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1.

Bestuursverslag

1.1

Algemeen

Kernactiviteiten Stichting Doomijn Peuterspeelzalen
Stichting Doomijn Peuterspeelzalen verzorgt onder de naam Doomijn in de gemeenten Dalfsen, Ommen, Meppel,
De Wolden, Westerveld, Fryske Marren en Weststellingwerf reguliere peuteropvang en WE-peuteropvang voor
peuters van 2-4 jaar.

Stichting Doomijn Peuterspeelzalen is onderdeel van de Travers- groep, waarbij naast diverse andere entiteiten
die kinderopvang en peuteropvang bieden tevens entiteiten zijn ondergebracht die zich richten op welzijn en
cultuur.

Doelstelling
De stichting heeft samen met haar zusterondernemingen, 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.

Om aan deze doelstelling vorm en inhoud te geven organiseert Stichting Doomijn Peuterspeelzalen in diverse
gemeenten in Noord Nederland en zowel in landelijke als meer stedelijke gebieden (VVE)-peuteropvang.

Doomijn werkt hierbij nauw samen met de diverse gemeenten waarin peuteropvang wordt aangeboden.
Vanaf 2020 zijn gemeenten verplicht om een aanbod van 16 uur aan VVE peuteropvang aan te bieden. Doomijn
heeft daarom in opdracht van de gemeenten het aanbod verruimd en is halverwege 2020 overgestapt op een
aanbod van 4 dagdelen van ieder 4 uur. Deze verruiming van het aantal uren is in goed overleg met ouders en
medewerkers vorm gegeven en is over de hele linie in positieve sfeer verlopen. Daarnaast wordt uiteraard nauw
samengewerkt met scholen, om zodoende de doorgaande lijn naar het basisonderwijs maximaal te waarborgen.

Terugblik op 2020
Het jaar 2020 is een bewogen jaar geweest en heeft grotendeels in het teken van 'Corona' gestaan.
Ondanks dat we tot tweemaal toe onze locaties gedurende enkele weken hebben moeten sluiten - eerst van half
maart tot half mei en daarna vanaf half december tot in het jaar 2021 - zijn we toch in staat gebleken om de
doelstellingen uit het jaarplan 2020 nagenoeg geheel te realiseren.

Eind 2019 is vastgesteld dat de identiteit van Doomijn niet overal even scherp was geformuleerd of tot uiting
kwam. In dat kader is eind januari een start gemaakt met het identiteitstraject 'Stap in de kinderwereld'. Dit heeft
geleid tot een hele heldere focus op waar Doomijn voor staat en wat Doomijn te bieden heeft. Via Webinars en
digitale trainingen zijn alle medewerkers meegenomen in de nieuwe identiteit van Doomijn. Tegelijkertijd zijn een
groot aantal projecten opgestart die opnieuw vorm moesten gaan geven aan allerlei inhoudelijke zaken zoals de
pedagogische visie en het beleid, het voedingsbeleid en het scholingsbeleid. Daarnaast hebben we ons ook
gebogen over een aantal processen, waaronder werving, onboarding en management development. De nieuwe
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identiteit heeft veel nieuwe energie in de organisatie gebracht en iedereen is op dit moment enthousiast aan de
slag met het uitvoering geven aan de nieuwe identiteit. Dit hele traject zal in 2021 verder vorm krijgen.

In 2020 is de management-aansturing van Doomijn gewijzigd, waardoor er ruimte is gekomen om meer aandacht
te geven aan de locaties en de PM-ers die daar werken. Zo zijn er regiomanagers aangesteld en is het aantal
managers kinderopvang uitgebreid. Daardoor zijn tevens de doorgroeimogelijkheden voor medewerkers vergroot:
zo kan een pedagogisch medewerker in beginsel doorgroeien naar de functie van junior manager, kan een junior
doorgroeien naar senior, etc. Dit past volledig bij de identiteit, waarbij 'we zien je' de kern van de belofte is die
Doomijn doet aan kinderen, ouders en maatschappij en waarbij de medewerkers uiteraard niet mogen ontbreken.

