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1. Bestuursverslag 

1.1 Algemeen 

Stichting Doomijn 

In de afgelopen jaren is Doomijn Kinderopvang sterk gegroeid. De organisatie bestond eind vorig jaar uit zeven 

stichtingen en bv's. Dat leverde organisatorisch en administratief relatief veel werk op, tijd welke wij liever 

besteden aan ons échte werk: de kinderopvang. Daarom zijn per 1 oktober 2021 een aantal stichtingen en bv's 

samengevoegd, waardoor er op dit moment nog twee stichtingen zijn die handelen onder de naam Doomijn. 

Door deze juridische fusie zijn Stichting Travers Kinderopvang, Stichting Doomijn Kinderopvang Noord en 

Stichting Doomijn Peuterspeelzalen opgegaan in Stichting Doomijn. Stichting Peuterspeelzalen Kinderopvang 

OOK, Kinderopvang OOK BV en Kinderopvang OOK Holding BV zijn opgegaan in Stichting Kinderopvang OOK. 

Van deze stichting is de naam gewijzigd in Stichting Doomijn Apeldoorn. 

Kernactiviteiten Stichting Doomijn en Stichting Doomijn Apeldoorn, handelend onder de naam Doomijn 

Stichting Doomijn verzorgt onder de handelsnaam Doomijn, kinderopvang in Noord Oost Nederland. Het 

werkgebied bestrijkt onder andere Zwolle en Harderwijk, en een elftal (kleinere) gemeenten in Noord-Nederland. 

Stichting Doomijn Apeldoorn verzorgt eveneens kinderopvang onder de handelsnaam Doomijn. Haar regio 

bestrijkt Apeldoorn en enkele omliggende gemeenten. Doomijn biedt kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar, 

met daarbij kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang, reguliere peuteropvang en vve 

peuteropvang. Doomijn is organisatorisch verdeeld in 3 regio's: regio Apeldoorn en Harderwijk, regio Zwolle en 

regio Noord. 

Doomijn maakt onderdeel uit van een groep, waar Stichting Travers aan het hoofd staat. Het bestuur van 

Stichting Doomijn betreft de overkoepelende Stichting Travers. Naast Stichting Doomijn Apeldoorn die ook 

kinderopvang biedt zijn in de groep tevens entiteiten ondergebracht die zich richten op welzijn en cultuur. 

Doelstelling 

Stichting Travers heeft samen met haar dochterondernemingen, als gezamenlijk statutair 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." De stichting richt zich op het opsporen, ontwikkelen en in stand houden van 

onbenutte kracht in de samenleving, om deze leefbaar te maken en te houden. De stichting onderneemt en 

investeert in het publieke domein van de samenleving. 

Terugblik op 2021 

Het jaar 2021 was wederom een bewogen jaar dat veelal in het teken van Corona heeft gestaan. 

Net als in 2020 zijn ook in 2021 onze locaties tweemaal gedurende meerdere weken (grotendeels) gesloten 

geweest. De kinderdagopvang was gesloten van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021; de BSO-locaties 

waren gesloten tot 18 april 2021. Hoewel niet verwacht gingen de BSO-locaties vanaf 16 december 2021 tot aan 

begin 2022 opnieuw dicht; de dagopvang bleef dit keer gelukkig open. 
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De impact van alle sluitingen en van alle Corona maatregelen heeft niemand onberoerd gelaten. Dat komt ook tot 

uiting in het verzuim, dat ondanks het feit dat we het langdurige verzuim goed beheersbaar hebben weten te 

houden toch onverminderd op een ongewenst hoog niveau is gebleven. We zien allemaal uit naar weer een 

'normaal' jaar waarin we ongestoord verder kunnen met het uitrollen van onze strategie en het implementeren 

van onze beleidsplannen. 

Corona 

Zoals gezegd heeft het jaar 2021 ook weer voor een groot deel in het teken van Corona gestaan. Het 'Corona  
crisisteam' is afgelopen jaar veelvuldig bij elkaar gekomen om centraal uitwerking te kunnen geven aan de vele 

(en soms tegenstrijdige) versies van het 'protocol kinderopvang' en om alle vragen van ouders en medewerkers 

telkens opnieuw 'voor' te kunnen zijn. De veiligheid van zowel de kinderen en ouders maar ook die van onze 

medewerkers hebben wij hierbij voortdurend gewogen. 

Vanwege hel toegenomen personeelstekort, mede vanwege het hoge verzuim als gevolg van Corona, is er eind 

2021 een coulanceregeling vanuit het ministerie afgekondigd, waarbij wij onder voorwaarden mogen afwijken van 

bepaalde eisen uit de Wet kinderopvang. Wij hebben door middel van een plan van aanpak beschreven hoe wij 

omgaan met het personeelstekort en wat we doen als we onverhoopt onvoldoende mensen beschikbaar hebben. 

In een zogenaamd afwegingskader hebben wij beschreven welke keuzes we maken en wie deze keuzes mag 

maken. Het plan van aanpak en het afwegingskader is uitvoerig besproken met de ondernemingsraad en de 

vertegenwoordigers van ouders. 

Het personeelstekort heeft in een aantal gevallen geleid tot het tijdelijk sluiten van groepen of soms zelfs tot het 

lijdelijk sluiten van een hele locatie. Dit is een historische gebeurtenis die in de hele geschiedenis van de 

kinderopvang eigenlijk nog niet eerder is voorgekomen. De verwachting is dat deze tijdelijke sluitingen zich ook 

zeker nog in het 1° kwartaal van 2022 zullen voordoen. 

Financieel gezien zijn we tot op heden echter zonder grote problemen de crisis doorgekomen. Mede dankzij de 

compensatieregeling vanuit de overheid, waarbij ouders de gehele kosten van de kinderopvang tot aan het 

maximum uurtarief vergoed krijgen, hebben wij de meeste ouders als klant weten te behouden. De financiële 

impact van Corona was hierdoor per saldo beperkt. 

Identiteit 

In 2021 zijn we verdergegaan met de implementatie van onze identiteit 'Stap in de Kinderwereld', welke wij begin 

2020 vorm hebben gegeven. De diverse projecten die in 2020 zijn gestart zijn in 2021 grotendeels tot afronding 

gekomen. 

Zo is het pedagogisch beleidsplan verder geïmplementeerd aan de hand van het thema verwondering en het 

thema autonomie. Ook hebben we hard gewerkt aan de fysieke herinrichting van onze locaties. Eind januari 2022 

is een pilot locatie succesvol opnieuw ingericht. In de komende 4 jaar zullen alle locaties in meer of mindere mate 

worden omgebouwd op zodanige wijze dat zowel kinderen, ouders als medewerkers ook echt in de kinderwereld 

stappen als ze bij een Doomijn locatie binnenkomen. 

Daarnaast hebben we veel tijd besteed aan enerzijds behoud van medewerkers, maar anderzijds ook aan 

werving en 'onboarding'. Het motto 'wij zien je' is volledig tot leven gekomen, door een aantal 'ik zie je' sessies 

met managers en medewerkers. Hierdoor weten we beter wat we van elkaar mogen verwachten, wanneer we 

elkaar op iets aan mogen spreken en wat dat betekent voor ieders eigen rol. Ook hebben we extra tijd 

beschikbaar gemaakt voor het vormgeven van interne communicatie. 
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Wat betreft werving en onboarding hebben wij extra ingezet op arbeidsmarktcommunicatie, een nieuwe manier 

van werven en we hebben een tweetal inhoudelijke onboardingsmagazines ontwikkeld. In 2022 zullen we van 

start gaan met 'Expeditie Doomijn', waardoor we aanstaande medewerkers op een geheel nieuwe manier willen 

uitdagen om te zien of ze bij Doomijn passen. 

