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1.  Bestuursverslag  

 

1.1  Algemeen 

 

Kernactiviteiten Doomijn kinderopvang 

Doomijn verzorgt in drie regio’s kinderopvang voor kinderen van nul tot 12 jaar. 

In Apeldoorn, Harderwijk, Zwolle en diverse gemeenten verspreid over Overijssel, Drenthe, Groningen en 

Friesland biedt Doomijn kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang. 

 

De missie van Doomijn is: ‘Met onze kinderopvang dragen we bij aan een goed leer- en opvoedingsklimaat voor 

alle kinderen in hun buurt, wijk, dorp of stad. Wij doen dit in samenwerking met lokale partners.’ 

Om deze missie waar te maken en te realiseren kiezen we voor een lokale marktbenadering, d.w.z. de lokale 

situatie bepaalt het profiel, de relatie met derden, het contact met de ouders en in sommige gevallen de 

prijs(elasticiteit). Centraal zorgen we voor: hoge pedagogische standaarden, kwalitatief hoogwaardige 

pedagogisch medewerkers, een efficiënte en klantgerichte ondersteunende organisatie en 

marketing(ondersteuning). 

 

De relatie met ouders vinden wij van het grootste belang. Wij willen dat ouders zich verbonden voelen met de 

opvang. Dit wordt het meest concreet in het dagelijks contact met ouders. Maar daarnaast hechten we aan 

diverse vormen van ouderparticipatie in oudercommissies en cliëntenraad, maar ook meten we de tevredenheid 

van ouders voortdurend met behulp van ‘de verbetermeter’ (zie paragraaf 1.4 voor de score van 2019).  

 

Voor de kinderopvang die de ontwikkeling van kinderen centraal wil stellen is de relatie met het onderwijs van 

groot belang. Dit is lang niet altijd een vanzelfsprekende relatie. In elk geval verschilt ‘de kleur van de relatie’ per 

plaats of regio. Soms is deze hecht en vanzelfsprekend; opvang en onderwijs onderkennen elkaars aanvullende 

competenties. Soms is deze concurrentieel; het onderwijs biedt zelf kinderopvang aan. En er zijn vele 

tussenvormen, waarbij het zoeken is naar een vruchtbare samenwerking. Doomijn stelt zich in elk geval op het 

standpunt dat de samenwerking met het onderwijs essentieel is om de ontwikkeling van (jonge) kinderen goed te 

kunnen volgen.  

 

Voor kinderen waarbij het niet vanzelf gaat en die meer en/of speciale aandacht nodig hebben, zijn extra 

middelen beschikbaar. Deze worden op diverse manieren, maar altijd via de gemeente ingezet.  

De samenwerking met de gemeente is daarom ook van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Zoals er 

verschillende ‘smaken’ zijn in de samenwerking met het onderwijs, zijn deze er ook met de diverse gemeenten 

waar Doomijn mee te maken heeft. Doomijn ziet voor de gemeente een centrale rol weggelegd bij het nemen van 

de regie over de ondersteuning van kinderen die meer aandacht nodig hebben. Helaas zien nog lang niet alle 

gemeenten deze rol voor zichzelf.  

 

Doomijn had voor 2019 de volgende speerpunten gedefinieerd: 

• Versterken van de relatie met (besturen van) onderwijsorganisaties;  

Dit is een proces van de lange adem. Samenwerkingsrelaties ‘op de werkvloer’ zijn het meest succesvol. 

Op bestuurlijk niveau zijn ze vaak stroperig en daarmee traag. In 2019 is er discontinuïteit geweest in de 

bestuurlijke contacten vanwege directiewijzigingen. Doomijn heeft in 2019 extra energie gestoken in de 

relatie met de onderwijsbesturen in Apeldoorn. 
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• Uitdragen dat Doomijn de samenwerkingspartij is bij de doorgaande lijn peuteropvang – basisschool en 

bij de vorming van kindcentra; 

De vorming van kindcentra is voor Doomijn geen doel op zichzelf. Het gaat ons om de ontwikkeling van 

het kind, vooral bij de overgang naar het basisonderwijs. De samenwerking met leerkrachten in het 

basisonderwijs verloopt goed als zowel de pedagogisch medewerker als de basisschool leerkracht 

elkaars competenties erkennen. De rol van de manager van Doomijn en de directeur van de school is 

daarbij cruciaal. Zij moeten dit proces faciliteren en de samenwerking ‘uitstralen’.  

• Aandacht voor zorgkinderen. Het signaleren van kinderen die iets extra’s nodig hebben hoort bij onze 

kerntaak en past in onze visie. Samen met ouders, het onderwijs en andere partijen willen we de aanpak 

op elkaar afstemmen. Dat gaat lang niet altijd vanzelf en kost veel energie. Wij vinden dat de rol van de 

gemeente hier van groot belang is. Lang niet alle gemeenten pakken deze rol.  

 

Innovatie 

In 2019 is er vooral veel gerealiseerd op het gebied van pedagogisch beleid. De Wet IKK is ‘vertaald’ naar 

Doomijn. De afdeling PKO is ingericht, er zijn pedagogisch coaches en pedagogische beleidsmedewerkers 

gekomen. Mede als gevolg van een erg hete zomer is er gewerkt aan klimaatbeheersing en de toepassing van 

andere vormen van energievoorziening. Er is een programma duurzame inzetbaarheid ontwikkeld, waardoor 

medewerkers gericht aan hun vitaliteit en inzetbaarheid kunnen werken. 

 

 

1.2  Resultaten en financiële positie 

 

1.2.1 Omzet 

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

Omzetontwikkeling Stichting Doomijn Peuterspeelzalen  

 in duizend euro   Werkelijk   Werkelijk   Werkelijk  

  2019 2018 2017 

        

 Subsidies en fondsen                 733                 729              1.180  

 Opbrengsten activiteiten                 983              1.165                 921  

        

 Totaal              1.716              1.893              2.101  

 

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

gemeenten peuteropvang onder de Wet Kinderopvang aangeboden. De subsidiebaten zijn gestabiliseerd, deze 

bestaan vooral nog uit VVE-subsidies en aanvullende bijdragen voor ouders die geen recht hebben op 

Kinderopvangtoeslag. De lagere baten ten opzichte van 2018 hebben betrekking op het sluiten van de locaties in 

Nunspeet (in het 2e kwartaal 2018) en het sluiten van diverse locaties binnen de gemeente de Wolden en in de 

gemeente De Friese Meren. 
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1.2.2 Financiële positie 

In onderstaande tabel zijn de financiële gegevens opgenomen:  