Ook aan de overige doelstellingen uit het jaarplan is gewerkt.
Zo zijn alle locaties beoordeeld op levensvatbaarheid. Bij een aantal peuterspeelzalen werden wij gedurende het
jaar 2020 geconfronteerd met een teruglopend kinderaantal. Daarom zijn op diverse locaties dagdelen gesloten
en een enkele locaties is helemaal gesloten. De aanwezige peuters hebben een plaats gekregen op een andere
dag of op een andere locatie. Tegelijkertijd hebben wij ons aanbod verruimd naar 4 dagdelen van 4 uur.

In 2020 is tevens een (financieel) dashboard ontwikkeld en geïmplementeerd. Waar Doomijn voorheen enkel
stuurde op financiële cijfers aan de hand van de winst- en verliesrekening, geeft het dashboard ook inzicht in
kengetallen met betrekking tot personeelsbezetting, kindbezetting, verzuim etc. Hoewel Doomijn kwaliteit sinds
jaar en dag heel hoog in het vaandel heeft staan, is het noodzakelijk gebleken om ook goed en zorgvuldig met de
beperkte financiële middelen om te gaan. Het dashboard draagt daar aan bij. In 2021 zal het dashboard verder
worden uitgebreid met niet financiële kengetallen zoals klant- en medewerkertevredenheid.

Zoals gezegd heeft het jaar 2020 ook grotendeels 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 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 enerzijds maar ook de medewerkers anderzijds hebben wij hierbij
voortdurend gewogen. Terugkijkend zijn we tot op heden zonder grote problemen de crisis doorgekomen.
Mede dankzij de compensatieregeling vanuit de overheid en de gemeenten, waarbij ouders nagenoeg de gehele
kosten van de peuteropvang vergoed krijgen, hebben wij de meeste ouders en kinderen weten te behouden. De
financiële impact van Corona was hierdoor per saldo beperkt.

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsgedachte. Het boekjaar 2020 is afgesloten met een
verlies en ultimo 2020 is sprake van een negatief eigen vermogen. De continuering van de stichting is mede
mogelijk door de bereidheid van een zustermaatschappij tot financiering.
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1.2

Vooruitzichten 2021

In 2020 is een start gemaakt met het identiteitstraject 'Stap in de kinderwereld'. 2021 zal dan ook volop in het
teken staan van het verder vormgeven van de identiteit. Als onderdeel hiervan wordt onder andere het nieuwe
pedagogische beleid en het voedingsbeleid geïmplementeerd, wordt aandacht gegeven aan het proces van
werving en 'onboarding' van medewerkers en wordt vol ingezet op het extern uitdragen van onze identiteit. Het
spreekt voor zichzelf dat aan de implementatie van de nieuwe identiteit een investeringsprogramma wordt
gekoppeld.

In 2021 zal verder worden ingezet op meer aandacht aan de financiële sturing. Uit het recent in gebruik genomen
sturingsdashboard blijkt dat we op veel locaties (onbewust) te veel formatie inzetten, terwijl op andere locaties
krapte wordt ervaren. Dit past niet goed bij onze identiteit waarbij we willen streven naar een bewuste inzet van
formatie op plaatsen waarvan we 'zien' dat het écht nodig is. Doomijn streeft in 2021 naar een resultaat van EUR
0, omdat aanhoudende verliezen niet langdurig houdbaar zijn. Om de verliezen te minimaliseren zal veel
aandacht zijn voor het bewust inzetten van de beperkt beschikbare middelen. Indien nodig zal ook met de
gemeente in overleg worden gegaan over extra benodigde financiële middelen of hogere uurtarieven om
bepaalde speelzalen 'in de lucht' te kunnen houden.
In 2021 zal verder ook worden gestart met een 'rolling forecast'. Dit biedt ons de mogelijkheid veel meer vooruit te
kijken. In de verdere professionalisering van de informatievoorziening zal worden geïnvesteerd.