Personeel 

In 2020 hebben we een nieuwe managementstructuur ingevoerd, met daarbij 3 regiomanagers, senior-managers 

kinderopvang en junior-managers kinderopvang. Doordat er meer management-uren worden ingezet dan 

voorheen, is er ook meer tijd om daadwerkelijk op de locaties aanwezig te zijn. De ervaringen met deze nieuwe 

structuur zijn ronduit positief. Managers zijn meer op locatie en weten elkaar daarnaast ook beter te vinden. 

Uit de in 2021 gehouden interne audits is naar voren gekomen dat bijna 80% van alle pedagogisch medewerkers 

zich daadwerkelijk 'gezien voelen'. Een resultaat waar wij trots op mogen zijn. 

Daarnaast zijn we in 2021 van start gegaan met een management development programma, waarbij managers 

handvatten krijgen om steviger te staan als manager en hun teams te coachen op zaken die er echt toe doen. 

Ook is het 'werkgeluk' onder de medewerkers gemeten, waarbij Doomijn breed een 7,2 wordt gescoord. Hoewel 

dit een prima startniveau is, liggen onze ambities hoog en zijn onze inspanningen erop gericht om dit cijfer binnen 

afzienbare tijd te verhogen. Hiertoe zullen we uitvoerig met onze medewerkers in gesprek gaan en waar nodig 

een verhoging van het werkgeluk op gepaste wijze faciliteren. 

Het verzuim blijft in 2 van de 3 regio's helaas onverminderd hoog, hoewel Doomijn in zijn totaliteit nog wel onder 

het landelijke gemiddelde scoort. Het langdurige verzuim lijkt beter onder controle te zijn, echter het korte en 

middellange verzuim is mede als gevolg van Corona hoog. Om verzuim te voorkomen hebben we in 2021 ook 

volop ingezet op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Daartoe hebben we bijvoorbeeld de 'lekker bezig app' 

geïntroduceerd waarbij alle medewerkers gebruik kunnen maken van gerichte (korte) trainingen om de vitaliteit te 

verhogen. In 2022 zullen we verder inzetten op dit thema en nog meer interventies proberen te identificeren die 

bijdragen aan een betere gezondheid van onze medewerkers. 

Financiële sturing 

Het financiële dashboard dat we in 2020 hebben ontwikkeld hebben we in 2021 verder uitgebouwd. Inmiddels 

maken alle managers dankbaar gebruik van de inzichten die dit dashboard geeft, waardoor het eenvoudiger 

wordt om kostenbewust te werken. Hierdoor zijn we ook beter in staat om uren in te zetten daar waar het ook echt 

nodig is, in plaats van dat er onbewust op meerdere plaatsen uren 'weglekken'. Het feit dat personeel in de loop 

van 2021 steeds schaarser werd heeft er eveneens toe geleid dat we strakker zijn gaan sturen op uren. 

In het 4° kwartaal van 2021 hebben we het dashboard uitgebreid met een zogenaamde rolling forecast, zodat we 

voortdurend weten waar we in de toekomst vanuit financieel oogpunt op afkoersen. 

Innovatie 

In 2021 is vanuit het identiteitstraject wederom veel aandacht geweest voor vernieuwing. Zo zijn een aantal 

eerder bedachte innovaties tot uitwerking gekomen, waarbij de nadruk in veel gevallen ligt op onze kemwaarde 

'verwondering'. De andere kernwaarden 'groeigericht' en 'coöperatief zullen de komende jaren nadrukkelijker 

aan bod komen. 

In 2021 is 'Jut en de verwonderhut' gaan rijden. Dit is een caravan welke zodanig is omgebouwd dat deze de 

nodige 'verwondering' oproept. Vanuit deze caravan worden workshops 'loose parts' gegeven op onze locaties. 
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Kinderen gaan onder begeleiding van 'Jut' volop aan de slag met allerlei open eind materialen. Hieruit ontstaan 

volop bouwwerken en knutselwerken die de nodige verwondering oproepen. De verwonderhut heeft inmiddels 

ook volop belangstelling getrokken op een aantal (lokale) festivals. 

Het werken met 'open eind' materialen heeft verder ook op de locaties een hoge vlucht genomen. Daarbij is 

bijvoorbeeld het speelgoed in de zandbak vervangen door potten en pannen en wordt er daadwerkelijk meer met 

meer natuurlijke materialen (buiten) gespeeld, is er volop aandacht voor spelmateriaal dat verwondering oproept 

en zijn ateliers op diverse locaties (her)ingericht. Kinderen die 'vies' zijn van het buitenspelen zijn inmiddels aan 

de orde van de dag. 

In 2021 is ook een eerste uitwerking gegeven aan onze 'visie op (VE-)peuteropvang voor de toekomst'. De vraag 

rijst of VE-peuteropvang gedurende 4 uur per dag en 40 weken per jaar nog wel aansluit bij de behoeften van 

kinderen en ouders. Deze visie wordt zowel inhoudelijk (welke methode past in de huidige tijd en bij onze 

identiteit en pedagogische visie?) als organisatorisch verder uitgewerkt. In 2022 worden naar verwachting enkele 

pilots gestart om in de praktijk de voor- en nadelen van een bepaalde opzet en inrichting te testen. 

In de laatste maanden van 2021 is een discussie gestart over 'innovatie' in brede zin. Wij hebben hiermee 

getracht uitwerking te geven aan een aantal vragen, als in 'wat is innovatie eigenlijk' en 'van wie is innovatie'. Dit 

moet resulteren in een visie op innovatie en een werkwijze welke innovatie de komende jaren volcontinu 

stimuleert. We verwachten begin 2022 een klap te kunnen geven op deze visie en werkwijze. 

Qua investeringen is in 2021 hard gewerkt aan de fysieke herinrichting van onze locaties. Eind januari 2022 is 

een pilot locatie succesvol opnieuw ingericht en de komende 4 jaar zullen alle locaties van Doomijn onder handen 

worden genomen. Soms gaat het daarbij om kleine aanpassingen, maar in een aantal gevallen wordt een locatie 

grootscheeps aangepakt. Ook zijn conform de planning weer meer locaties voorzien van airco's. In 2022 zal 

verder uitwerking gegeven worden aan deze hittemaatregelen. 

Er is geen sprake geweest van activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. 
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1.2 Resultaten en financiële positie 

Ondanks het feit dat de Coronacrisis hard heeft toegeslagen zijn wij niet ontevreden over de resultaten over het 

jaar 2021. 

1.2.1 Omzet 
In onderstaande tabel is het verloop van de omzet opgenomen: 

Om zetontw ikke ling Stichting Doom ijn 
,c 

' 
in duizend euro Werkelijk Begroot Werkelijk 

y 
zo2«/ y 

2021 2020 

Subsidies en fondsen 2.215 2.232 2.084 

Opbrengsten activiteiten 
Dagopvang/Peuteropvang 16.209 15.365 14.581 

Buitenschoolse opvang 9.429 8.948 9.306 

Tussenschoolse opvang (Lunchplein) 89 139 179 

Overig 150 64 53 

totaal opbrengsten activiteiten 25.877 24.516 24.119 

Totaal 28.092 26.748 26.203 

In 2021 is de omzet nagenoeg op de begroting uitgekomen. Dit ondanks de Corona-compensatie, welke toeziet 

op het deel van de factuur dat boven het maximum uurtarief ligt, die we ook in 2021 weer tijdens de lockdown 

voor onze rekening hebben genomen. Gedurende het jaar hebben we een stijgende bezetting voor zowel KDV 

als BSO waargenomen, deze lijkt in 2022 verder te zetten. 