Stichting Doomijn Peuterspeelzalen  

 in duizend euro   Werkelijk   Werkelijk   Werkelijk  

  2019 2018 2017 

 Baten            1.716            1.893           2.101  

 Lasten            1.802            1.956           2.130  

        

 Saldo baten en lasten                -86                -63               -28  

 Financiële baten en lasten  -2                  -2                 -2  

        

 Exploitatiesaldo                -87                -65               -30  

        

 Ratio's        

 Personele last versus baten  72% 69% 67% 

 Exploitatierendement  -5% -3% -1% 

 Eigen vermogen              -340              -253             -185  

 Kasstroom                 21                -67              109  

 Liquiditeitsratio                0,3                0,3               0,6  

 Solvabiliteitsratio EV/TV  -220% -54% -81% 

 Solvabiliteitsratio EV/Baten  -20% -13% -9% 

 

De exploitatie van de peuteropvang blijft onder druk staan, alleen binnen de gemeente Weststellingwerf wordt 

een klein (EUR 4.000) positief resultaat behaald. Binnen de overige gemeenten is sprake van een verliessituatie, 

waarbij het verlies binnen de gemeente Dalfsen (EUR 41.000) het hoogst is. 

 

Het eigen vermogen en daarmee de solvabiliteit is door het negatieve resultaat verder afgenomen, ultimo 2019 is 

het eigen vermogen negatief EUR 340.000. De kasstroom is licht positief, een deel van de activiteiten wordt 

gefinancierd door Doomijn Kinderopvang Noord, deze schuldpositie is in 2019 verder opgelopen. 

 

Er wordt binnen de entiteit geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten (derivaten). 
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1.3 Personeel 

In onderstaande tabel zijn de kengetallen met betrekking tot personeel opgenomen (peildatum 31 december 

2019): 

  

Doomijn PSZ Noord 

  2019 2018 

aantal personen 51 55 

aantal fte's uit vaste dienstverbanden 20,1 21,8 

aantal fte's incl. flex-fte 24,5 27,0 

% vaste dienstverbanden 90% 85% 

gemiddelde duur dienstverband 12,8 12,3 

gemiddelde leeftijd 48,0 47,8 

% instromers 10% 18% 

% uitstromers 12% 22% 

parttime% incl. indicatie flex-fte 41% 41% 

 

De omvang van het personeelsbestand is in 2019 iets afgenomen als gevolg van het sluiten van een aantal 

locaties.  

 

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. 

 

Social return On Investment 

Binnen de stichting zijn gedurende het jaar 2019 ongeveer 15 stagiaires geplaatst met een opleiding op MBO-3 

en MBO-4 niveau. De inspanningswaarde hiervan bedraagt EUR 3.850.  

 

1.4  Risico’s  

Voor de inzet van (VVE)subsidies blijft Doomijn afhankelijk van de gemeenten. Als gemeenten niet of 

onvoldoende bereid zijn te betalen voor de extra aandacht die nodig is voor bepaalde doelgroepen, dan komt de 

bedrijfsvoering onder druk te staan en daarmee ook direct de aandacht voor deze kinderen. Doomijn besteedt 

veel aandacht en energie aan de contacten met de gemeenten om dit onderwerp op de agenda te zetten en te 

houden. Doomijn is namelijk van mening dat de gemeente een regiefunctie heeft als het gaat om de afstemming 

van de aanpak van jeugdproblematiek, ook op jonge leeftijd. 

 

De samenwerking met het primair onderwijs is essentieel voor een goede aanpak van kinderen die extra 

aandacht en zorg nodig hebben. Taalontwikkeling speelt daarbij een cruciale rol. Afstemming tussen 

kinderopvang en basisschool is voor Doomijn een belangrijk speerpunt. Maar ook de rol van de ouders is van het 

grootste belang om geen achterstand op te bouwen. Daarom is over het contact met ouders afstemming tussen 

opvang en onderwijs noodzakelijk. Doomijn besteedt daar veel aandacht aan, zie ook hierna. 

 

Kwaliteit en veiligheid 

In 2019 is binnen Doomijn de afdeling PKO (Pedagogiek, Kwaliteit & Ontwikkeling) ingericht. Binnen deze 

afdeling werken pedagogische coaches, pedagogische beleidsmedewerkers en activiteitencoaches samen ter 

ondersteuning van de pedagogische medewerkers op de groepen. Daarmee bundelen we kwaliteit en zijn we in 
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de gelegenheid om belangrijke innovaties vorm te geven. Ook worden het veiligheidsbeleid, het voedingsbeleid 

en andere centrale thema’s vanuit deze ondersteuning geïmplementeerd.    

 

Verbetermeter 

Sinds 2018 wordt gewerkt met de zogenaamde verbetermeter, waarmee we structureel de klanttevredenheid 

kunnen monitoren. Cijfers uit de benchmark (schaal 0-5). 

 

Cijfers 2019 
Verbeter-Meter 

Doomijn KDV Doomijn BSO Doomijn PSZ Landelijk 

Verzorging 
 

4.2 3.9 4.1 4.0 

Pedagogisch klimaat 
 

4.3 3.9 4.2 4.0 

Pedagogisch medewerkers 
 

4.4 4.2 4.4 4.2 

Accommodatie 
 

4.2 4.0 4.1 4.0 

(Financiële) administratie 
 

4.3 4.2 4.3 4.2 

Communicatie 
 

4.0 3.8 4.0 3.8 

 

 

1.5 Vooruitzichten 2020 

In maart 2020 zijn de gevolgen van de corona-uitbraak in alle hevigheid duidelijk geworden. De kinderopvang is in 

navolging van het onderwijs weliswaar gesloten, maar geopend voor kinderen van mensen die werkzaam zijn in 

de zogenaamde cruciale beroepen. Daarnaast vangt Doomijn kwetsbare kinderen op, die om welke reden dan 

ook niet volledig in de thuissituatie kunnen verblijven. 

 

De overheid heeft compensatiemaatregelen getroffen voor ouders om het verlies aan inkomsten zoveel mogelijk 

te beperken. Desalniettemin houden wij rekening met omzetverlies. Wij verwachten dat het gezamenlijke eigen 

vermogen van alle kinderopvangentiteiten voldoende is om de verwachte omzetderving op te kunnen vangen, dit 

geldt eveneens voor de beschikbare liquiditeiten. 

