan aan het trainen van onze 

(nieuwe) medewerkers en het borgen van nieuw beleid en afspraken. 
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Vanaf 2019 zal de aandacht dan ook verplaatst moeten worden naar implementatie/training en naar het 

verbeteren van de vindbaarheid van beleidsdocumenten. Beide onderwerpen zijn opgenomen in het jaarplan van 

de afdeling PKO (Pedagogiek, Kwaliteit en Ontwikkeling). 

Begin 2018 zijn binnen Doomijn vijf pedagogisch coaches van start gegaan. Zij ondersteunen en coachen de 

pedagogisch medewerkers en werken samen met hen aan een excellente pedagogische kwaliteit. ln 2019 zal dit 

team worden uitgebreid en stelt de wet eisen aan de kwalificatie van de coaches. 

ln 2018 introduceerden we de Verbetermeter. Hiermee meten we structureel de klanttevredenheid en kunnen we 

deze vergelijken met veel andere kinderopvangorganisaties. Cijfers uit de benchmark ( schaal 0-5): 

Doomijn Landelijk 
Verzorging 4,1 4,0 
Pedagogisch klimaat' 4,0 4,0 
Pedagogisch medewerker 4,3 4,2 

Accommodatie 4, 1 4,0 
(Financiële) administratie 4,2 4,1 
Communicatie 3,9 3,8 

Ouders(s)/ verzorger(s) kunnen meepraten over de opvang door plaats te nemen in de oudercommissie (lokaal) 

of aan te sluiten bij de Centrale Cliëntenraad (organisatiebreed). 

Bij klachten kunnen ouder(s)/ verzorger(s) de interne klachtenprocedure volgen. Ook kunnen zij zich richten tot de 

Geschillencommissie Kinderopvang. ln 2018 zijn er geen klachten over Doomijn ingediend bij deze commissie. 

1.5 Vooruitzichten 2019 
Voor 2019 verwachten we nog een groei binnen de kinderopvang van 3,4% ten opzichte van de realisatie van 

2018. Tegelijkertijd verwachten we hoge kosten vanwege de IKK wetgeving en zal voor sommige kleine locaties 

wellicht blijken dat het onder deze strengere voorwaarden niet meer mogelijk is kinderopvang uit te voeren. Deze 

problematiek speelt vooral in Doomijn Noord. 

ln Zwolle verwachten we in Stadshagen/Westenholte een of meerdere nieuwe locaties te openen vanwege 

demografische groei, succesvolle samenwerking met de Vrije School en de gedwongen sluiting van de locatie 

aan de oude Wetering. 

ln Zwolle wordt een grote verbouwing uitgevoerd op onze locatie aan de Herenweg. Het levert extra kindplaatsen 

op. Nodig vanwege de grote wachtlijst maar ook om deze succeslocatie niet te verwaarlozen in uiterlijk en 

uitstraling. 

ln Apeldoorn sluit de locatie Samsam en trekken we in bij de Leerpleinschool De Kosmos. Een investering in de 

relatie met de onderwijskoepel Leerplein en in de kwaliteit van onze locatie in de wijk De Maten. ln Apeldoorn 

Zuid openen we een nieuwe locatie Kanaal Noord. We gaan een deel van onze dure huisvesting in Doc Zuid 

verhuren aan het CJG en maken voor de BSO gebruik van ruimte bij een nabijgelegen wijkcentrum. 

ln Apeldoorn vindt in 2019 bij zowel PCBO als Leerplein aanbesteding voor nieuwbouw van scholen 

gecombineerd met kinderopvang plaats. Per situatie bepalen wij of Doomijn meegaat in de aanbesteding. 

Voor 2019 is bouwen aan bedrijfseconomische stabiliteit een belangrijke opdracht om op het moment dat de 

conjunctuur tegenzit, de klappen te kunnen opvangen. Samen met Travers willen we werken aan de 

duurzaamheid van onze locaties en activiteiten. 

Ct bakertilly 
1 0 

Gewaarmerkt voor identificatie 

doeleinden d.d: 23-05-2019 



Investeringen 

Naast de reguliere vervangingsinvesteringen wordt in 2019 specifiek ingezet op: 

• Verbouwing van locatie Herenweg (Zwolle) 

• Verbouwing van locatie Schellerpark (Zwolle) 

• Openen locatie Kanaal Noord (Apeldoorn) 

• Training 4-vve voor pedagogisch medewerkers 

• Ontwikkeling Afdeling pedagogiek kwaliteit en ontwikkeling (PKO) 

• Uitrol en toepassingen van de medewerkers-app 

Deze investeringen worden met eigen middelen gefinancierd. 

Travers-breed wordt er in 2019 verder ingezet op duurzaamheid in de breedste zin van het woord, 

hiervoor wordt een (gefaseerde) duurzaamheidsagenda ontwikkeld. 

Zwolle, 23 mei 2019 

A.W. Bosch, Raad van Bestuur 

A.J. Cnossen, directeur Doomijn (tot 1 mei 2019) 
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2. Inhoudelijk verslag 

Weststellingwerf 

Binnen de gemeente hebben we zes peuteropvanglocaties gehuisvest, vier in Wolvega (Paulus Potterstraat, 

Grote Vuurvlinder, Oranje Nassaulaan en Lijsterstraat), één in de Blesse (Meidoornstraat) en één in Noordwolde 

(Mandehof). Op vier van deze locaties bieden we opvang voor kinderen met een vve-indicatie (Paulus 

Potterstraat, Lijsterstraat, Oranje Nassaulaan en Mandehof). 

Het bereik van de peuteropvang in de gemeente Weststellingwerf is licht terug gelopen in vergelijking met 2017. 