Het aantal bezette plaatsen in de peuteropvang stijgt daarentegen niet, of laat op sommige plaatsen zelfs een 

lichte daling zien. De oorzaak hiervan is niet eenduidig. In een aantal gevallen zijn kinderen later geïndiceerd voor 

vve-opvang. In andere gevallen loopt het aantal kinderen in de wijk terug. In 2022 hopen we, mede door onze 

nieuw te ontwikkelen visie op peuteropvang, weer meer kinderen aan ons te binden. 

05 



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

Stichting Doom ijn 

in duizend euro Werkelijk Begroot Werkelijk 
y y y 

2021 2021 2020 

Baten 28.092 26.748 26.203 

Lasten 26.081 25.324 25.242 

Saldo baten en lasten 2.011 1.424 961 

Financiële baten en lasten 6 - 18 

Vennootschapsbelasting -485 -296 -237 

Exploitatiesaldo 1.532 1.128 742 

Ratio's 

Personele last versus baten 62% 69% 65% 

Exploitatierendement 5% 4% 3% 

Eigen vermogen 5.058 4.654 3.526 

Kasstroom 477 • 2.438 

Liquiditeitsratio 0,3 ·j 0,1 

Solvabiliteitsratio EV /TV 45% • 35% 

Solvabiliteitsratio EV /Baten 18% 17% 13% 

") Niet op stichtingsniveau begroot 

Ondanks Corona is het jaar 2021 financieel goed afgesloten. Het exploitatieresultaat voor 2021 ligt ruim boven 

begroting en boven de realisatie voor 2020. De stijging wordt met name veroorzaakt door lagere personele 

kosten. Dit is grotendeels het gevolg van de ingezette lijn waarbij meer bewust op personele inzet wordt gestuurd. 

De krapte op de arbeidsmarkt heeft dit proces verder versneld. 

Ook in 2021 wordt weer voldaan aan de gestelde solvabiliteitseisen op grond van het financieel beleid. Ook de 

overige ratio's stellen tot tevredenheid. 

Er wordt binnen de stichting 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 

2021): 

2021 2020 
Samenstelling personeelsbestand 

Werknemers in dienst per 31 december 660 678 

FTE uit vaste dienstverbanden 
FTE uit meeruren 
FTE uit doorbelastingen 
Fulltime equivalent (FTE) per 31 december 

409,5 403,9 

-28,2 
381,3 403,9 

Gemiddelde parttime factor per 31 december 62% 60% 

De omvang van het personeelsbestand is nagenoeg gelijk gebleven, hetgeen ook in lijn ligt met het feit dat het 

aantal kindplaatsen nagenoeg gelijk is gebleven. 

1.4 Risico's 

Strategische risico's. 

1. Onderwijs beweegt zich meer en meer naar de kinderopvang toe en start vaker als voorheen 'eigen 

kinderopvang'. Het onderwijs is hierbij in de lead en kan in veel gevallen de samenwerking met 

kinderopvang - welke in hun school plaatsvindt - beëindigen. Dit kan gevolgen hebben voor de 

continuïteit van de opvang en een stevige doorgaande leerlijn. 

Doomijn heeft in 2021 verder ingezet op een evenwichtige samenwerking met onderwijsorganisaties en 

heeft de relatie waar nodig aangehaald. Zo lopen er met twee strategisch van belang zijnde 

onderwijsaanbieders zogenaamde IKC-projecten. Met twee andere onderwijsaanbieders is in 2021 de 

samenwerking in en rond scholen aanzienlijk verbeterd en verstevigd. 

In nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs wordt uitwerking gegeven aan samenwerking op 

de werkvloer om zodoende uiteindelijk te komen tot een vloeiende doorgaande lijn en integrale 

kindcentra. Daarnaast blijven wij alert op verschuivingen in de markt én spelen hier waar mogelijk 

proactief op in. 

2. Het toeslagenstelsel zal in de toekomst naar verwachting fundamenteel veranderen. De verwachting is 

dat de kinderopvangorganisaties in de toekomst rechtstreeks vanuit de overheid financiering ontvangen, 

waarbij de financiering aan ouders zal komen te vervallen. Daarnaast is in het regeerakkoord 

opgenomen dat kinderopvang voor werkende ouders in de nabije toekomst nagenoeg gratis zal zijn. 

Deze voorgenomen wijzigingen zullen een periode van onzekerheid met zich meebrengen waar 

ondernemingen zich lastig op kunnen voorbereiden. De ervaringen van een aantal jaar geleden zijn dat 

directe financiering tot een andere leverancier - klant relatie zal leiden. Hoe het gedrag van ouders 

wordt in geval van 'gratis' kinderopvang is nog niet geheel duidelijk. De wijzigingen zullen daarnaast 

tevens gevolgen hebben voor de inrichting van onze IT-systemen. 
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Om de wijzigingen tijdig goed in beeld te hebben is een nauwe relatie met de brancheverenging van 

groot belang. In 2021 zijn we overgestapt van de branchevereniging BMK naar de BK. Doomijn maakt 

hierbij onderdeel uit van de 'grote 1 O' en wordt vanuit die hoedanigheid tijdig aangehaakt om mee te 

praten over verwachte ontwikkelingen en wijzigingen. 

Het is tevens belangrijk om de relatie met de klant continu te verstevigen. Vanuit onze identiteit is hierop 

gedurende 2021 verder op ingezet. 

Daarnaast dienen onze systemen tijdig mee te kunnen bewegen. In 2020 is de softwareleverancier van 

onze bedrijfsvoering onderdeel geworden van een grotere en breder georiënteerde organisatie, 

waardoor de slagkracht en snelheid van schakelen verder is verbeterd. 

3. Personeelstekorten zijn in alle sectoren van het publieke domein een probleem. Weliswaar is dit 

probleem groter in de Randstad dan elders, maar met name voor de invulling van BSO-vacatures is in 

2021 het probleem verder toegenomen. 

Doomijn is in 2020 gestart met het opnieuw vormgeven van het wervings- en onboardingsproces, dat 

past bij de identiteit die in 2020 is ontwikkeld. In 2021 is verder uitwerking gegeven aan het gehele 

proces van werving én behoud. Inmiddels hebben we periodiek inzage in de in- en uitstroom en wordt er 

op alle fronten hard gewerkt aan behoud van onze mensen. Hiertoe zijn 'ik zie je' sessie gehouden, is 

een onderzoek uitgevoerd naar 'werkgeluk', is ingezet op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en wordt 

maximaal ingespeeld op wensen van medewerkers als het gaat over uren op contract, werkdagen en 

andere wensen. Hierdoor zijn we naar verwachting in staat om medewerkers aan te trekken én te 

behouden die maximaal bij Doomijn passen. 

Doomijn kampt in 2021, vooral ook als gevolg van Corona, met een relatief hoog verzuim. De in 2020 

aangestelde verzuimmanager heeft diverse activiteiten ontplooid en interventies gedaan welke een 

positief effect hebben gehad op het langdurige verzuim. We zien echter met name het kortdurende 

verzuim, als gevolg van de komst van de Omikron variant, in het 4° kwartaal significant stijgen. Wij 

verwachten dat dit verzuim weer daalt zodra de Omikron golf voorbij is. 