 

Onze verwachting is dat de gevolgen van de coronacrisis op de midden en langere termijn groter zullen zijn. Als 

duidelijk wordt wat de economische impact is, zal ook pas duidelijk worden welke consequenties dit heeft voor het 

afnemen van de vraag naar kinderopvang. Intern maken wij scenario’s die uitgaan van een inschatting in 

percentages in vraaguitval over zowel 2020 als 2021. Deze worden intern besproken en op haalbaarheid en 

noodzaak onderzocht.  

 

Voordat corona uitbrak had Doomijn een beweging ingezet om het profiel in de markt te versterken. Daarmee 

waren we gestart door de betekenis van Doomijn als kinderopvangorganisatie te definiëren in termen van een 

belofte naar de ouders en hun kinderen: wij zijn partner van de ouder bij de ontwikkeling van hun kind. Deze 

hernieuwde identiteit van Doomijn werkt sturend op alle onderdelen van de onderneming. Op de ontwikkeling van 

nieuwe serviceconcepten, op de werving & selectie van medewerkers, op de inrichting van onze locaties, op ons 

pedagogisch beleid, enzovoorts. Er vindt als het ware een re-styling van Doomijn plaats. We zetten deze 

beweging als gevolg van corona niet stop. Integendeel, wij denken dat deze herprofilering noodzakelijk is; juist 

nu.  
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Tegelijkertijd lag er na een teleurstellend 2019 al een flinke uitdaging om de bedrijfsperformance te herstellen. Er 

zal strakker worden gestuurd op kosten. Onrendabele locaties zullen worden gesloten. En het marktaandeel van 

Doomijn zal omhoog moeten. Dit betekent veel aandacht voor marketing en klantenwerving. Een nieuwe identiteit 

kan daarbij zeer behulpzaam zijn.  

Ook Doomijn is als werkgever een voorstander van goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor 

pedagogische en andere medewerkers. Omdat er pas begin 2020 een CAO akkoord is afgesloten, zullen de 

personele kosten in 2020 fors toenemen. Zonder twijfel zal dit nog effect hebben op de verkooptarieven." 

 

Vanuit de definiëring van de nieuwe identiteit van Doomijn komt sterk de behoefte van medewerkers en ouders 

om meer aandacht te geven aan de ontwikkeling van kinderen. Om dit te kunnen doen moeten andere taken die 

‘afleiden’ van deze aandacht bij de pedagogisch medewerkers worden weggehaald. Om dit te realiseren zal 

worden nagedacht over andere accenten in de organisatiestructuur van Doomijn. 

 

Investeringen 

Naast de reguliere vervangingsinvesteringen wordt in 2020 specifiek ingezet op: 

• Klimaatbeheersing  

• Vervanging/oplossing ten aanzien van de stints 

• Groot onderhoud locatie Van Walsumlaan (Zwolle) 

• Verbouwing locatie Schellerhoeve (Zwolle) 

• Verbouwing locatie Paperweg (Zwolle) 

• Inrichting tuin locatie Herenweg (Zwolle) 

• Inrichting nieuwe locatie Maasstraat (Apeldoorn) 

Deze investeringen worden met eigen middelen gefinancierd. Travers-breed wordt er in 2020 verder ingezet op 

duurzaamheid in de breedste zin van het woord. 

 

 

 

 

 

 

Zwolle,  19 mei 2020 

 

 

 

A.W. Bosch, Raad van Bestuur 

M.M.M. Spaninks, directeur Doomijn (vanaf 1 november 2019) 
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2.  Inhoudelijk verslag  

 

Weststellingwerf  

Binnen de gemeente Weststellingwerf zijn 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 toegenomen in vergelijking met 2018. 

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. Wel is dit ten koste gegaan van de kind 

bezetting van twee andere peuteropvanglocaties in Wolvega. Op de peuteropvanglocaties Paulus Potterstraat en 

Lijsterstraat is de kind bezetting in 2019 gedaald. Er heeft dus een verschuiving van peuters plaatsgevonden. In 

het jaar 2019 is het aantal peuters wel iets gegroeid en daardoor is er een groter bereik gerealiseerd. 

Op alle peuteropvanglocaties wordt gewerkt met de vve-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. 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.   

 

De Wolden 

In gemeente De Wolden hebben we in 2019 vier peuteropvanglocaties gehuisvest (Ruinerwold, Ruinen, 

Koekange en Alteveer). De peuteropvanglocaties zijn allemaal gecombineerd met kinderdagopvang en 

naschoolse opvang in multifunctionele gebouwen. Alle vestigingen hebben in 2019 met de vve-methode Piramide 

gewerkt. De inzet van deze erkende methode is effectief gebleken. Zo is ervaren dat ontwikkeling actief 

gestimuleerd kan worden, waardoor ontwikkelingsachterstanden zijn voorkomen of hier op ingelopen is. De vier 

peuteropvanglocaties zijn begin 2019 vve-geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Om aan de 

wettelijke en gemeentelijke eisen te voldoen is het werken met de Piramide methode nog meer geïntensiveerd. In 

opdracht van gemeente De Wolden heeft Timpaan Onderwijs het vve-beleid geïmplementeerd bij de voor- en 

vroegschoolse voorzieningen. Doomijn heeft deelgenomen aan vier vve-stuurgroepoverleggen waar diverse 

leidinggevenden kinderopvang en directeuren van primair onderwijs uit gemeente De Wolden aan deel hebben 

genomen. In deze stuurgroepoverleggen is het vve-beleid geëvalueerd en bijgesteld. Tevens hebben er in vier 

clusters vve-clusteroverleggen plaatsgevonden waar diverse medewerkers uit het operationeel werkveld aan deel 

hebben genomen, zo ook de pedagogisch medewerkers van Doomijn. In deze clusteroverleggen is vorm gegeven 

aan de concrete uitvoering van het vve-beleid en zijn de werkwijzen rondom de doorgaande leerlijn en warme 

overdracht geëvalueerd en bijgesteld.  

 

Het aantal geopende dagdelen is in 2019 op alle peuteropvanglocaties hetzelfde gebleven ten opzichte van 2018. 

De vier locaties laten in de dienstverlening gemiddeld een kleine negatieve exploitatie zien. Dit heeft te maken 

met een terugloop in de kind bezetting op peuteropvanglocatie Doomijn Dijkhuizen wat een onrendabele 

beroepskracht-kindratio heeft veroorzaakt en daarmee een sterk negatief exploitatiesaldo. De overige drie 

peuteropvanglocaties laten een positief exploitatiesaldo zien, maar compenseren het negatieve exploitatiesaldo 

van locatie Doomijn Dijkhuizen niet geheel.  
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De Fryske Marren 

Peuterspeelzaal Betelgeuze in Lemmer is een vve-locatie onder de wet kinderopvang. De locatie werkt qua 

thematiek samen met het kinderdagverblijf aan de Betelgeuze. De bezetting op de peuteropvang is het afgelopen 

jaar stabiel gebleven. Van de peuteropvanglocatie Tramdyk gehuisvest in CBS de Arke, heeft Doomijn per 1 april 

afscheid moeten nemen. Deze peuteropvanglocatie is door een andere kinderopvang aanbieder overgenomen.  