De start van peuteropvang Oranje Nassaulaan is een goede zet geweest. Gebleken is dat ouders hun kinderen 

graag in de wijk waar zij wonen naar een peuteropvang brengen. Het jaar 2018 is geëindigd met een volle groep 

van 16 kinderen. 

Op alle peuteropvanglocaties wordt gewerkt met de we-methode Piramide en peuters worden vanaf 3, 1 jaar 

getoetst. Indien nodig ontvangen de kinderen extra ondersteuning of wordt een vve-indicatie verstrekt. Kinderen 

met een vve-indicatie kunnen drie dagdelen per week naar de peuteropvang. 

De relatie met de gemeente is goed en we werken intensief samen ten aanzien van het peuteropvangbeleid, het 

vve-beleid en andere zaken met betrekking tot kinderopvang. 

Op alle peuteropvanglocaties wordt gewerkt aan een goede samenwerking met de scholen, zo pleiten we voor 

een warme overdracht en willen we kinderen gezamenlijke activiteiten aanbieden. 

Dalfsen 

Dalfsen bestaat uit vijf kernen, in twee daarvan is er een locatie van Doomijn; Dalfsen en Nieuwleusen. 

Per 1 januari 2018 zijn de peuteropvanglocaties geharmoniseerd. Dit houdt o.a. in dat er op alle groepen twee 

gediplomeerde medewerkers werken. De peuteropvang-locaties van Doomijn zijn we - locaties. Op de 

vestigingen wordt een gecertificeerd vve-programma aangeboden. 

Als gevolg van de harmonisatie loopt de bezetting op alle peuteropvang-locaties terug. Er is veel concurrentie 

ontstaan doordat iedere kinderopvangaanbieder vve mag aanbieden. Veel scholen kiezen er ook voor om zelf 

peuteropvang aan te bieden. 

ln Nieuwleusen werken wij samen met Obs de Tweemaster. Kinderopvangaanbieder Prokino heeft in deze school 

op drie dagen een peuteropvang -groep geopend. 

De groepen van onze peuteropvang in Dalfsen zijn verdeeld over twee locaties: de Trefkoele Plus en De Bonte 

Slegge, de openbare school in Dalfsen. Zowel met de partners in Trefkoele Plus en Obs de Bonte Slegge is een 

nauwe samenwerking gerealiseerd. 

De relatie met de gemeente is goed en we werken intensief samen ten aanzien van het peuteropvangbeleid, het 

vve-beleid en andere zaken met betrekking tot de peuteropvang. 

Ommen 

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

en Lemele. Het inkomen in Ommen is hoger dan het gemiddelde en er zijn relatief weinig inwoners met een niet 

westerse achtergrond. ln Lemele heeft Doomijn een kinderdagverblijf met een peutergroep in de groepsruimte 

van de buitenschoolse opvang op de relatief rustige dagen. De locatie in Lemele is rendabel ondanks het vertrek 

van de bibliotheek, die gevestigd was op onze locatie. De peuteropvang in Ommen is een solo- locatie, met een 

hoge bezettingsgraad. De locatie heeft 2018 (bijna) met een neutraal resultaat afgesloten. Op de locaties wordt 

naast reguliere peuteropvang ook WE-opvang aangeboden en wordt er gewerkt met de vve-methode Uk & Puk. 

Deelname vve in 2018: 28 peuters in Ommen, waarvan 20 Doomijn Kinderopvang bezochten. 
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Vanuit onze goede relatie met de gemeente Ommen en de nauwe samenwerking rondom het we- aanbod in de 

gemeente, heeft Doomijn Kinderopvang aangegeven dat zij bereid is om actief mee te denken en mee te helpen 

aan de ontwikkeling van een Kindplein West en in de toekomst ook aan een Kindplein Oost binnen de gemeente 

Ommen. Doomijn heeft in de gemeente al een goede relatie met het basisonderwijs en wil vanuit de expertise op 

het gebied van voorschoolse educatie een positieve bijdrage leveren. De gesprekken voor deelname aan 

Kindplein West zijn eind 2018 gestart en een lokale partner, niet Doomijn, is gekozen als samenwerkingspartner. 

ln 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor het openen van een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang in 

Ommen. 

Zowel de locatie Sandbergstraat als de locatie Kerkweg hebben een actieve en betrokken oudercommissie. 

De Fryske Marren 

Peuterspeelzaal Betelgeuze in Lemmer is een we- locatie onder de wet kinderopvang. De locatie werkt rondom 

thema's samen met het kinderdagverblijf aan de Betelgeuze. De bezetting op de peuteropvang is het afgelopen 

jaar gegroeid waardoor we een extra groep zijn gestart. De peuteropvang Tramdyk, gehuisvest in school CBS de 

Arke, heeft het hele jaar een gezonde bezetting met volle groepen laten zien. De doorgaande lijn met de school 

wordt beter benut door de korte lijntjes met de onderbouwgroepen in de naastgelegen lokalen in de school. 

Peuterspeelzaal Lemstervaart is gehuisvest in de multifunctionele locatie (MFA Lemstervaart) in de wijk 

Lemstervaart samen met obs De Meerpaal van Stichting De Gearhing en wijkvereniging De Steiger. De 

samenwerking met alle betrokken partijen verloopt hier zeer voorspoedig. De peutergroepen hebben een stabiele 

bezetting laten zien met een vaste volle groep peuters met een we-indicatie. 

De peuteropvanglocaties in de buitendorpen van De Fryske Marren (Oosterzee en Echtenerbrug) hebben een 

krimp laten zien in de bezetting. Kinderen met een we-indicatie uit de buitendorpen gingen een extra dagdeel 

naar we-locatie Veenscheiding, maar door krimp hebben we het derde ochtenddagdeel moeten sluiten. ln 

Oosterzee hebben we door een afnemende bezetting de peuteropvang halverwege het jaar moeten sluiten. 