Operationele- en financiële risico's 

4. De exploitatie van Doomijn is vanwege de Coronacrisis én het aanhoudende personeelstekort zeker niet 

risicoloos. We zien nu al dat we in bepaalde gevallen locaties of groepen moeten sluiten vanwege 

personeelstekort of vanwege quarantaine-plicht die ons wordt opgelegd vanuit de GGD. Daarbij geldt dat 

als een locatie of groep sluit vanwege personeelstekort, wij de niet genoten uren aan ouders crediteren. 

In 2021 waren de kosten die hiermee gemoeid waren nog relatief beperkt. In 2022 nemen deze kosten 

naar verwachting toe als gevolg van de aanhoudende Omikron variant. Daarnaast is het nog geheel 

onduidelijk hoe de Coronapandemie zich in 2022 verder ontwikkelt. 

Om dit risico te mitigeren kijken wij voortdurend vooruit, houden wij onze (toekomstige) bezetting goed in 

de gaten, hebben wij veel aandacht voor het welzijn van onze medewerkers en blijven we goed 

aangehaakt bij de ontwikkelingen in de branche. 

5. De kinderopvang wordt gekenmerkt door wat men wel noemt de 'varkenscyclus'. We investeren in tijden 

van hoogconjunctuur en we sluiten locaties in tijden van laagconjunctuur. 
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In 2020 is de levensvatbaarheid van alle locaties bekeken en zijn waar mogelijk maatregelen genomen 

om de locatie toekomstbestendig te maken. In 2021 staan alle locaties voldoende stevig op hun benen. 

Tevens is verder geïnvesteerd in het (financiële) dashboard, waardoor eerder zicht is op negatieve 

ontwikkelingen. De ontwikkeling en implementatie van de rolling forecast is daar een mooi voorbeeld 

van. 

6. Veiligheid binnen de kinderopvang is van heel groot belang. Ouders brengen hun kostbaarste bezit naar 

de opvang, waarbij zij erop mogen vertrouwen dat hun kind in goede handen is. Helaas komt het nog te 

vaak voor dat er een ongeluk gebeurt op een locatie, al dan niet als gevolg van nalatig handelen. 

Ernstige ongelukken kunnen echter het vertrouwen in de opvang ernstig beschadigen, hetgeen een 

terugloop in bezetting tot gevolg kan hebben. 

Om de veiligheid te waarborgen is het van groot belang dat alle locaties en iedere medewerker op de 

hoogte is van alle protocollen rondom veiligheid en gezondheid. In 2021 is hier wederom veel aandacht 

voor geweest, waarbij middels trainingen, online filmpjes etc. veiligheid telkens opnieuw onder de 

aandacht wordt gebracht. 

Vanwege het aanhoudende personeelstekort is eind 2021 een 'coulance regeling' in het leven geroepen 

waarbij onder voorwaarden mag worden afgeweken van bepaalde eisen uit de Wet kinderopvang. Wij 

hebben door middel van een plan van aanpak beschreven hoe wij omgaan met het personeelstekort en 

wat we doen als we onverhoopt onvoldoende mensen beschikbaar hebben. In een zogenaamd 

afwegingskader hebben wij beschreven welke keuzes we maken en wie deze keuzes mag maken. 

Hierdoor zijn we in staat om altijd verantwoorde opvang te bieden. 

Tevens is eind 2021 een start gemaakt met de evaluatie van de Gouden Regels, waarbij wij ons de 

vraag hebben gesteld of dit dé regels zijn die de basisveiligheid ten alle tijden voldoende waarborgen. 

Naar verwachting worden deze regels in 2022 aangescherpt en tevens wordt een duidelijkere relatie 

gelegd met het protocol nalatig handelen. 

7. Gemeentes brengen hun niet-strategische vastgoed in toenemende mate in de verkoop. Doomijn is bij 

verkoop 'overgeleverd' aan de vrije markt, waarbij mogelijk een hogere huurprijs of gewijzigde 

huurvoorwaarden in het verschiet liggen. Dit zou een nadelige invloed kunnen hebben op de exploitatie 

of de continuïteit van de onderhavige locatie. 

Om dit risico te mitigeren kijken we voortdurend naar de strategische waarde van een locatie en 

proberen we waar mogelijk langlopende huurcontracten overeen te komen. Daarnaast hebben we 

nauwe contacten met alle gemeentes waardoor we het risico op onverwachte verkoop van een locatie 

verkleinen. In een uitzonderlijk geval gaan we, na een gedegen analyse van de voor- en nadelen, over 

tot aankoop van een pand. 

Kwaliteitsbewaking 

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. In 2020 is deze afdeling tot volle wasdom 

gekomen. Daarmee bundelen we kwaliteit en zijn we in de gelegenheid om belangrijke innovaties vorm te geven. 

09 



Ook worden het veiligheidsbeleid, het voedingsbeleid en andere centrale thema's vanuit deze ondersteuning 

geïmplementeerd. 

Sinds eind 2019 zijn privacybeleid, audit & controlling en risicomanagement samengevoegd. Daarmee bundelen 

we de expertise die noodzakelijk is om Doomijn in control te houden. Het privacybeleid als gevolg van de AVG is 

weliswaar geïmplementeerd, maar voortdurende aandacht voor het gedrag van medewerkers (en derde partijen) 

is noodzakelijk om alert te blijven. De afdeling PKO levert tweemaal per jaar een rapportage op, waarin wordt 

ingegaan op allerlei 'PKO-zaken'. Hierin wordt o.a. een overzicht gegeven van de uitkomsten van de GGD 

rapportages; voor 2021 hebben we met trots mogen vaststellen dat nagenoeg alle inspecties naar volle 

tevredenheid zijn verlopen. Ook wordt aandacht besteed aan de uitkomsten van de interne audits die jaarlijks 

plaatsvinden. In 2021 waren de uitkomsten zeer positief, met name rondom het thema identiteit, maar ook op 

andere vlakken waren de uitkomsten bevredigend. Tweemaal per jaar haakt daarnaast de commissie Klant en 

Kwaliteit van de Raad van Toezicht van Travers aan bij vergaderingen met de CCR van Doomijn. Op deze manier 

blijft de RvT goed aangehaakt, en het gesprek dat ontstaat rondom kwaliteit en veiligheid wordt zeer gewaardeerd 

door alle partijen: directie, RvT en CCR. 

Verbetermeter 

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

kunnen monitoren. Cijfers uit de benchmark (schaal 0-5) laten voor 2021 een vergelijkbare score zien als voor 

2020. 

Cijfers 2021 Doomijn KDV Doomijn BSO Doomijn PSZ Landelijk 
Verbeter-Meter 
Verzorging 4.2 3.9 4.2 4.0 

Pedagogisch klimaat 4.2 3.9 4.4 4.0 

Pedagogisch medewerkers 4.4 4.0 4.4 4.2 

Accommodatie 4.3 4.0 4.3 4.0 

(Financiële) administratie 4.3 4.1 4.4 4.1 

Communicatie 4.0 3.7 4.1 3.8 

Daarnaast wordt sinds 2021 ook de 'beleving van de identiteit' gemeten. Hiertoe worden aan ouders een viertal 

vragen gesteld die gaan over: 

Eigen talent kunnen ontwikkelen en nieuwe ervaringen opzoeken 

Jn de kinderwereld kunnen stappen/talentontwikkeling 

Met vertrouwen naar de opvang 

Samen genieten van de ontwikkeling van mijn kind 

Over de hele linie wordt de beleving van de identiteit goed beoordeeld. De KDV en de PSZ scoren beiden een 4,3 

(op een schaal van O tot 5). De PSZ scoort zelfs een 4,4 op het onderdeel 'eigen talent kunnen ontwikkelen'. De 

BSO laat een score zien van 3,7, waarbij het onderdeel 'samen genieten van de ontwikkeling van mijn kind' een 

3,4 laat zien. Deze relatief lage score wordt naar verwachting mede veroorzaakt door Corona waarbij ouders niet 
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op de groep welkom zijn, waardoor zij niet ten volle meemaken wat hun kind ervaart en laat zien tijdens de 

opvang. 