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 vve-indicatie. 

De peuteropvanglocatie De Veenscheiding in Echtenerbrug heeft een stabiele bezetting laten zien. Kinderen met 

een vve-indicatie uit Echtenerbrug kunnen twee dagdelen naar de peuteropvanglocatie in hun eigen dorp en een 

derde dagdeel naar een vve-locatie in Lemmer. 

Peuterspeelzalen De Veenscheiding en Lemstervaart doen ter bevordering van tweetalig beleid mee aan het 

traject van Sintrum Frysktalig Berne-opfang (centrum voor Friestalige kinderopvang). Peuteropvang de 

Veenscheiding is officieel een tweetalige peuteropvang en peuteropvang Lemstervaart heeft eind 2019 het 

officiële certificaat voor tweetalige peuteropvang behaald. 

In april 2019 hebben alle peuteropvang medewerkers die al in het bezit waren van een vve-getuigschrift 

deelgenomen aan de jaarlijkse bijscholing vve. In september 2019 is een groep pedagogisch medewerkers 

gestart met het vervolg van de opleiding Piramide Module 2. 

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 vve (kinderen waar extra zorgen over zijn) 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 vve-indicatie. In 2019 zijn er vanuit de gemeente vve-werkgroep 

bijeenkomsten georganiseerd waar Doomijn aan heeft deelgenomen. Hierin zijn de volgende onderwerpen 

besproken: 

• afspraken vastleggen over subsidiereglement; 

• overdracht in het kader van de doorgaande lijn; 

• voortgang vve; 

• samenwerking tussen vve-aanbieders; 

• resultaten vve; 

• actuele ontwikkelingen.  

 

Westerveld  

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

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

thema’s. De kind bezetting van de peuteropvang aan de Havelter Schapendrift is in 2019 redelijk stabiel geweest 

met een lichte daling van de bezetting tegen het einde van het jaar. De maximale groepsgrootte is 16 kinderen. 

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. 

In 2019 heeft Doomijn deelgenomen aan de vve-clusteroverleggen waar alle peuteropvanglocaties en 

leerkrachten van de onderbouw aan deelnamen. Deze clusteroverleggen, 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 

09



geweest naar het onderwijs. In 2019 hebben er drie vve-stuurgroepoverleggen plaatsgevonden. Daarnaast zijn er 

ook vve-werkgroep bijeenkomsten geweest. Aan beide overlegvormen heeft Doomijn deelgenomen. 

 

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. Doomijn gebruikt in de gemeente Meppel de methode Piramide. 

De gemeente Meppel hanteert één loket. Ouders vullen een aanvraagformulier 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 steekproefsgewijs 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. Peuters die geïndiceerd zijn voor extra ondersteuning (vve) hebben sinds 2019, naast 

de eerste 6 uur peuteropvang recht op 6 uur extra opvang. Deze extra opvang is voor de ouders bijna tot geheel 

kosteloos; de gemeente betaalt deze extra uren bijna volledig tot volledig.  

 

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

heeft deze toegezegd gekregen van de gemeente Meppel:  

• Inzet vve-specialist bij kinderen van 2,5 tot 4 jaar (1 uur per week per vve-kind) 

• Intern begeleider (IB-er) van de scholen inzetten bij de kinderopvang vanaf 2 jaar (tot half 2019) 

 

De kinderopvangpartijen in Meppel zijn ook in 2019 regelmatig bijeen geweest. Het opstellen van het 

uitvoeringsprogramma gemeentelijke onderwijsachterstanden (GOAB) voor de planperiode 2019-2022 is 

afgerond. De doelgroepomschrijving is aangepast. We hebben ons hard gemaakt voor langdurige inzet van 

incidentele subsidies en daarnaast een hogere bekostiging van de uren POV. Het nieuwe gemeentelijke uniforme 

overdrachtsformulier is in 2019 opnieuw opgepakt en definitief gelanceerd, zodat een overdracht aan een 

basisschool op gelijke wijze zal plaatsvinden. Door gezamenlijk op te trekken heeft deze werkgroep meer invloed 

kunnen uitoefenen op de invulling en de uitvoering en is helder geworden hoe de gelden besteed worden.  

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.  

De Kinderopvangpartijen van Meppel vaardigen 1 persoon af naar de LEA. Zij vertegenwoordigt de partijen en 

geeft een terugkoppeling.  

 

Promes en Doomijn ontwikkelen momenteel 3 kindcentra, te weten KDV Kaketoe i.s.m. OBS Gaarlandtschool, 

POV Woldkade/KDV Pelikaan i.s.m. OBS De Woldstroom en de scholen OBS Oosterboerschool en OBS 

DeTolter i.s.m. POV/KDV Osseweide. De samenwerking tussen de verschillende kindcentra verloopt goed en de 

peuteropvang en de scholen stemmen continue af op basis van overdrachten, thema’s, ontwikkeling, etc. 

 

Locatie POV Osseweide heeft begin 2019 een forse terugloop gehad in aantallen peuters. Er is daarom besloten 

deze groep te harmoniseren met het KDV. POV Woldkade laat eind 2019 een forse terugloop zien welke lijkt door 

te zetten in 2020. Op deze locatie zijn praktisch alleen nog VVE-kinderen te vinden. Locatie Kaketoe/ 

Rembrandtstraat groeit daarentegen.  

Per 1/8/2020 wordt gestart met de landelijke eis van acht en zestien uur peuteropvang. 
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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.  

In Lemele heeft Doomijn een kinderdagverblijf met een peutergroep in de groepsruimte van de buitenschoolse 

opvang op de relatief rustige dagen.  

De peuteropvanglocatie in Ommen is een stand alone locatie. In 2019 valt het op dat het aantal kinderen dat de 

peuterpeelzaal heeft bezocht, schommelt. Ondanks de redelijk hoge bezetting, sluiten wij het jaar 2019 met een 

negatief resultaat af.  