Kinderen met een we-indicatie kunnen nu voor een derde dagdeel naar de we-locaties in Lemmer. 

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 3 gehaald en is nu officieel een tweetalige peuteropvang. 

ln april 2018 hebben alle peuteropvangmedewerkers die al in het bezit waren van een we-getuigschrift 

deelgenomen aan de jaarlijkse bijscholing we. ln september 2018 is een nieuwe groep pedagogisch 

medewerkers gestart met de opleiding Piramide. 

Op alle locaties in gemeente De Fryske Marren 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 

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

consultatiebureau. De toeleiding voor we (kinderen waar extra zorg over is) loopt, in samenwerking met de 

jeugdgezondheidszorg nog steeds goed. De gemeente heeft volgens afspraak per kwartaal een overzicht 

gekregen van alle geplaatste kinderen met een we-indicatie. ln 2018 zijn er vanuit de gemeente we-werkgroep 

bijeenkomsten georganiseerd waaraan Doomijn heeft deelgenomen. Hierin zijn de volgende onderwerpen 

besproken: 

• overdracht in het kader van de doorgaande lijn; 

• voortgang we; 

• samenwerking tussen we-aanbieders; 

• overdracht in het kader van de doorgaande lijn; 

• resultaten we; 

Ct bakertilly 
1 3 

Gewaarmerkt voor identificalie 

doeleinden d.d: 23-05-2019 



• actuele ontwikkelingen. 

Westerveld 

De peuteropvang aan de Havelter Schapendrift wordt gecombineerd met kinderdagopvang en naschoolse 

opvang. De gezamenlijke huisvesting biedt prachtige mogelijkheden tot samenwerking rondom specifieke 

thema's. De kindbezetting van de peuteropvang aan de Havelter Schapendrift is in 2018 stabiel geweest met 
volle groepen. 

ln 2018 heeft Doomijn deelgenomen aan we- clusteroverleggen waar alle peuteropvanglocaties en leerkrachten 

van de onderbouw aan deelnamen. Deze clusteroverleggen, 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 kinderen met een we-indicatie is er een warme overdracht geweest naar 

het onderwijs. ln 2018 hebben er twee vve-stuurgroepoverleggen plaatsgevonden. Daarnaast zijn er ook we 

werkgroepbijeenkomsten 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. 

Meppel 

De gemeente Meppel 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 een aanvraagformulier in om in aanmerking te komen 

voor een peutertoeslag of een we-toeslag bij de uitvoerende instelling. De instelling bepaalt 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 Icare vereist. 

Peuters die geïndiceerd zijn voor extra ondersteuning (we) hebben naast de eerste vijf 

uur peuteropvang recht op vijf uur extra opvang. Deze extra opvang is voor de ouders kosteloos; de gemeente 
betaalt deze extra uren volledig. 

Doomijn heeft enkele subsidies aangevraagd in het kader van het Onderwijs Achterstand Beleid (OAS-gelden) en 

heeft deze toegezegd gekregen van de gemeente Meppel: 

• Inzet we-specialist bij kinderen van 2,5 tot 4 jaar. 

• Intern begeleider (IB-er) van de scholen inzetten bij de kinderopvang vanaf 2 jaar. 

• Aanschaf materialen en CITO Piramide voor de peuteropvang. 

De kinderopvangpartijen in Meppel zijn ook in 2018 regelmatig bijeen geweest. ln oktober heeft deze werkgroep 

een presentatie aan de wethouder gegeven, waarin is aangegeven hoe de bekostiging volgens de 

kinderopvangpartijen in Meppel er uit zou moeten zien. We zijn mede-eigenaar geworden van de begroting. Er is 

gestart met het opstellen van het uitvoeringsprogramma gemeentelijke onderwijsachterstanden (GOAB) voor de 

planperiode 2019-2022. De doelgroepomschrijving is aangepast. We hebben ons hard gemaakt voor langdurige 

inzet van incidentele subsidies. Dit zal in 2019 vorm krijgen. De website wemeppel.nl is gelanceerd. Het nieuwe 

gemeentelijke uniforme overdrachtsformulier is in 2018 teruggetrokken en wordt in 2019 opnieuw opgepakt en 

definitief gelanceerd, zodat een overdracht aan een basisschool op gelijke wijze zal plaatsvinden. Ook is in deze 
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overleggen duidelijk geworden dat de gemeente geen ruimte meer heeft voor het (mee)bekostigen van 

opleidingen. Door gezamenlijk op te trekken heeft deze werkgroep meer invloed kunnen uitoefenen op de 

invulling en de uitvoering. 

Twee keer per jaar vindt er een overleg plaats waarbij de gemeente, de kinderopvangpartijen en zorginstanties 

Icare en Yorneo aansluiten voor een goede afstemming rondom kinderen waar zorg over is. 

Doomijn organiseert zelf twee keer per jaar een apart we-overleg, waarbij de we-specialisten aansluiten. Ook 

heeft er drie keer een overleg tussen we-specialisten, ib-ers en manager plaatsgevonden. 

De medewerkers hebben allen hun certificaat voor de taaltoets behaald en zijn geslaagd voor module 2 van 

Piramide. Enkele nieuwe medewerkers hebben ook nog een taaltoets mogen doen, waarbij de gemeente garant 

stond voor de kosten van het examen. Vier medewerkers hebben het gehaald, één medewerker gaat voor de 

herkansing in 2019. 

Er heeft weer een jaarlijkse bijscholing plaatsgevonden voor de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang. 