1.5 Vooruitzichten 2022 

In 2021 is verder uitwerking gegeven aan de identiteit die in 2020 vorm is gegeven. In 2022 zal het pedagogische 

beleid verder worden geïmplementeerd en wordt een start gemaakt met de herinrichting van een groot aantal 

locaties. Hierdoor zal de identiteit nog verder zichtbaar worden. 

Het jaar 2022 zal een moeilijk jaar worden als het gaat over personeelstekort. Hierbij worden we verder gehinderd 

door het hoge verzuim als gevolg van Corona. We zullen volop inzetten op werving en behoud van medewerkers 

en er alles aan doen om ten alle tijden verantwoorde opvang te kunnen blijven bieden. 

Ook gaan we aan de slag met strategische marktontwikkeling. Stond het jaar 2020 en 2021 in het teken van 

consolidatie, in 2022 zullen we onze blik meer naar buiten richten en waar mogelijk op strategische plaatsen 

nieuwe locaties openen. Ook zetten we volop in op samenwerking met scholen en andere relevante partijen in 

ons werkgebied om zodoende maximale uitwerking te kunnen geven aan onze maatschappelijk opdracht en 

identiteit. 

De samenwerking tussen de labels was in 2021 een centraal thema voor geheel Travers. Dit wordt in 2022 verder 

voortgezet en zal verder vorm krijgen vanuit alle afzonderlijke label-identiteiten die door de identiteit van Travers 

als geheel aan elkaar worden verbonden. In 2022 zal tevens de strategie van Travers als geheel nader worden 

uitgewerkt. Dit zal de samenwerking tussen de labels verder verstevigen, waardoor naar verwachting ook meer 

cross-overs zullen ontstaan. 

Doomijn zal in de stad Zwolle opnieuw actief de samenwerking met Travers Welzijn, Hedon en ZwolleDoet! 

zoeken. Op het gebied van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (vve) bestaat er al een nauwe samenwerking, 

maar ook op andere terreinen zien we mogelijkheden waar we nadere uitwerking aan willen geven. 

In 2022 zal verder worden ingezet op de aandacht aan de financiële sturing. Hierdoor verwachten we in staat te 

zijn om de mooie resultaten uit 2021 te bestendigen. Daarnaast hebben we een uitgebreid 

investeringsprogramma, hetgeen alleen bekostigd kan worden als de financiële basis van Doomijn verder wordt 

versterkt. In de verdere professionalisering van de informatievoorziening zal worden geïnvesteerd. 

Voor 2022 is geen traditionele begroting opgesteld. Vanaf eind 2021 wordt daarentegen gewerkt met een rolling 

forecast die voortdurend vooruitkijkt en (op termijn) een inschatting maakt van de stand van zaken 12 maanden 

vooruit. Hierbij zal gestuurd worden op bepaalde normen per regio en locatie, waaronder omzet en rendement. 

Investeringen 

Naast de reguliere vervangingsinvesteringen wordt in 2022 specifiek ingezet op: 

• Klimaatbeheersing 

• Herinrichting van de binnenruimten van een aantal locaties in lijn met de nieuwe identiteit, op basis van 

de opgedane ervaringen uit de pilot locatie. 

• Herinrichting van een 'voorbeeld' tuin in lijn met de nieuwe identiteit 
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Deze investeringen worden met eigen middelen gefinancierd. Travers-breed wordt er in 2022 verder ingezet op 

duurzaamheid in de breedste zin van het woord. 

Zwolle, 19 mei 2022 

A.W. Bosch, Raad van Bestuur 
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Jaarrekening 
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BALANS PER 31 DECEMBER 

(na voorstel resultaatbestemming) 

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020 

€ € 

Vaste activa 

1. Immateriële vaste activa 40.414 
2. Financiële vaste activa 850.000 1.077.913 
3. Materiële vaste activa 1.986.184 2.166.824 

2.876.598 3.244.737 

Vorderingen 

4. Debiteuren 267.862 145.954 
5. Vorderingen op gelieerde entiteiten 1.116.708 50.000 
6. Belastingen 28.091 
7. Overige vorderingen en overlopende activa 147.055 268.831 

1.559.716 464.785 

8. Liquide middelen 6.771.894 6.294.734 

Totaal activa 11.208.208 10.004.256 
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PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020 

€ € 

9. Eigen vermogen 5.057.718 3.525.775 

10. Voorzieningen 581.524 333.343 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

11. Crediteuren 245.500 222.160 
12. Belastingen 407.876 663.188 
13. Schulden ter zake van pensioenen 93.122 30.760 
14. Schulden aan gelieerde entiteiten 190.480 
15. Overige schulden en overlopende passiva 4.285.235 4.711.218 
16. Vooruitontvangen subsidies 537.233 327.332 

5.568.966 6.145.138 

Totaal passiva 11.208.208 10.004.256 
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RES UL TA TENREKENING 

2021 2020 

€ € 

Omzet 

A. Subsidies 2.215.430 2.083.558 
B. Opbrengsten activiteiten 25.876.905 24.119.217 

Totale omzet 28.092.335 26.202.775 

Kosten 

c. Personeelskosten 17.524.626 17.088.991 
D. Afschrijvingen 637.734 390.608 
E. Huisvestingskosten 3.362.824 3.089.384 
F. Organisatiekosten 769.136 968.744 
G. Kosten activiteiten 1.033.845 936.691 
H. Interne doorbelastingen 2.752.783 2.767.095 
I. Bijzondere baten en lasten 

Totale kosten 26.080.948 25.241.513 

Bedrijfsresultaat 2.011.387 961.262 

J. Financiële baten en lasten 6.493 18.341 

Resultaat voor belastingen 2.017.880 979.603 

K. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 485.937 237.290 

Resultaat na belastingen 1.531.943 742.313 

Resultaatbestemming: 
Het resultaat is als volgt verdeeld: 
Toevoeging aan de algemene reserve 1.531.943 742.313 

16 



KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021 

2021 2020 

€ € 

Kasstroom uit operationele activiteiten 
Bedrijfsresultaat 2.011.387 961.262 
Aanpassingen voor afschrijvingen 614.355 390.182 
Aanpassingen voor bijzondere waardeverminderingen 
Mutatie voorzieningen 248.181 -180.266 
Mutaties in werkkapitaal 
Mutatie vlottende activa 
Mutatie vorderingen -1.066.840 336.029 
Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva -338.989 882.277 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.468.094 2.389.484 

Ontvangen rente 41.822 44.581 
Betaalde rente -35.329 -26.240 
Betaalde winstbelasting -751.211 -15.345 

Kasstroom uit operationele activiteiten 723.376 2.392.480 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
Investeringen in (im)materiële vaste activa -523.639 -653.763 
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa 49.510 -80.015 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -474.129 -733.778 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
Investeringen in financiële vaste activa 
Desinvesteringen in financiële vaste activa 227.913 50.000 
Rente-inkomsten beleggingen 
Koersresultaat verkochte beleggingen 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 227.913 50.000 

Mutatie geldmiddelen 477.160 1.708.701 

Liquide middelen 
Stand begin boekjaar 6.294.734 4.586.033 
Stand einde boekjaar 6.771.894 6.294.734 
Mutatie geldmiddelen 477.160 1.708.701 
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

Algemeen 

Stichting Doomijn is statutair gevestigd in Zwolle, Burgemeester Drijbersingel 11, 8021 DA en is ingeschreven bij het 
handelsregister onder nummer 05027189. 