 

Op de locaties in Ommen en Lemele wordt naast reguliere peuteropvang ook vve-opvang aangeboden en wordt 

er gewerkt met de vve-methode Uk & Puk. Zowel de locatie Sandbergstraat in Ommen als de locatie Kerkweg in 

Lemele hebben een actieve en betrokken oudercommissie. 

 

Dalfsen 

Dalfsen bestaat uit vijf kernen, in twee daarvan is een locatie van Doomijn gehuisvest: 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 peuteropvanglocaties van Doomijn zijn vve-locaties. Op de vestigingen 

wordt een gecertificeerd vve-programma aangeboden.  

 

Als gevolg van de harmonisatie loopt de bezetting sinds 2018 op alle peuteropvanglocaties terug. Er is veel 

concurrentie ontstaan doordat iedere kinderopvangaanbieder vve mag aanbieden. Veel scholen kiezen er ook 

voor om zelf peuteropvang aan te bieden. Daarnaast is het opvallend dat veel ouders voornamelijk  

ochtenddagdelen willen afnemen. De maximale groepsbezetting is 16 kinderen en vooral in de ochtend wordt dit 

aantal behaald. In de middagen nam de bezetting gedurende het afgelopen jaar af waardoor sommige dagdelen 

zijn gesloten en groepen samengevoegd moesten worden. Verder is het opvallend dat wij veel minder kinderen 

opvangen die onder de gemeenteregeling (ouderbijdragetabel) vallen. Al met al worden de kosten voor onze 

stichting steeds hoger, waardoor het erg lastig is om de peuteropvang rendabel te krijgen.   

     

In Nieuwleusen zoeken wij regelmatig samenwerking met obs de Tweemaster. Kinderopvangaanbieder Prokino 

heeft in deze school op drie dagen een peuteropvanggroep geopend en met deze organisatie werkt de school 

nauw samen.  

 

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

Avontuur, de openbare basisschool in Dalfsen. Zowel met de partners in de Trefkoele Plus als obs het Avontuur 

is een nauwe samenwerking gerealiseerd. De relatie met de gemeente is goed. We werken intensief samen ten 

aanzien van het peuteropvangbeleid, het vve-beleid en andere zaken met betrekking tot de peuteropvang. 

 

Cliëntenraad en oudercommissies 

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). Op de meeste locaties van Doomijn is een 

oudercommissie aanwezig. Veel oudercommissies hebben de Centrale Cliëntenraad (CCR) gemandateerd om te 

adviseren over het algemene beleid van Doomijn. Op een aantal locaties is geen oudercommissie aanwezig. 

Deze ouders worden door middel van alternatieve ouderraadpleging betrokken bij het beleid van de organisatie.  
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De CCR bestond eind 2019 uit vijf leden. Eind 2019 is er een wervingsactie opgestart waardoor er begin 2020 

een groei naar tien leden gerealiseerd is. De doelgroepen buitenschoolse opvang, peuteropvang en 

kinderdagverblijf worden in de CCR vertegenwoordigd, evenals de regio’s Apeldoorn, Zwolle, en Noord. Vaste 

onderdelen van de vergadering zijn wettelijke wijzigingen en de politieke ontwikkelingen.  

 

ln 2019 vergaderde de Cliëntenraad vier maal, twee maal sloot de commissie Klant & Kwaliteit van de Raad van 

Toezicht aan. De CCR gaf een positief advies aangaande het veiligheid- en gezondheidsbeleid 2020 en het 

actuele pedagogisch beleidsplan van 2020. In september 2019 werd een positief advies uitgebracht over de 

diensten en tarieven voor 2020.  

 

Geschillencommissie 

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 2019 zijn binnengekomen, zijn door de  

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

herzien.  

 

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

Geschillencommissie Kinderopvang. In 2019 zijn er enkele binnengekomen, deze zijn allemaal intern behandeld 

en afgesloten. Er zijn in 2019 dan ook geen klachten tegen Doomijn ingediend bij de Geschillencommissie 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen.  

 

12



Jaarrekening
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BALANS PER 31 DECEMBER

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

 €  € 

Vaste activa

1. Materiële vaste activa                 23.876                 22.655 

Vorderingen

2. Debiteuren                      188                   4.763 

3. Te ontvangen subsidies                 50.403                 32.798 

4. Overige vorderingen en overlopende activa                   4.705                   8.372 

                55.296                 45.934 

5. Liquide middelen                 75.455                 54.585 

Totaal activa               154.627               123.175 
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PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

€ €

6. Eigen vermogen              -340.025              -252.643 

7. Voorzieningen                   4.811                 20.725 

Kortlopende schulden en overlopende passiva

8. Crediteuren                 39.002                 37.677 

9. Belastingen                 20.885                 18.242 

10. Schulden ter zake van pensioenen                      777                   1.052 

11. Schulden aan gelieerde entiteiten               310.509               132.686 

12. Vooruitontvangen subsidies 64.802 92.772

13. Overige schulden en overlopende passiva                 53.866                 72.662 

              489.841               355.091 

Totaal passiva               154.627               123.173 
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2019 2018

€ €

Baten

A. Subsidies               732.938               728.625 

B. Opbrengsten activiteiten               983.436            1.164.730 

Totaal baten            1.716.374            1.893.355 

Lasten

       

C. Personeelskosten 1.240.079 1.304.714 

D. Afschrijvingen 8.710 6.429 

E. Huisvestingskosten               249.650               316.370 

F. Organisatiekosten                 14.491                 33.662 

G. Kosten activiteiten                 74.070                 62.243 

H. Interne doorbelastingen               215.220               232.790 

Totaal lasten            1.802.220            1.956.208 

Bedrijfsresultaat -85.846 -62.853

I. Financiële baten en lasten -1.536 -1.717

Nettoresultaat -87.382 -64.570

EXPLOITATIEOVERZICHT 
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2019 2018

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -85.846 -62.853

Aanpassingen voor afschrijvingen 5.608 7.736

Mutatie voorzieningen                -15.914                -46.076 

Mutaties in werkkapitaal

Mutatie vorderingen -9.362 39.803

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva 134.750 5.829

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 29.236 -55.560

Ontvangen rente                          -                          - 

Betaalde rente -1.536 -1.717

Kasstroom uit operationele activiteiten 27.700 -57.277

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -6.959 -10.904

Desinvesteringen in materiële vaste activa                      128                      844 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.831 -10.060

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Investeringen in financiële vaste activa                          -                          - 

Desinvesteringen in financiële vaste activa                          -                          - 

Rente-inkomsten beleggingen                          -                          - 

Koersresultaat verkochte beleggingen                          -                          - 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten                          -                          - 

Mutatie geldmiddelen 20.870 -67.339

Liquide middelen

Stand begin boekjaar                 54.585               121.923 

Stand einde boekjaar 75.455 54.585

Mutatie geldmiddelen 20.870 -67.339

KASSTROOMOVERZICHT 
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Algemeen

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

vermogen. De continuering van de stichting is mede mogelijk door de bereidheid van een

zustermaatschappij tot financiering. 