De samenwerking tussen de peuteropvang en de scholen verloopt goed en er vindt goede afstemming plaats op 

basis van overdrachten, thema's, ontwikkeling, etc. 

ln 2019 gaan we over op acht en twaalf uur opvang voor peuters ter voorbereiding op de landelijke eis per 2020 

van acht en zestien uur. 

De Wolden 

ln gemeente De Wolden hebben we in 2018 acht peuteropvanglocaties gehuisvest. Ten gevolge van met name 

het nieuwe financieringssysteem 'geld volgt kind', zijn in 2018 vier peuteropvanglocaties in combinatie met 

dagopvang en buitenschoolse opvang gesloten. Dit betreffen de locaties 'Doomijn Postweg' in De Wijk, 'Doomijn 

Heidelaan' in Zuidwolde (medio 2018) en de locaties 'Doomijn Schoolweg' in Veeningen en 'Doomijn Schoolbrink' 

in Zuidwolde (eind 2018). 

Alle vestigingen hebben ook in 2018 met de Piramide methode gewerkt. De inzet van deze erkende methode is 

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

ontwikkelingsachterstanden zijn voorkomen of waarop ingelopen is. Omdat Doomijn vanuit maatschappelijk 

betrokkenheid pleit voor een optimaal aanbod voor elk kind, is op de vier overige peuteropvanglocaties (gevestigd 

in Ruinerwold, Ruinen, Koekange en Alteveer) vol ingezet op het toewerken naar we- gecertificeerde locaties: 

• Alle medewerkers, werkzaam op de peuteropvanglocaties zijn geslaagd voor de taaltoets niveau 3F. 

• Eind 2018 is 75% van de pedagogisch medewerkers we- gecertificeerd. De overige 25% is nog in 

opleiding en verwachten in het 1• kwartaal van 2019 gecertificeerd te zijn. 

• De inrichting en het aanbod van (vve-) spelmateriaal is op elke locatie geoptimaliseerd, waarmee op alle 

ontwikkelingsgebieden van het kind een compleet aanbod ingezet kan worden. 

• Het Doomijn kindvolgsysteem is voor kinderen met een we-indicatie uitgebreid met het Cito 

volgsysteem. 

• De doorgaande (leer)lijn is middels de zgn. warme overdracht en overkoepelend overleg richting scholen 

geborgd. 

Met name door de vier gesloten peuteropvanglocaties laat de dienstverlening in 2018 een sterk negatieve 

exploitatie zien. Aangaande de vier behouden peuteropvanglocaties is peuteropvang Doomijn Dijkhuizen in 

Ruinerwold in de loop van 2018 van vijf naar vier dagdelen gegaan door terugloop in de kindbezetting. De 

bezetting heeft zich in de loop van 2018 gestabiliseerd, maar laat wel een negatief exploitatiesaldo zien. De 

overige drie peuteropvanglocaties laten een positief exploitatiesaldo zien. Door een stijgende kindbezetting is het 
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aantal dagdelen van peuteropvang Nieuwstraat in Veeningen van twee naar drie gegaan en het aantal dagdelen 

van peuteropvang De Meidoorn in Koekange van vier naar vijf. 

Nunspeet 

De locaties binnen de gemeente Nunspeet zijn in het 1 • kwartaal van 2018 gesloten, het was niet mogelijk om 

met de beschikbare gemeentelijke subsidies de exploitatie kostendekkend te krijgen. 

Capaciteit 

Aantal 
Gemeente opengestelde 

dagdelen 

Gemeente Dalfsen 26 
Gemeente De Wolden 26 
Gemeente Friese Meren 36 
Gemeente Meppel 14 
Gemeente Ommen 10 
Gemeente Westerveld 4 
Gemeente Weststellingwerf 32 
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Jaarrekening 2018 
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BALANS PER 31 DECEMBER 

(na voorstel resultaatbestemming) 

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017 

€ € 

Vaste activa 

1. Materiële vaste activa 22.655 20.330 

Vorderingen 

2. Debiteuren 4.763 24.188 
3. Te ontvangen subsidies 32.798 55.898 
4. Overige vorderingen en overlopende activa 8.372 5.649 

45.933 85.736 

5. Liquide middelen 54.585 121.923 

Totaal activa 123.173 227.990 
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PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017 

€ € 

6. Eigen vermogen -252.643 -188.073 

7. Voorzieningen 20.725 66.801 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

8. Crediteuren 37.677 12.748 
9. Belastingen 18.242 34.996 
10. Schulden ter zake van pensioenen 1.052 1.704 
11. Schulden aan gelieerde entiteiten 132.686 123.625 
12. Vooruitontvangen subsidies 92.772 96.322 
13. Overige schulden en overlopende passiva 72.662 79.867 

355.091 349.262 

Totaal passiva 123.173 227.990 
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EXPLOITATIEOVERZICHT 

2018 2017 

€ € 

Baten 

A. Subsidies 728.625 1.180.213 
B. Opbrengsten activiteiten 1.164.730 921.277 

Totaal baten 1.893.355 2.101.490 

Lasten 

c. Personeelskosten 1.304.714 1.408.936 
D. Afschrijvingen 6.429 4.607 
E. Huisvestingskosten 316.370 343.171 
F. Organisatiekosten 33.662 69.841 
G. Kosten activiteiten 62.243 62.711 
H. Interne doorbelastingen 232.790 241.869 

Totaal lasten 1.956.208 2.131.135 

Bedrijfsresultaat -62.853 -29.645 

I. Financiële baten en lasten -1.717 -1.589 

Nettoresultaat -64.570 -31.234 
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KASSTROOM OVERZICHT 