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. 

Groepshoofd 
Stichting Travers is het groepshoofd van Stichting Doomijn, het groepshoofd stelt de geconsolideerde jaarrekening op. 

Verslaggevingsperiode 
De verslaggevingsperiode loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 

Activiteiten 
De activiteiten van de stichting bestaan uit het aanbieden van kinderdagopvang, buitenschoolse 
en tussenschoolse opvang in Zwolle en de omliggende regio. 

Fusie 
Per 01-01-2021 heeft er met terugwerkende kracht een fusie plaatsgevonden tussen Stichting Doomijn (als 
verkrijgende partij) en Stichting Doomijn Kinderopvang Noord en Stichting Doomijn Peuterspeelzalen (als verdwijnende 
partijen). Dit is gebeurd volgens de pooling of interests-methode (samensmelting van belang). De resultaten 
vanaf 01-01-2021 zijn verwerkt binnen Stichting Doomijn. De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast. 

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. Opbrengsten en kosten 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 630 (RJ 630). 

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 gerapporteerde waarde van de activa en verplichtingen 
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. De schattingen hebben 
met name betrekking op de volgende posten: gebruiksduur vaste activa, waardering van activa, voorzieningen en overlopende 
passiva. 

Vergelijkende cijfers 
De in dit rapport opgenomen vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrapportage 2020. 
Als gevolg van her-rubriceringen kunnen hierin echter (beperkte) afwijkingen zijn opgetreden. 
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Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, 
handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen nominale 
waarde of tegen geamortiseerde kostprijs tenzij anders is vermeld in de jaarrekening. 

Immateriële vaste activa 
De immateriële 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 
Website 

Jaar 
5 

Financiële vaste activa 
De onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde 
waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 

Materiële 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. Op de investeringen inzake gebouwen en verbouwing wordt de componentenmethode 
toegepast. 
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 
10 
5 

5-10 
5-10 
5-10 

5 

5 

De investeringsgrens is gesteld op EUR 1.500. 

Bijzondere waardeverminderingen 
Voor materiële vaste activa en deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend wordt op iedere 
balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. 
Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de 
hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. 

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. 
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Voorzieningen 

Voorziening voor personele frictie 

De voorziening voor personele frictie en reorganisatie houdt zowel verband met frictiekosten voor 
reorganisatie alsmede voor individuele (vertrekafspraken) of voor zieke medewerkers waarvan het 
erg onwaarschijnlijk is dat zij nog betaalde werkzaamheden voor stichting Doomijn zullen uitvoeren. 
De voorziening is gebaseerd op de reëel te verwachten frictiekosten. De voorziening is hierbij op 
nominale waarde gewaardeerd doordat de resterende looptijd van de gevormde voorzieningen 
beperkt is. 

Voorziening voor jubileumuitkeringen 
De voorziening jubileumuitkeringen betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. 
De voorziening betreft het geschatte bedrag van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen 
op basis van de cao kinderopvang. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde, waarbij 
rekening is gehouden met blijfkansen en toekomstige loonstijgingen. 

Voorziening harmonisatie peuterspeelzalen 
Door Stichting Doomijn is een bijdrage gekregen van de gemeente Zwolle die mag worden besteed 
aan uitgaven samenhangend met de kosten voor de harmonisatie PSZ. De waardering heeft plaatsgevonden 
tegen nominale waarde, doordat niet bekend is in welke periode deze verplichting wordt afgewikkeld en er wel een 
feitelijke verplichting naar de gemeente aanwezig, is ervoor gekozen om deze verplichting te waarderen 
tegen 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 de resultatenrekening verantwoord. De dekkingsgraad van het pensioenfonds Zorg en Welzijn 
is in december 2021 106,6% 

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 
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 opbrengsten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde 
kosten zich hebben voorgedaan en als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 

Toerekening van de kosten 
Stichtig Doomijn maakt gebruik van een kostenplaatsstructuur. Aan de hand van deze 
kostenplaatsstructuur worden de opbrengsten en kosten in de betreffende periode toegewezen aan de 
betreffende kostenplaats. 

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

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het 
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening 
volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening en waarbij actieve belastinglatenties 
(indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. 
De gehanteerde belastingtarieven zijn tot EUR 245.000 15%, daarboven is 25% gehanteerd. 

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, ontvangen interest en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

ACTIVA 

1. Immateriële vaste activa 

Aanschafwaarde per 1 januari 
Investeringen boekjaar 
Desinvesteringen boekjaar 
Aanschafwaarde per 31 december 

Cumulatieve afschrijving per 1 januari 
Afschrijving boekjaar 
Cumulatieve afschrijving per 31 december 

Boekwaarde per 1 januari 
Boekwaarde per 31 december 

2. Financiële vaste activa 
Vorderingen op gelieerde entiteiten 
Lening Stichting Doomijn Apeldoorn 

Vorderingen op gelieerde entiteiten 
Rekening-courant Stichting Doomijn Apeldoorn (langlopend) 
Stand per 1 januari 
Omzetting langlopend naar kortlopend 
Af: Afiossing 
Stand per 31 december 

Website Totaal 
€ 

55.694 55.694 
43.560 43.560 

99.254 99.254 

55.694 55.694 
3.146 3.146 

58.840 58.840 

40.414 40.414 

31-12-2021 31-12-2020 
€ € 

800.000 977.913 
50.000 100.000 

850.000 1.077.913 

977.913 977.913 
-100.000 
-77.913 
800.000 977.913 

De jaarlijkse aflossing bedraagt vanaf 2022 EUR 100.000,-. 
De rente bedraagt 3,5% per jaar. Er zijn geen zekerheden gesteld. 

Lening Stichting Doomijn Apeldoorn 
Stand per 1 januari 
Verstrekking 
Omzetting langlopend naar kortlopend 
Af: Aflossing 
Stand per 31 december 

150.000 200.000 

-50.000 
-50.000 

-50.000 
-50.000 

50.000 100.000 

De lening aan Stichting Doomijn Apeldoorn is verstrekt ter financiering van de aankoop van de 
aandelen van Kinderopvang OOK Holding B.V. Aflossing bedraagt EUR 50.000 per jaar. 
De lening is in 2019 overgenomen van Stichting Travers Fonds. 
De rente bedraagt 3,5% per jaar. Er zijn geen zekerheden gesteld. 
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3. Materiële vaste activa Gebouwen en Andere vaste Materiële vaste Totaal 
verbouwingen bedrijfsmiddelen activa in uitvoering 

€ 
Aanschafwaarde per 1 januari 1.401.468 3.248.151 4.649.619 
Investeringen boekjaar 45.422 398.137 36.520 480.079 
Desinvesteringen boekjaar -67.353 -29.248 -96.601 
Aanschafwaarde per 31 december 1.379.537 3.617.040 36.520 5.033.097 

Cumulatieve afschrijving per 1 januari 530.033 1.952.762 2.482.795 
Afschrijving boekjaar 344.774 266.435 611.209 
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen -46.001 -1.090 -47.091 
Cumulatieve afschrijving per 31 december 828.806 2.218.107 3.046.913 

Boekwaarde per 1 januari 871.435 1.295.389 2.166.824 
Boekwaarde per 31 december 550.731 1.398.933 36.520 1.986.184 