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. 

Jubileumvoorziening

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een verlies en ultimo 2019 is sprake van een negatief eigen 

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

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).

In de jaarrekening 2018 is de jubileumvoorziening voor het eerst opgenomen. 

Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de vergelijkende cijfers aangepast.

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

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

Vorderingen

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

inbaarheid van de vorderingen. 

Liquide middelen

Voorzieningen

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

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.

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

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:

Dit betreffen vorderingen met een looptijd < 1 jaar.

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

Hieronder worden opgenomen de banktegoeden met een looptijd van maximaal 1 jaar.

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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

19



Algemeen

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

tot aan de balansdatum.

Algemeen

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

Grondslagen voor de resultaatbepaling

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- 

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

voorzienbaar zijn.

Verantwoording van de opbrengsten uit activiteiten vindt plaats op basis van de geleverde prestaties

Winstbelastingen en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele

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

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 

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

opgenomen.
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ACTIVA

1. Materiële vaste activa Gebouwen en Andere vaste Totaal

verbouwingen bedrijfsmiddelen

€

Aanschafwaarde per 1 januari 2019 -                         63.401                63.401                

Investeringen boekjaar -                         6.959                  6.959                  

Desinvesteringen boekjaar -                         -130                   -130                   

Aanschafwaarde per 31 december 2019 -                         70.230                70.230                

Cumulatieve afschrijving per 1 januari 2019 -                         40.746                40.746                

Afschrijving boekjaar -                         5.608                  5.608                  

Cumulatieve afschrijving desinvesteringen -                         -                         -                         

Cumulatieve afschrijving per 31 december 2019 -                         46.354                46.354                

Boekwaarde per 1 januari -                         22.655                22.655                

Boekwaarde per 31 december -                         23.876                23.876                

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Vorderingen

2. Debiteuren

Saldo per 31 december 188 10.063

Af: voorziening dubieuze debiteuren                        -                   -5.300 

Balanswaardering per 31 december                      188                   4.763 

3. Te ontvangen subsidies

Gemeente De Wolden                          -                   4.860 

Gemeente Westerveld                          -                   1.260 

Gemeente Weststellingwerf                 50.403                 22.478 

Gemeente De Friese Meren                          -                   4.200 

                50.403                 32.798 

4. Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te factureren omzet/ouderbijdragen                   1.225                   1.288 

Vooruitbetaalde huur                      287                          - 

Waarborgsom                   3.193                   7.084 

                  4.705                   8.372 

5. Liquide middelen

Bank                 75.455                 54.585 

TOELICHTING OP DE BALANS

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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31-12-2019 31-12-2018

€ €

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Stand per 1 januari              -252.643              -188.073 

Resultaatbestemming                -87.382                -64.570 

Stand per 31 december              -340.025              -252.643 

Voorstel resultaatbestemming 2019:

Onttrekking aan het eigen vermogen                -87.382 

7. Voorzieningen

Voorziening personele frictie i.v.m. harmonisatie                          -                 15.408 

Voorziening voor jubileum                   4.811                   5.317 

                  4.811                 20.725 

Voorziening personele frictie i.v.m. harmonisatie

Stand per 1 januari 15.408 63.749

Bij: dotatie                          -                        -   

Af: onttrekkingen                -15.408                -48.341 

Stand per 31 december                        -   15.408

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.

Stand per 1 januari                   5.317                   3.052 

Af: onttrekkingen                    -838                          - 

Bij: dotatie                      332                   2.265 

Stand per 31 december 4.811 5.317

op basis van de cao kinderopvang.  De voorziening is in de jaarrekening 2018 voor het eerst opgenomen.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

8. Crediteuren                 39.002                 37.677 

9. Belastingen

Loonheffing                 20.885                 18.242 

Voorziening voor jubileum

De voorziening betreft het geschatte bedrag van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen
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31-12-2019 31-12-2018

€ €

10. Schulden ter zake van pensioenen

Te betalen pensioenpremies                      777                   1.052 

11. Schulden aan gelieerde entiteiten

Rekening-courant Stichting Doomijn Kinderopvang Noord               300.171               132.686 

Rekening-courant Stichting Travers Kinderopvang                   6.233                          - 

Rekening-courant Stichting Travers                   4.105                          - 

              310.509               132.686 

12. Vooruitontvangen subsidies

Gemeente Dalfsen                 48.919                 51.775 

Gemeente De Friese Meren                   6.492                          - 

Gemeente Meppel                   3.019                 32.576 

Gemeente Ommen                   6.372                   8.421 

                64.802                 92.772 

13. Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen vakantiegeld                 33.738                 38.746 

Reservering vakantiedagen                   3.468                   6.218 

Nog te betalen personeel                          -                   1.597 

Overige schulden                 15.460                 19.700 

Verplichting huisvesting                   1.200                   6.401 

                53.866                 72.662 

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 110.000 (2018: EUR 45.759).
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2019 2018

€ €

BATEN

A. Subsidies

Gem. Weststellingwerf Peuteropvang               165.727 

Gem. Weststellingwerf VVE                 94.172 

Gem. Weststellingwerf VVE coördinatie                 34.828 

Gem. Weststellingwerf bijdrage huisvesting                   5.500 

              300.227               263.958 

Gem. De Wolden Peuteropvang                 33.911                 36.427 

Gem. De Friese Meren Peuteropvang                 40.727 

Gem. De Friese Meren Huursubsidie                   5.000 

Gem. De Friese Meren VVE                 70.692 

SFBO subsidie taalbeleid niveau 3                      450 

              116.869               123.518 

Gem. Westerveld Peuteropvang                   9.511 

Gem. Westerveld VVE                   1.378 

                10.889                 16.804 

Gem. Ommen Peuteropvang                 17.758 

Gem. Ommen VVE                 18.049 

                35.807                 38.799 

Gem. Dalfsen Peuteropvang 2018 -nagekomen-                 17.087 

Gem. Dalfsen Peuteropvang                 32.571 

Gem. Dalfsen overgangsregeling                   4.373 

Gem. Dalfsen VVE                 69.893 

              123.924               113.572 

Gem. Nunspeet Peuteropvang en VVE                          -                 26.915 