2018 2017 

€ € 

Kasstroom uit operationele activiteiten 
Bedrijfsresultaat -62.853 -29.645 
Aanpassingen voor afschrijvingen 7.736 7.303 
Mutatie voorzieningen -46.076 43.718 
Mutaties in werkkapitaal 
Mutatie vorderingen 39.803 -79.724 
Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva 5.829 177.370 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -55.561 119.023 

Ontvangen rente 
Betaalde rente -1.717 -1.589 

Kasstroom uit operationele activiteiten -57.278 117.434 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
Investeringen in materiële vaste activa -10.904 -10.377 
Desinvesteringen in materiële vaste activa 843 1.537 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -10.061 -8.840 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
Investeringen in financiële vaste activa 
Desinvesteringen in financiële vaste activa 
Rente-inkomsten beleggingen 
Koersresultaat verkochte beleggingen 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Mutatie geldmiddelen -67.338 108.592 

Liquide middelen 
Stand begin boekjaar 121.923 13.330 
Stand einde boekjaar 54.585 121.923 
Mutatie geldmiddelen -67.338 108.592 
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

Algemeen 
De stichting Doomijn Peuterspeelzalen is statutair gevestigd in Zwolle en is ingeschreven 
bij het handelsregister onder nummer 59356782. 

Doelstelling 
De stichting heeft, samen met de andere tot de Travers-groep behorende rechtspersonen, als gezamenlijk doel 
het (doen) bevorderen van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen, 
het welbevinden van de bevolking en de leefbaarheid van de samenleving in buurten en wijken 
door burgers in de gemeente Zwolle en de omliggende regio, alsmede het (doen) bevorderen van de 
professionele opvang van kinderen en jeugdigen, alles in de ruimste zin van het woord. 

Activiteiten 
De activiteiten van de stichting bestaan uit het aanbieden van peuteropvang in Noord Nederland. 

Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
Het boekjaar 2018 is afgesloten met een verlies en ultimo 2018 is sprake van een negatief eigen 
vermogen. De continuering van de stichting is mede mogelijk door de bereidheid van een 
zustermaatschappij tot financiering. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 
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 
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 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). 

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. 

Jubileumvoorziening 
ln de jaarrekening 2018 is de jubileumvoorziening voor het eerst opgenomen. 
Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de vergelijkende cijfers aangepast. 
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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 
Terreininrichting 
Inventaris/inrichting 
Transportmiddelen en werkmaterieel 
Elektrische apparatuur 

Jaar 
25 
20 
5 
5 

10 
10 
5 
5 

De investeringsgrens is gesteld op EUR 450. 

Vorderingen 
Dit betreffen vorderingen met een looptijd < 1 jaar. 
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor 
oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
inbaarheid van de vorderingen. 

Liquide middelen 
Hieronder worden opgenomen de banktegoeden met een looptijd van maximaal 1 jaar. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Voorzieningen 
Voorziening voor personele frictie i.v.m. harmonisatie 
De voorziening voor personele frictie in verband met harmonisatie houdt verband met de frictiekosten 
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 
Sociaal Plan. 

Voorziening voor jubileum 
De voorziening jubileumuitkeringen betreft een voorziening voor toekomstigejubileumuitkeringen. 
De voorziening betreft het geschatte bedrag van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkering op 
basis van de cao kinderopvang. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen conform 
de cao, blijfkansen en leeftijden. De jubileumvoorziening wordt gewaardeerd tegen de nominale 
waarde. 

Personeelsbeloningen en pensioenen 
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 
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 exploitatieoverzicht verantwoord. 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de netto-omzet 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 jaar waarin zij gerealiseerd zijn. Verliezen 
die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze 
voorzienbaar zijn. 

Subsidies 
Exploitatie- en doelsubsidies worden als baten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde 
lasten zich hebben voorgedaan en als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 

Overige baten 
Verantwoording van de opbrengsten uit activiteiten vindt plaats op basis van de geleverde prestaties 
tot aan de balansdatum. 

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 

Algemeen 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 
Winstbelastingen en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

ACTIVA 

1. Materiële vaste activa Gebouwen en Andere vaste Totaal 
verbouwingen bedrijfsmiddelen 

€ 
Aanschafwaarde per 1 januari 53.340 53.340 
Investeringen boekjaar 10.904 10.904 
Desinvesteringen boekjaar -843 -843 
Aanschafwaarde per 31 december 63.401 63.401 

Cumulatieve afschrijving per 1 januari 33.010 33.010 
Afschrijving boekjaar 8.079 8.079 
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen -343 -343 
Cumulatieve afschrijving per 31 december 40.746 40.746 

Boekwaarde per 1 januari 20.330 20.330 
Boekwaarde per 31 december 22.655 22.655 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

Vorderingen 

2. Debiteuren 
Saldo per 31 december 10.063 24.188 
Af: voorziening dubieuze debiteuren -5.300 
Balanswaardering per 31 december 4.763 24.188 

3. Te ontvangen subsidies 
Gemeente De Wolden 4.860 50.013 
Gemeente Nunspeet 5.885 
Gemeente Westerveld 1.260 
Gemeente Westellingwerf 22.478 
Gemeente De Friese Meren 4.200 

32.798 55.898 

4. Overige vorderingen en overlopende activa 
Nog te factureren omzet/ouderbijdragen 1.288 308 
Vooruitbetaalde huur 2.148 
Waarborgsom 7.084 3.193 

8.372 5.649 

5. Liquide middelen 
Bank 54.585 121.923 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
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31-12-2018 
€ 

31-12-2017 
€ 

PASSIVA 

6. Eigen vermogen 
Stand per 1 januari 

Vermogensmutatie beginstand voorziening voor jubileumuitkeringen 
Resultaatbestemming 
Stand per 31 december 