Gedurende 2021 zal naar verwachting een juridische fusie plaatsvinden, met als gevolg dat met terugwerkende
kracht naar 1 januari 2021 een groot deel van de 'Doomijn' entiteiten zullen worden samengevoegd. Dit betekent
dat Stichting Doomijn Peuterspeelzalen juridisch zal fuseren met stichting Travers Kinderopvang en stichting
Doomijn Kinderopvang Noord. Medewerkers zullen hier niets van merken, maar de administratieve last zal
aanmerkelijk afnemen, zeker bij de jaarrekeningcontrole 2021.

Zwolle, 20 mei 2021

A.W. Bosch, Raad van Bestuur
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JAARREKENING 2020

STICHTING DOOMIJN
PEUTERSPEELZALEN
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BALANS PER 31 DECEMBER
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

€

€

11.387

23.876

Vaste activa

1.

Materiële vaste activa

Vorderingen

2.

Debiteuren

3.

Te ontvangen subsidies

4.

Overige vorderingen en overlopende activa

5.

2.435

188
50.403

6.028

4.705

8.463

55.296

Liquide middelen

143.350

75.455

Totaal activa

163.200

154.627
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PASSIVA

6.

Eigen vermogen

7.

Voorzieningen

31-12-2020

31-12-2019

€

€

-446.065

-340.025

4.771

4.811

8.121

39.002

20.569

20.885

Kortlopende schulden en overlopende passiva

8.

Crediteuren

9.

Belastingen

10. Schulden ter zake

van

pensioenen

1.995

777

11. Schulden aan gelieerde entiteiten

338.049

310.509

12. Vooruitontvangen subsidies

198.004

64.802

37.756

53.866

604.494

489.841

163.200

154.627

13. Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva
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EXPLOITA TIEOVERZIC HT

2020

2019

€

€

Baten

A.

Subsidies

654.743

732.938

B.

Opbrengsten activiteiten

929.184

983.436

1.583.927

1.716.374

1.192.761

1.240.079

15.992

8.710

242.935

249.650

17.721

14.491

Totaal baten

Lasten

c.

Personeelskosten

D.
E.

Afschrijvingen

F.

Organisatiekosten

Huisvestingskosten

G.

Kosten activiteiten

H.

Interne doorbelastingen

27.734

74.070

179.288

215.220

1.676.431

1.802.220

Bedrijfsresultaat

-92.504

-85.846

Financiële baten en lasten

-13.536

-1.536

-106.040

-87.382

Totaal lasten

I.

Nettoresultaat
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

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

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

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

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Het boekjaar 2020 is afgesloten met een verlies en ultimo 2020 is sprake van een negatief eigen
vermogen. De continuering van de stichting is mede mogelijk door de bereidheid van een
zustermaatschappij tot financiering.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen Jaarverslaggeving 640 (RJ 640).

Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en
schattingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 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.
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Leasing
Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de
eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele
leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis
verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

Materiele vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing
met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn berekend als een
percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische
levensduur. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

Actief

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

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

Voorzieningen
De voorzieningen worden tegen nominale waarde gewaardeerd, doordat het
effect van de tijdswaarde niet materieel wordt geacht.

Voorziening voor personele frictie i.v.m. harmonisatie
De voorziening voor personele frictie in verband met harmonisatie houdt verband met de frictiekosten
in verband met de verplichte harmonisatie van peuterspeelzalen vanuit wet- en regelgeving.
De voorziening is gebaseerd op de reëel te verwachten frictiekosten en is gebaseerd op het
Sociaal Plan.

09

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.