Gem. Meppel Peuteropvang                 72.463 

Gem. Meppel OAB 2019                 37.500 

              109.963               112.774 

Diversen                   1.348                 -4.142 

Totaal subsidies               732.938               728.625 

TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT 
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2019 2018

€ €

B. Opbrengsten activiteiten

Ouderbijdragen               982.461            1.157.604 

Overige opbrengsten                      975                   7.126 

              983.436            1.164.730 

C. Personeelskosten

Salarissen               862.460               956.913 

Vrijval reservering vakantiedagen en extra uren                 -2.749                 -9.330 

Sociale lasten               139.550               148.846 

Pensioenpremies                 63.600                 65.518 

Overige personeelskosten 191.530 142.767 

Subtotaal 1.254.391 1.304.714 

Ontvangen ziekengeld                -14.312                          - 

           1.240.079            1.304.714 

Overige personeelskosten

Studiekosten                 24.582                 16.473 

Reiskosten woon/werk                   7.486                   8.190 

Interne doorberekening directie, management en klantadvies 160.000 170.000

Mutatie voorziening voor personele frictie en reorganisatie -15.408                -45.316 

Mutatie voorziening jubileumuitkeringen -506                   2.265 

Diversen 15.369 -8.845 

191.530 142.767

Samenstelling personeelsbestand

Werknemers in dienst per 31 december                        51                        55 

FTE uit vaste dienstverbanden                     20,1                     21,8 

FTE uit meeruren                       0,8                       1,0 

FTE uit doorbelastingen                       3,6                       4,1 

Totaal fulltime equivalent (FTE) per 31 december 24,5 26,9

Gemiddelde parttime factor per 31 december 41% 41%
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Uit oogpunt van transparantie is door het bestuur besloten om de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) te blijven volgen in 2019, hoewel de stichting formeel vanaf 2019 niet meer onder de toepassing van 
deze wetgeving valt.  
 
WNT-verantwoording 2019 Stichting Doomijn Peuterspeelzalen 
 
De WNT is van toepassing op Stichting Doomijn Peuterspeelzalen. Het voor Stichting Doomijn Peuterspeelzalen toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).  
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen  
 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf 
de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris 
worden aangemerkt  
 

Gegevens 2019    

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

Functiegegevens Voorzitter Raad van 
Bestuur 

Directeur Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 
2019 

01-01 – 31-12 01-01 – 30-04 01-11 – 31-12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 
in fte) 

0,03 0,03 0,03 
 

Dienstbetrekking? ja ja ja 

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

4.665 1.337 622 

Beloningen betaalbaar op termijn 340 134 68 

Subtotaal 5.005 1.471 690 

    

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

5.389 1.981 999 

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag 

N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

    

Bezoldiging 5.005 1.471 690 

    

Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan 

N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Gegevens 2018    

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

Functiegegevens Voorzitter Raad van 
Bestuur 

Directeur Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 
2018 

01-01 – 31-12 01-01– 31-12 N.v.t. 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 
in fte) 

0,06 
 

0,06 N.v.t. 

Dienstbetrekking? ja ja N.v.t. 

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

8.897 6.497 N.v.t. 

Beloningen betaalbaar op termijn 667 745 N.v.t. 

Subtotaal 9.674 7.243 N.v.t. 

    

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

10.500 11.075 N.v.t. 

    

Bezoldiging 9.674 7.243 N.v.t. 
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking  
 

Gegevens 2019 

bedragen x € 1 K. de Jong  

Functiegegevens Directeur a.i.  
Kalenderjaar 2019 2018   

Periode functievervulling in het 
kalenderjaar (aanvang – einde) 

01-04 – 22-11    

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

    

Maximum uurtarief in het 
kalenderjaar 

€ 187 € 182   

Individueel toepasselijke maximum 
gehele periode kalendermaand 1 
t/m 12  

6.094  

Bezoldiging (alle bedragen 
exclusief btw) 

    

Werkelijk uurtarief lager dan het 
maximum uurtarief? 

Ja  

Bezoldiging in de betreffende 
periode 

3.844 0   

Bezoldiging gehele periode 
kalendermaand 1 t/m 12  
 

3.844  

   
-/- Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag 

N.v.t.   

Bezoldiging 3.844  
     
Reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan 

N.v.t.   

Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde betaling 

N.v.t.  
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen  
 

Gegevens 2019    

bedragen x € 1 M. Drijver M. Drijver M. Koster 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 
2019 

01-01 – 31-12 N.v.t. 01-01 – 31-12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 365 N.v.t. 244 
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

808 N.v.t. 539 

-/- Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag 

N.v.t.  N.v.t. N.v.t.  

Bezoldiging 365 N.v.t. 244 

    

Reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan 

N.v.t.  N.v.t. N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

N.v.t.  
 

            N.v.t.             N.v.t. 

Gegevens 2018    

bedragen x € 1         M. Drijver M. Drijver M. Koster 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 
2018 

01-04 – 31-12 01-01 – 31-03 01-01 – 31-12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 354 79 317 
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

1.181 263 1.050 

  

28



 
Gegevens 2019    

bedragen x € 1 E. Ter Burg A. van Kalsbeek W. Versteeg 

Functiegegevens Lid Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 
2019 

01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 244 244 244 
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

539 539 539 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag 

N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

Bezoldiging 244 244 244 

    

Reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan 

N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

N.v.t.  
 

N.v.t.  
 

            N.v.t. 

Gegevens 2018    

bedragen x € 1 E. Ter Burg A. van Kalsbeek W. Versteeg 

Functiegegevens Lid Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 
2018 

01-01 – 31-12 01-04 – 31-12 01-01 – 31-12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 317 238 317 

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

1.050 788 1.050 

 

Gegevens 2019    

bedragen x € 1 J.J. Prooi   

Functiegegevens Voorzitter   

Aanvang en einde functievervulling in 2019 N.v.t   

    

Bezoldiging    

Bezoldiging  N.v.t.   
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

N.v.t   

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag 

N.v.t.    

Bezoldiging N.v.t   

    

Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan 

N.v.t.    

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

N.v.t.  
 