Voorstel resultaatbestemming 2018: 
Onttrekking aan het eigen vermogen 

7. Voorzieningen 
Voorziening personele frictie i.v.m. harmonisatie 
Voorziening voor jubileum 

Voorziening personele frictie i.v.m. harmonisatie 
Stand per 1 januari 
Bij: dotatie 
Af: onttrekkingen 
Stand per 31 december 

-188.073 

-64.570 

-155.030 
-1.809 

-31.234 
-252.643 -188.073 

-64.570 

15.408 63.749 
5.317 3.052 

20.725 66.801 

63.749 21.271 
42.478 

-48.341 
15.408 63.749 

De voorziening is grotendeels bestemd voor frictiekosten die voortkomen uit de verplichte 
overgang van cao in verband met de verplichte harmonisatie van peuterspeelzalen 
en kinderopvang. 

Voorziening voor jubileum 
Stand per 1 januari 
Af: onttrekkingen 
Bij: dotatie 
Stand per 31 december 

3.052 1.809 

2.265 1.243 
5.317 3.052 

De voorziening jubileumuitkeringen betreft een voorziening voor toekomstigejubileumuitkeringen. 
De voorziening betreft het geschatte bedrag van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkering 
op basis van de cao kinderopvang. De voorziening is in de jaarrekening 2018 voor het eerst 
opgenomen. De vergelijkende cijfers zijn aangepast. Het effect op het resultaat 2017 
bedraagt EUR 1.243 negatief. 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

8. Crediteuren 37.677 12.748 

9. Belastingen 
Loonheffing 18.242 34.996 

10. Schulden ter zake van pensioenen 
Te betalen pensioenpremies 1.052 1.704 

11. Schulden aan gelieerde entiteiten 
Rekening-courant Stichting Doomijn Kinderopvang Noord 132.686 123.625 
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31-12-2018 
€ 

31-12-2017 
€ 

12. Vooruitontvangen subsidies 
Gemeente Weststellingwerf 
Gemeente Dalfsen 51.775 
Gemeente Meppel 32.576 
Gemeente Ommen 8.421 

92.772 

13. Overige schulden en overlopende passiva 
Te betalen vakantiegeld 38.746 
Reservering vakantiedagen 6.218 
Reservering loopbaanbudget 
Nog te betalen personeel 1.597 
Overige schulden 19.700 
Verplichting huisvesting 6.401 

72.662 

28.902 

48.772 
18.648 
96.322 

31.254 
15.547 
14.827 

567 
13.748 
3.924 

79.867 

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 entiteiten afzonderlijk en van de groep. 

* Jaarlijkse huurovereenkomsten ten bedrage van EUR 45.759 (2017: EUR 210.046). 
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TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT 

2018 2017 
€ € 

BATEN 

A. Subsidies 
Gem. Weststellingwerf Peuteropvang 140.748 
Gem. Weststellingwerf WE en tutor 95.360 
Gem. Weststellingwerf WE extra kindplaatsen 22.000 
Gem. Weststellingwerf Peuterpret 2017 5.665 
Gem. Weststellingwerf Peuteropvang 2017 185 

263.958 259.764 
Gem. De Wolden Peuteropvang 30.645 
Gem. Hoogeveen Peuteropvang 4.894 
Gem. De Wolden Peuteropvang 2017 888 

36.427 218.197 
Gem. De Friese Meren Peuteropvang 52.966 
Gem. De Friese Meren Huursubsidie 5.000 
Gem. De Friese Meren Twatalich belied 900 
Gem. De Friese Meren WE 60.452 
Gem. De Friese Meren Peuteropvang en WE 2017 4.200 

123.518 107.875 
Gem. Westerveld Peuteropvang 15.544 
Gem. Westerveld diversen 1.260 

16.804 47.895 
Gem. Ommen Peuteropvang 30.187 
Gem. Ommen WE 14.939 
Gem. Ommen Peuteropvang 2017 -6.327 

38.799 55.777 
Gem. Dalfsen Peuteropvang 42.515 
Gem. Dalfsen overgangsregeling 18.199 
Gem. Dalfsen WE 52.858 

113.572 255.209 

Gem. Nunspeet Peuteropvang en WE 26.915 133.304 

Gem. Meppel Peuteropvang 55.092 
Gem. Meppel OAB 2018 27.718 
Gem. Meppel OAB 2017 29.964 

112.774 103.084 
Diversen -4.142 -892 
Totaal subsidies 728.625 1.180.213 
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2018 2017 
€ € 

B. Opbrengsten activiteiten 
Ouderbijdragen 1.157.604 901.135 
Overige opbrengsten 7.126 20.142 

1.164.730 921.277 

c. Personeelskosten 
Salarissen 956.913 937.396 
Vrijval respectievelijk reservering vakantiedagen en extra uren -9.330 -402 
Sociale lasten 148.846 146.237 
Pensioenpremies 65.518 69.489 
Overige personeelskosten 142.767 257.782 
Subtotaal 1.304.714 1.410.502 
Ontvangen ziekengeld -1.566 

1.304.714 1.408.936 

Overige personeelskosten 
Studiekosten 16.473 26.175 
Reiskosten woon/werk 8.190 6.181 
Interne doorberekening directie, management en klantadvies 170.000 175.000 
Mutatie voorziening voor personele frictie en reorganisatie -45.316 42.476 
Mutatie voorziening jubileumuitkeringen 2.265 1.243 
Diversen -8.845 6.707 