Personeelsbeloningen en pensioenen .
De pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en is naar zijn aard een
toegezegde-pensioenregeling. Deze toegezegde-pensioenregeling is verwerkt alsof er sprake zou zijn
van een toegezegde bijdrageregeling. De stichting heeft in geval van een tekort bij het
bedrijfstakspensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders
dan hogere toekomstige premies. De over het boekjaar verschuldigde pensioenpremies
zijn als kosten in het exploitatieoverzicht verantwoord.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de netto-omzet verminderd met
alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten
worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij gerealiseerd zijn. Verliezen
die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

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

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen.

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

ACTIVA

1.

Materiële vaste activa

Andere vaste

Totaal

bedrijfsmiddelen
€
Aanschafwaarde per 1 januari 2020

70.230

Investeringen boekjaar

70.230

699

699

-12.787

-12.787

Aanschafwaarde per 31 december 2020

58.142

58.142

Cumulatieve afschrijving per 1 januari 2020

46.354

46.354

4.581

4.581

Cumulatieve afschrijving desinvesteringen

-4.180

-4.180

Cumulatieve afschrijving per 31 december 2020

46.755

46.755

Boekwaarde per 1 januari

23.876

23.876

Boekwaarde per 31 december

11.387

11.387

Desinvesteringen boekjaar

Afschrijving boekjaar

31-12-2020

31-12-2019

€

€

2.435

188

2.435

188

Vorderingen

2.

Debiteuren
Saldo per 31 december
Af: voorziening dubieuze debiteuren
Balanswaardering per 31 december

3.

Te ontvangen subsidies
Gemeente Weststellingwerf

50.403
50.403

4.

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te factureren omzet/ouderbijdragen

1.225

Vooruitbetaalde huur

2.834

Waarborgsom

5.

287

3.194

3.193

6.028

4.705

143.350

75.455

Liquide middelen
Bank

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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31-12-2020

31-12-2019

€

€

-340.025

-252.643

PASSIVA

6.

Eigen vermogen
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

-106.040

-87.382

Stand per 31 december

-446.065

-340.025

Voorstel resultaatbestemming 2020:
Onttrekking aan het eigen vermogen

7.

-106.040

Voorzieningen
Voorziening personele frictie

i.v.m.

harmonisatie

Voorziening voor jubileum

4.771

4.811

4.771

4.811

0

15.408

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

-15.408

Stand per 31 december

De voorziening is grotendeels bestemd voor frictiekosten die voortkomen uit de verplichte
overgang

van cao

in verband met de verplichte harmonisatie

van

peuterspeelzalen

en kinderopvang.

Voorziening voor jubileum
Stand per 1 januari
Af: onttrekkingen

4.811

5.317

-40

-838

4.771

4.811

8.121

39.002

Bij: dotatie

332

Stand per 31 december

Kortlopende schulden en overlopende passiva

8.

Crediteuren
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9.

31-12-2020

31-12-2019

€

€

20.569

20.885

20.569

20.885

1.995

777

Belastingen
Loonheffing
Vennootschapsbelasting

10. Schulden ter zake van pensioenen
Te betalen pensioenpremies

11. Schulden aan gelieerde entiteiten
Rekening-courant Stichting Doomijn Kinderopvang Noord

300.171

Rekening-courant Stichting Travers Kinderopvang

6.233

Rekening-courant Stichting Travers

338.049

4.105

338.049

310.509

12. Vooruitontvangen subsidies
Gemeente Dalfsen
Gemeente De Friese Meren
Gemeente Meppel
Gemeente de Wolden

1.127

48.919

50.030

6.492

3.019

3.019

22.690

Gemeente Weststellingwerf

105.028

Gemeente Ommen

16.110

6.372

198.004

64.802

34.628

33.738

13. Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen vakantiegeld
Reservering vakantiedagen

3.468

Nog te betalen personeel

1.525

Overige schulden

1.603

Verplichting huisvesting

15.460
1.200

37.756

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 151.880 (2019 EUR 110.000),
Van dit bedrag heeft EUR 104.913 betrekking op huurovereenkomsten waarvan de opzegtermijn
1 jaar of korter is en EUR 46.967 waarvan de huurverplichting langer dan 1 jaar loopt.
Er zijn geen huurverplichtingen voor een termijn langer dan 5 jaar.
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53.866