De correctie afschrijvingstermijn verbouwing gaat in per 1 januari 2021 en betekent een wijziging in de verantwoording van de 
afschrijvingen op de materiële activa op de balans ten opzichte van 31 december 2020. Tot het boekjaar 2020 worden 
afschrijvingen op huurdersinvesteringen afgeschreven in 20 jaar. Doordat de huurcontracten maximaal 10 jaar lopen 
is de feitelijke economische levensduur 10 jaar en wordt afschrijving in 10 jaar als meer passend ingeschat. 
De impact hiervan is tot en met 2020 EUR 279.950 

31-12-2021 31-12-2020 
€ € 

Vorderingen 

4. Debiteuren 
Saldo per 31 december 699.862 458.082 
Af: voorziening dubieuze debiteuren -432.000 -312.128 
Balanswaardering per 31 december 267.862 145.954 

5. Vorderingen op gelieerde entiteiten 
Kortlopend deel lening Stichting Doomijn Apeldoorn 50.000 50.000 
Kortlopend deel RC Stichting Doomijn Apeldoorn 100.000 
Rekening-courant Stichting Travers 966.708 

1.116.708 50.000 

6. Belastingen 
Vennootschapsbelasting 28.091 

28.091 

7. Overige vorderingen en overlopende activa 
Vordering Stichting Travers Welzijn inzake harmonisatie Peuterspeelzalen 130.354 
Rente 347 
Nog te ontvangen ziekengeld 19.655 29.714 
Waarborgsom men 32.916 28.319 
Vooruitbetaalde huurbedragen 57.721 59.032 
Diverse vooruitbetaalde facturen 36.763 21.065 

147.055 268.831 
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31-12-2021 31-12-2020 
€ € 

8. Liquide middelen 
Bank 6.771.894 6.294.734 

6.771.894 6.294.734 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting, met uitzondering van EUR 6.903 waarvoor 
een bankgarantie is afgegeven. Deze middelen worden in kortlopende spaarproducten vastgelegd voor 
maximaal 1 jaar bij de huisbankier. 
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31-12-2021 31-12-2020 
€ € 

PASSIVA 

9. Eigen vermogen 
Stand per 1 januari 3.525.775 2.783.462 
Resultaatbestemming 1.531.943 742.313 
Stand per 31 december 5.057.718 3.525.775 

Voorstel resultaatbestemming 2021: 
Toevoeging aan het eigen vermogen 1.531.943 

Fusie 
Per 01-01-2021 heeft er met terugwerkende kracht een fusie plaatsgevonden tussen Stichting Doomijn (als 
verkrijgende partij) en Stichting Doomijn Kinderopvang Noord en Stichting Doomijn Peuterspeelzalen (als verdwijnende 
partijen). Dit is gebeurd volgens de pooling of interests-methode (samensmelting van belang). De resultaten 
vanaf 01-01-2021 zijn verwerkt binnen Stichting Doomijn. De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast. 

10. Voorzieningen 
Voorziening voor personele frictie en reorganisatie 733 116.013 
Voorziening voor jubileumuitkeringen 120.897 148.497 
Voorziening voor harmonisatie PSZ 459.894 68.833 

581.524 333.343 

Voorziening voor personele frictie en reorganisatie 
Stand per 1 januari 116.013 163.092 
Af: onttrekkingen -115.280 -136.305 
Af: vrijval -14.300 
Bij: dotatie 103.526 
Stand per 31 december 733 116.013 

De voorziening voor personele frictie en reorganisatie houdt zowel verband met frictiekosten voor 
reorganisatie alsmede voor individuele (vertrekafspraken) of voor zieke medewerkers waarvan het 
erg onwaarschijnlijk is dat zij nog betaalde werkzaamheden voor Travers zullen uitvoeren. 
De voorziening is gebaseerd op de reëel te verwachten frictiekosten. De voorziening is hierbij op 
nominale waarde gewaardeerd doordat de resterende looptijd van de gevormde voorzieningen 
beperkt is. De voorziening met een looptijd korter dan 1 jaar betreft EUR 733. 

Voorziening voor jubileumuitkeringen 
Stand per 1 januari 
Bij: overname uit activa-passivatransactie Peuterspeelzalen 
Af: onttrekkingen 
Bij: dotatie 
Stand per 31 december 

148.497 

-27.600 

34.946 
7.916 

86.461 
19.174 

120.897 148.497 

De voorziening jubileumuitkeringen betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. 
De voorziening betreft het geschatte bedrag van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen 
op basis van de cao kinderopvang. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde, waarbij 
rekening is gehouden met blijfkansen en toekomstige loonstijgingen. 
De voorziening met een looptijd korter dan 1 jaar betreft EUR 8.691 
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31-12-2021 

€ 
31-12-2020 

€ 

Voorziening voor harmonisatie PSZ 
Stand per 1 januari 
Bij: subsidie gemeente Zwolle 2019/2020 
Af: onttrekkingen 
Bij: dotatie 

Stand per 31 december 

68.833 
68.833 

391.061 

459.894 68.833 

De voorziening harmonisatie PSZ zal binnen 1 jaar gebruikt gaan worden voor het project peuteropvang. 
Zowel op inhoudelijk niveau als op het gebied van financiën en personeel zal er een nieuwe werkwijze komen. 
De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde doordat de resterende looptijd beperkt is. 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

11. Crediteuren 245.500 222.160 

12. Belastingen 
Loonheffing 
Vennootschapsbelasting 

407.876 426.005 
237.183 

407.876 663.188 

13. Schulden ter zake van pensioenen 
Te betalen pensioenpremies 93.122 30.760 

14. Schulden aan gelieerde entiteiten 
Rekening-courant Stichting Travers 190.480 

190.480 

15. Overige schulden en overlopende passiva 
Reservering voor verplichtingen inzake harmonisatie PSZ 421.004 
Te betalen vakantiegeld 699.441 688.345 
Reservering vakantiedagen 744.933 857.562 
Te verrekenen met derden 60.392 
Vooruitontvangen ouderbijdragen 2.695.530 2.423.800 
Terug te betalen ouderbijdragen i.v.m. corona 93.485 
Nog te betalen personeel 25.217 13.702 
Verplichting huisvesting 43.904 60.597 
Nog te ontvangen facturen 76.210 92.331 

4.285.235 4.711.218 

16. Vooruitontvangen subsidies 
Gemeente Dalfsen 2.558 1.127 
Gemeente De Friese Meren 47.271 50.030 
Gemeente Meppel 3.019 
Gemeente de Wolden 22.690 
Gemeente Weststellingwerf 179.700 105.028 
Gemeente Ommen 17.948 16.110 
Gemeente Zwolle 277.416 129.328 
Diversen 12.340 

537.233 327.332 
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 

Verrekenbare verliezen 

De nog te verrekenen verliezen, welke alleen verrekenbaar zijn met positieve resultaten uit de activiteiten van 
Stichting Doomijn Peuterspeelzalen Noord zijn als volgt samen te vatten: (in EUR) 
Op basis van de verwachte fiscale resultaten is hiervoor geen actieve belastinglatentie opgenomen. 

31-12-2020 verrekend 31-12-2021 
2018 67.472 67.472 
2019 88.524 88.524 
2020 103.073 103.073 

259.069 259.069 

Huurverplichtingen 
De jaarlijkse huurverplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomsten, waarbij bedrijfsruimte 
is gehuurd, zijn aangegaan tot een jaarbedrag van EUR 1.410.000 (2020: EUR 1.652.000) waarvan 
met een looptijd van maximaal 1 jaar EUR 705.000, van 1-5 jaar voor een bedrag van EUR 454.000. 
En over meer dan 5 jaar EUR 251.000. 