142.767 257.782 

Samenstelling personeelsbestand 
Werknemers in dienst per 31 december 55 70 

FTE uit vaste dienstverbanden 21,8 26,3 
FTE uit meeruren 1,0 1,3 
FTE uit doorbelastingen 4,1 4,5 
Totaal fulltime equivalent (FTE) per 31 december 26,9 32,1 

Gemiddelde parttime factor per 31 december 41% 39% 
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WNT-verantwoording 2018 Stichting Doomijn Peuterspeelzalen 

De WNT is van toepassing op Stichting Doomijn Peuterspeelzalen. Het voor Stichting Doomijn Peuterspeelzalen 
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum). 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1 a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13° maand van de functievervulling 

bedragen x € 1 A.W. Bosch A.Cnossen 

Functiegegevens Voorzitter Raad van Directeur 
Bestuur 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/12 01/01-31/12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 0,06 0,06 
in fie) 
Dienstbetrekking? Ja Ja 
Bezoldiging 

' 
Beloning plus belastbare 

8.997 6.497 onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termiin 677 745 
Subtotaal 9.674 7.243 

Individueel toepasselijke 
10.500 11.075 bezoldigingsmaximum 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
N.v.t. N.v.t. terugontvangen bedrag 

Totale bezoldiging 9.674 7.243 

Reden waarom de overschrijding al dan 
N.v.t. N.v.t. niet is toegestaan 

Toelichting op de vordering wegens 
N.v.t. N.v.t. onverschuldigde betaling 

Gegevens 2017 

bedragen x € 1 A.W. Bosch A. Cnossen 

Functiegegevens Voorzitter Raad van Directeur 
Bestuur 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01-31/12 01/01-31/12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 0,04 0,07 
in fie) 
Dienstbetrekking? Ja Ja 
Bezoldiging ,, 
Beloning plus belastbare 

6.498 7.937 onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termiin 487 922 
Subtotaal 6.985 8.859 

Individueel toepasselijke 
7.542 13.497 bezoldigingsmaximum 

Totale bezoldiging 6.985 8.859 

1 b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
Binnen Stichting Doomijn Peuterspeelzalen zijn er geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. 
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1 c. To ezichthoudende topfunctionarissen 

bedragen x € 1 J.J. Prooi M. Drijver M. Drijver 

Functiegegevens Veorzitter Voorzitter Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/03 01/04-31/12 01/01-31/03 

Bezoldiging ·- 
Totale bezoldiging 118 354 79 
Individueel toepasselijke 

394 1.181 263 bezoldigingsmaximum 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. terugontvangen bedrag 

Reden waarom de overschrijding al dan niet 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. is toegestaan 

Toelichting op de vordering wegens N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
onverschuldigde betaling 
Gegevens 2017 ·- - 
bedragen x € 1 J.J. Prooi M. Drijver M. Drijver 

Functiegegevens Voorzitter N.v.t. Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01-31/12 N.v.t. 01/01-31/12 

Bezoldiging - 
Totale bezoldiging 354 N.v.t. 238 
Individueel toepasselijke 

1.131 N.v.t. 754 bezoldigingsmaximum 

bedragen x € 1 E. ter Burg W. Versteeg M. Koster 

unct egegevens Lid Lid Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 

Bezoldiging 
Totale bezoldiging 317 317 317 
Individueel toepasselijke 

1.050 1.050 1.050 bezoldigingsmaximum 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. terugontvangen bedrag 

Reden waarom de overschrijding al dan niet 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. is toegestaan 

Toelichting op de vordering wegens N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
onverschuldigde betaling 
Gegevens 2017 

bedragen x € 1 E. ter Burg W. Versteeg M. Koster 

Functiegegevens Lid Lid Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01-31/12 01/01-31/12 16/05-31 /12 

Bezoldiging ' 
Totale bezoldiging 238 238 148 
Individueel toepasselijke 

754 754 471 bezoldigingsmaximum 

F 
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bedragen x € 1 A. van Kalsbeek M.J. Louppen 

unctiegegevens Lid N.v.t. 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/04-31/12 N.v.t. 

Bezoldiging 
Totale bezoldiging 238 N.v.t. 
Individueel toepasselijke 

788 N.v.t. bezoldigingsmaximum 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

N.v.t. N.v.t. terugontvangen bedrag 

Reden waarom de overschrijding al dan 
N.v.t. N.v.t. niet is toegestaan 

Toelichting op de vordering wegens N.v.t. N.v.t. 
onverschuldigde betaling 
Gegevens 2017 .. , 
bedragen x € 1 A. van Kalsbeek M.J. Louppen 

Functiegegevens N.v.t. Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2017 N.v.t. 01/01-31/05 

Bezoldiging 
Totale bezoldiging N.v.t. 99 
Individueel toepasselijke 

N.v.t. 314 bezoldigingsmaximum 

F 

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 een dienstbetrekking die in 
2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen binnen Stichting Doomijn 
Peuterspeelzalen. 
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2018 2017 
€ € 

D. Afschrijvingen 
Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen 8.079 7.303 
Doorberekende afschrijving 1.403 726 
Boekwinst activa -3.053 -3.422 

6.429 4.607 

E. Huisvestingskosten 
Huur gebouwen 180.979 210.291 
Klein onderhoud gebouwen, inventaris en tuin 47.663 31.505 
Schoonmaakkosten inclusief -middelen 42.010 47.768 
Gas/water/elektra 15.016 19.191 
Beveiligingskosten 1.024 3.423 
Verzekeringen en belastingen 3.024 2.707 
Kleine inventarisaanschaffingen 9.166 2.511 
Overige beheerskosten 17.488 25.775 