  

Gegevens 2018    

bedragen x € 1 J.J. Prooi   

Functiegegevens Voorzitter   

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01 – 31-03   

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 118   
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

394   
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2019 2018

€ €

D. Afschrijvingen

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen                   5.608                   8.079 

Doorberekende afschrijving 3.102 1.403 

Boekwinst activa                          -                 -3.053 

                  8.710                   6.429 

E. Huisvestingskosten

Huur gebouwen               139.099               180.979 

Klein onderhoud gebouwen, inventaris en tuin                 33.042                 47.663 

Schoonmaakkosten inclusief -middelen                 38.755                 42.010 

Gas/water/elektra                 10.721                 15.016 

Beveiligingskosten                      735                   1.024 

Verzekeringen en belastingen                   3.404                   3.024 

Kleine inventarisaanschaffingen                   3.165                   9.166 

Overige beheerskosten                 20.729                 17.488 

              249.650               316.370 

F. Organisatiekosten

Kantoorartikelen                   1.745                   2.246 

Drukwerk en kopieerkosten                        65                      389 

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 6.729 13.298

Vakliteratuur e.d.                      476                      813 

Accountantskosten                 -5.850                   3.942 

Overkoepelende bijdragen en lidmaatschappen                      674                   1.702 

Advieskosten                      388                      826 

Buma en vergunningen                      443                   2.657 

Automatiseringskosten                      760                      205 

Kosten vrijwilligers                   3.085                   4.345 

Kosten PR                   3.405                   1.557 

Overige organisatiekosten                   2.571                   1.682 

                14.491                 33.662 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 
dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 
topfunctionaris worden aangemerkt.   
 
Binnen Stichting Doomijn Peuterspeelzalen zijn er geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 
aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking gedaan en ook niet aan degenen die op grond 
van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.  
 
  
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT. 
 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 
hebben ontvangen binnen Stichting Doomijn Peuterspeelzalen. 
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2018 2016

 €  € 

G. Kosten activiteiten

Kosten verzorging en activiteiten                 74.070                 62.243 

H. Interne doorbelastingen

Interne doorbelastingen               215.220               232.790 

I. Financiële baten en lasten

Rente- en bankkosten                 -1.536 -1.566 

Rente belastingdienst                          -                    -151 

-1.536 -1.717 

Gebeurtenissen na balansdatum

voor de beschikbare liquiditeiten.

Zwolle, 19 mei 2020

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

van alle kinderopvangentiteiten voldoende is om de verwachte omzetderving op te kunnen vangen, dit geldt eveneens

Onze verwachting is dat de gevolgen van de coronacrisis op de midden en langere termijn groter zullen zijn.

Als duidelijk wordt wat de economische impact is, zal ook pas duidelijk worden welke consequenties dit heeft voor het afnemen

van de vraag naar kinderopvang. Wij schetsen scenario's die uitgaan van een inschatting in percentages vraaguitval over 

In maart 2020 zijn de gevolgen van de corona-uitbraak in alle hevigheid duidelijk geworden. De kinderopvang is in navolging van het 

onderwijs weliswaar gesloten, maar geopend voor kinderen van mensen die werkzaam zijn in de zogenaamde cruciale beroepen.

Daarnaast vangt Doomijn kwetsbare kinderen op, die om welke reden dan ook niet volledig in de thuissituatie kunnen verblijven.

De overheid heeft compensatiemaatregelen getroffen voor ouders om het verlies aan inkomsten zoveel mogelijk te beperken.

Desalniettemin houden wij rekening met omzetverlies. Wij verwachten dat het gezamenlijke eigen vermogen per 31 december

zowel 2020 als 2021. Deze worden intern besproken op de haalbaarheid en noodzaak van mogelijke maatregelen.
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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 2019 
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Accountants G akertitly 

Aan de Raad van 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 

zwolle@bakertilly.nl 
www.bakertilly.nl 

KvK:24425560 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 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 2019 
en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 
Organisaties zonder winststreven. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2019; 
2. Het exploitatieoverzicht over 2019; 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 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 worden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten mei 
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing 
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. 
In deze voorwaarden is een beperking van 
aansprakelijkheid opgenomen. 
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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. De 
raad van 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). In 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 de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet 
de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de 
raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als 
beëindigen het enige realistische alternatief is. De raad van 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. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
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 

2 



Accountants G akertitly 

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 de raad van bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 
Het vaststellen dat de door de raad van 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 
ge beurten is sen. 

Zwolle, 19 mei 2020 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 

Was getekend 

drs. G. Frühling RA 
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Totaalaansluiting 2019

 Subsidie-
afspraken  

 Overige 
opbrengsten 

 Totaal 
kosten 

 Resultaat 

Subsidie/bijdragen Peuteropvang 165.727          
Eenmalige bijdrage huisvesting 5.500              

171.227          164.687          331.490          4.424              

Subsidie Coördinatie Voorschoolse Educatie 34.828            
 94.172            

129.000          -                  129.487          -487                

300.227          164.687          460.977          3.937              

Subsidie/bijdragen Peuteropvang gem. De Wolden 33.911            220.085          261.436          -7.440             

33.911            220.085          261.436          -7.440             

Subsidie/bijdragen Peuteropvang 40.727            
Huursubsidie 5.000              

45.727            135.187          180.652          262                 

Subsidie VVE 70.692            
SFBO subsidie taalbeleid niveau 3 450                 

71.142            -                  77.537            -6.395             

116.869          135.187          258.189          -6.133             

Subsidie/bijdragen Peuteropvang  9.511              
Subsidie VVE 1.378              

10.889            54.383            76.484            -11.212          

10.889            54.383            76.484            -11.212          

Subsidie/bijdragen Peuteropvang 17.758            
Subsidie VVE 18.049            

35.807            93.574            136.293          -6.912             

35.807            93.574            136.293          -6.912             

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

Overzicht per gemeente

Gemeente Weststellingwerf

Totaal Gemeente Weststellingwerf
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Totaalaansluiting 2019 -vervolg-

 Subsidie-
afspraken  

 Overige 
opbrengsten 

 Totaal 
kosten 

 Resultaat 

Subsidie/bijdragen Peuteropvang 2018 -n.a.v. afrekening- 17.087            
Subsidie/bijdragen Peuteropvang 32.571            
Subsidie VVE 69.893            
Subsidie overgangsregeling 4.373              

123.924          254.715          419.482          -40.843          

123.924          254.715          419.482          -40.843          

Subsidie/bijdragen Peuteropvang 72.463            55.357            125.300          2.520              

Subsidie OAB 37.500            -                  45.286            -7.786             

109.963          55.357            170.586          -5.266             

1.349              5.448              20.309            -13.513          

732.938          983.436          1.803.756       -87.382          Totaal

Gemeente Dalfsen 

Totaal Gemeente Dalfsen

Gemeente Meppel

Totaal Gemeente Meppel

Overige activiteiten Doomijn Peuterspeelzalen Noord

Overzicht per gemeente
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