• Er is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting binnen de groep Stichting Travers. 
Uit dien hoofde is Stichting Doomijn hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingschulden 
van alle entiteiten afzonderlijk en van de groep. 



TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 

2021 
€ 

2020 
€ 

OMZET 

A. Subsidies 
Gem. Zwolle inzake Peuterspeelzalen 
Gemeente de Wolden 
Gemeente Westerveld 
Gemeente Weststellingwerf 
Gemeente Dalfsen 
Gemeente Ommen 
Gemeente de Friese Meren 
Gemeente Meppel 
Zomerschool (incidenteel) 
RVO.NL/subsidie praktijkleren (incidenteel) 
Stagefonds (incidenteel) 

1.377.887 1.382.683 
85.733 43.368 
35.318 19.772 

304.630 290.158 
111.930 103.175 
56.535 37.396 
87.645 107.298 
87.718 53.587 
47.514 20.594 

25.527 
20.520 

2.215.430 2.083.558 

AIie subsidies zijn structureel tenzij anders is vermeld. 
Op de subsidieverlening van de gemeente Zwolle zijn de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Zwolle van 
toepassing. Dit betreft een geld-volgt kind subsidie. Binnen 2 weken na afloop van ieder halfjaar, dient de houder een bezettingsoverzicht te 
tonen van het voorafgaande halfjaar. 
Voor de subsidies van de overige gemeentes geldt dat er voldaan moet worden aan de voorwaarden van de betreffende gemeentes. 

B. Opbrengsten activiteiten 
Ouderbijdragen 
Doelgroepbijdragen 
Overige opbrengsten 

25.530.281 
196.189 
150.435 

23.796.681 
269.813 
52.723 

25.876.905 24.119.217 
KOSTEN 

C. Personeelskosten 
Salarissen 
Reservering vakantiedagen en extra uren 
Sociale lasten 
Pensioenpremies 
Mutatie voorziening voor personele frictie en reorganisatie 
Mutatie voorziening voor jubileumuitkeringen 
Overige personeelskosten 
Subtotaal 
Ontvangen ziekengeld 

Overige personeelskosten 
Externe inhuur personeel 
Studiekosten 
Travers Academie 
Wervingskosten 
Reiskosten woon/werk 
Interne doorberekeningen 
Diversen 

14.099.975 14.093.565 
-100.654 106.912 
2.300.760 2.320.222 
1.255.133 1.082.865 

-47.079 
-19.415 67.039 
386.711 -101.274 

17.922.510 17.522.250 
-397.884 -433.259 

17.524.626 17.088.991 

357.014 188.566 
198.914 202.199 
15.871 22.479 
2.904 1.593 

340.215 132.104 
-784.536 -880.912 
256.329 232.697 
386.711 -101.274 
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Samenstelling personeelsbestand 

Werknemers in dienst per 31 december 

FTE uit dienstverbanden 
FTE uit doorbelastingen 
Totaal fulltime equivalent (FTE) per 31 december 

Gemiddelde parttime factor per 31 december 

2021 2020 

660 678 

409,5 403,9 
-28,2 0,0 
381,3 403,92 

58% 60% 

Honorering en WNT 
Voor het bestuur van de stichting wordt EUR 197.000 aan vergoedingen uitbetaald. 

D. Afschrijvingen 
Afschrijving website 3.146 2.742 
Afschrijving gebouwen en verbouwingen 344.716 88.102 
Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen 266.493 229.282 
Bijzondere waardevermindering activa 426 
Boekverlies activa 23.379 70.056 

637.734 390.608 

Er is per 1 januari 2021 een correctie in de afschrijvingen uitgevoerd. Tot het boekjaar 2020 worden 
afschrijvingen op huurdersinvesteringen afgeschreven in 20 jaar. Doordat de huurcontracten maximaal 10 jaar lopen 
is de feitelijke economische levensduur 10 jaar en wordt afschrijving in 10 jaar als meer passend ingeschat. 
De impact hiervan is tot en met 2020 EUR 279.950, 

E. Huisvestingskosten 
Huur gebouwen 1.722.279 1.677.887 
Klein onderhoud gebouwen, inventaris en tuin 505.931 452.623 
Schoonmaakkosten inclusief -middelen 483.143 482.367 
Gas/water/elektra 133.117 130.816 
Beveiligingskosten 64.451 71.471 
Verzekeringen en belastingen 45.822 44.243 
Kleine inventarisaanschaffingen 123.596 68.329 
Gebruikskosten onderwijslokalen 171.126 128.132 
Mutatie voorziening voor verlieslatende contracten -85.489 
Overige beheerskosten 113.359 119.005 

3.362.824 3.089.384 
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2021 
€ 

2020 
€ 

F. Organisatiekosten 
Kantoorartikelen 
Telefoon en internet 
Drukwerk en kopieerkosten 
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 
Vakliteratuur e.d. 
Overkoepelende bijdragen en lidmaatschappen 
Advieskosten 
Buma en vergunningen 
Automatiseringskosten 
Kosten vrijwilligers 
Kosten PR 
Autokosten 
Overige organisatiekosten 

42.713 
26.219 
8.777 

143.109 
14.759 
36.915 
26.903 
19.723 

101.190 
40.744 

272.489 
8.704 

26.891 

28.203 
19.534 
8.748 

50.902 
12.878 
31.879 

115.090 
19.934 

396.399 
39.708 

129.563 
23.330 
92.576 

769.136 968.744 

G. Kosten activiteiten 
Kosten verzorging en activiteiten 1.033.845 936.691 

H. Interne doorbelastingen 
Interne doorbelastingen 2.752.783 2.767.095 

J. Financiële baten en lasten 
Rente lening u/g 
Rente rekeningen-courant 
Rente-inkomsten 
Rente Belastingdienst 
Rente- en bankkosten 
Afrekenverschillen 

5.256 
36.566 

-35.794 
465 

7.347 
36.000 

669 
565 

-25.792 
-448 

6.493 18.341 

K. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
Vennootschapsbelasting vorig boekjaar 
Vennootschapsbelasting lopend boekjaar 485.937 

-3 
237.293 

485.937 237.290 

De Vennootschapsbelasting 2021 komt neer op 24, 1 % doordat het resultaat wordt vermeerderd met de gemengde kosten welke 
vallen onder de werkkostenregeling. Deze kosten zijn voor 73,5% aftrekbaar. Deze kosten bedragen in 2021 EUR 114.567. 
Het jaar 2020 is op deze zelfde wijze berekend. 

Zwolle, 19 mei 2022. 

A.W. Bosch, Raad van Bestuur namens stichting Travers. 
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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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Accountants G akertilly 

Aan de Raad van Bestuur van 
Stichting Doomijn 

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 2021 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Doomijn 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 per 31 december 2021 en van het resultaat 
over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn 630 'Commerciële stichtingen en 
verenigingen' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 630). 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2021; 
2. De resultatenrekening over 2021; 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 zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties 
(Wta), 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. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. 
De andere informatie bestaat uit: 

Bestuursverslag; en 
Overige gegevens. 

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. 

AIie diensten worden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
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. 



Accountants @ akertilly 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; en 
AIie informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn 630 'Commerciële stichtingen 
en verenigingen' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 630) vereist is. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en 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 het bestuursverslag en de overige 
gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn 630 'Commerciële stichtingen en 
verenigingen' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 630). 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur voor de jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn 630 'Commerciële stichtingen en verenigingen' van 
de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 630). 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 bedrijfsactiviteiten 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 stichting 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: 
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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 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 stichting 
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 stichting 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. 

Wij communiceren met de raad van bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Zwolle, 19 mei 2022 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 

Was getekend 

drs. G. Frühling RA 
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