316.370 343.171 

F. Organisatiekosten 
Kantoorartikelen 2.246 1.929 
Drukwerk en kopieerkosten 389 782 
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 13.298 9.381 
Vakliteratuur e.d. 813 2.474 
Accountantskosten 3.942 8.904 
Overkoepelende bijdragen en lidmaatschappen 1.702 2.133 
Advieskosten 826 
Buma en vergunningen 2.657 566 
Automatiseringskosten 205 234 
Kosten vrijwilligers 4.345 12.832 
Kosten PR 1.557 2.606 
Overige organisatiekosten 1.682 28.000 

33.662 69.841 

G. Kosten activiteiten 
Kosten verzorging en activiteiten 62.243 62.711 

H. Interne doorbelastingen 
Interne doorbelastingen 232.790 241.869 

I. Financiële baten en lasten 
Rente- en bankkosten -1.566 -1.589 
Rente belastingdienst -151 

-1.717 -1.589 

Zwolle, 23 mei 2019 
w.g. A.W. Bosch, Raad van Bestuur 
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OVERIGE GEGEVENS 

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming 
ln de statuten is geen bepaling opgenomen inzake de resultaatbestemming. 
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Aan het bestuur van 
Stichting Doomijn Peuterspeelzalen 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
Burgemeester Roelenweg 14-18 
Postbus 508 
8000 AM Zwolle 

T: +31 (0)38 425 86 00 
F: +31 (0)38 425 86 99 

zwolle@bakertilly.nl 
www.bakertilly.nl 

KvK:24425560 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Doomijn Peuterspeelzalen te Zwolle gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Doomijn Peuterspeelzalen per 31 december 2018 
en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 
Organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2018; 
2. Het exploitatieoverzicht over 2018; en 
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor 
de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Doomijn Peuterspeelzalen zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of 
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities. 

Alle diensten oorden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
Baker TIiiy (Nethertands) N.V., waarop van toepassing 
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. 
ln deze voorwaarden is een beperking van 
aansprakelijkheid opgenomen. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
ln overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld 
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, subj Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat 
wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris 
bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereist toelichting juist en volledig is. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 

Verslag van bestuur en directie; en 
Overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met 
onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag van 
bestuur en directie in overeenstemming met RJ 640. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de 
Jaarverslaggeving (RJ 640) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). ln dit kader is de raad van bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindigen het enige 
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de onderneming haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze 
controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 

Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de stichting; 
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 
in de jaarrekening staan; 
Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 
handhaven; 
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 
Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

Zwolle, 23 mei 2019 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 

Was getekend 
drs. R. Hoeksel RA 
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Totaalaansluiting 2018 

Overzicht per gemeente Subsidie- Overige Totaal Resultaat afspraken opbrengsten kosten 

Gemeente Weststellinawerf 

Subsidie/bijdragen Peuteropvang 140.748 
Subsiside Peuterpret 5.665 
Diversen 185 

146.598 164.983 303.118 8.463 

Subsidie Coördinatie Voorschoolse Educatie 24.960 
Subsidie WE programma 70.400 
Subsidie extra kindplaatsen WE 22.000 

117.360 - 117.683 -323 

Totaal Gemeente Weststellingwerf - 263.958 164.983 420.801 8.140 

Gemeente De Wolden 
oo• 

Subsidie/bijdragen Peuteropvang gem. De Wolden 30.645 
Subsidie/bijdragen Peuteropvang gem. Hoogeveen 4.894 
Diversen 888 

36.427 296.059 398.111 -65.625 

Totaal-Gemeente De Wolden - 36.427 296.059 398.111 -65.625 

Gemeente De Friese Meren . 
Subsidie/bijdragen Peuteropvang 52.966 
Huursubsidie 5.000 
Subsidie Twatalich belied 900 

58.866 192.737 223.720 27.883 

Subsidie WE 60.452 
Herziening Subsidie WE 2017 4.200 

64.652 - 66.170 -1.518 

Totaal Gemeente De Fi:iese Meren 123.518 192.737 289.890 26.364 

Gemeente Westerveld ~ 

Subsidie/bijdragen Peuteropvang 15.544 
Boekstart 1.260 

16.804 52.108 66.651 2.261 

Totaal Gemeente Westerveld 16.804 52.108 66.651 2.261 

Gemeente Ommen 

Subsidie/bijdragen Peuteropvang 30.187 
Subsidie/bijdragen Peuteropvang 2017 -6.327 
Subsidie WE 14.939 

38.799 85.900 129.230 -4.531 

Totaal Gemeente Ommen 38.799 85.900 129.230 -4.531 
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Totaalaansluiting 2018 -vervolg- 

Overzicht per gemeente Subsidie- Overige Totaal Resultaat afspraken opbrengsten kosten 

Gemeente Dalfsen 

Subsidie/bijdragen Peuteropvang 42.515 
Subsidie WE 52.858 
Subsidie overgangsregelingen 18.199 

113.572 258.820 390.820 -18.428 

Totaal Gemeente Dalfsen - 113.572 258.820 390.820 -18.428 

Gemeente Nunspeet 

Subsidie Peuteropvang en WE 26.915 21.673 55.773 -7.185 

Totaal Gemeente Nunspeet 26.915 21.673 55.773 -7.185 

Gemeente Meppel - 
Subsidie/bijdragen Peuteropvang 55.092 81.695 121.619 15.168 

Subsidie OAB 2017 29.964 
Subsidie OAB 2018 27.718 

57.682 - 57.682 - 

Totaal Gemeente Meppel - 112.774 81.695 179.301 15.168 

!Overige activiteiten Doomijn Peuterspeelzalen Noord -4.142 ! 10.755 ! 27.348 ! -20.735 ! 

!Totaal 728.625 ! 1.164.130 I 1.957.925 ! -64.510 I 
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