Vennootschapsbelasting
De nog te verrekenen verliezen zijn bij benadering als volgt samen te vatten: (in EUR)
31-12-2019

Verrekend

31-12-2020

2018 (verrekenbaar tot en met 2024)

67.472

0

67.472

2019 (verrekenbaar tot en met 2025)

88.524

0

88.524

2020 (verrekenbaar tot en met 2026)
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0

0

103.073

155.996

0

259.069

TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT
2020

2019

€

€

290.158

300.227

43.368

33.911

107.298

116.869

19.772

10.889

37.396

35.807

103.175

123.924

BATEN

A.

Subsidies
Gem. Weststellingwerf Peuteropvang

126.086

Gem. Weststellingwerf VVE

128.593

Gem. Weststellingwerf VVE coördinatie

35.479

Gem. De Wolden Peuteropvang

43.368

Gem. De Friese Meren Peuteropvang 2020

10.447

Gem. De Friese Meren Peuteropvang

42.404

Gem. De Friese Meren Huursubsidie

5.000

Gem. De Friese Meren VVE

49.447

Gem. Westerveld Peuteropvang

19.772

Gem. Westerveld WE

Gem. Ommen Peuteropvang

15.038

Gem. Ommen WE

22.358

Gem. Dalfsen Peuteropvang

29.679

Gem. Dalfsen WE

73.496

Gem. Meppel Peuteropvang

43.957

Gem. Meppel OAB 2019

9.630

Diversen
Totaal subsidies

15

53.587

109.963

-11

1.348

654.743

732.938

B.

2019

€

€

927.556

982.461

1.628

975

929.184

983.436

792.021

862.460

Opbrengsten activiteiten
Ouderbijdragen
Overige opbrengsten

c.

2020

Personeelskosten
Salarissen
Vrijval reservering vakantiedagen en extra uren
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten
Subtotaal
Ontvangen ziekengeld

-3.468

-2.749

119.197

139.550

54.127

63.600

237.501

191.530

1.199.378

1.254.391

-6.617

-14.312

1.192.761

1.240.079

6.478

24.582

Overige personeelskosten
Studiekosten
Reiskosten woon/werk
Interne doorberekening directie, management en klantadvies
Mutatie voorziening voor personele frictie en reorganisatie
Mutatie voorziening jubileumuitkeringen

6.017

7.486

218.728

160.000

0

-15.408

-40

-506

6.318

15.369

237.501

191.530

45

51

19,1

20,1

FTE uit meeruren

0,5

0,8

FTE uit doorbelastingen

3,8

3,6

Totaal fulltime equivalent (FTE) per 31 december

23,4

24,5

Gemiddelde parttime factor per 31 december

44%

41%

Diversen

Samenstelling personeelsbestand
Werknemers in dienst per 31 december

FTE uit vaste dienstverbanden
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Uit oogpunt van transparantie is door het bestuur besloten om de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en sem ipublieke sector (W NT) te blijven volgen in 2020, hoewel de
stichting fo rm eel vana f 2019 niet meer onder de toepassing van deze wetgeving valt.

WNT-verantwoording 2020 Stichting Doomijn Peuterspeelzalen
De WNT is van toepassing op Stichting Doomijn Peuterspeelzalen. Het voor Stichting Doomijn
Peuterspeelzalen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (het algemeen
bezoldigingsmaximum).
1. Bezoldiging topfunctionarissen
la. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13° maand van de functievervulling
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13 maand van de functievervulling inclusief degenen die op
grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2020
bedragen x

1

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2020
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

A.W.Bosch

M.M.M. Spaninks

Voorzitter Raad van
Bestuur
01/01 - 31/12

Directeur
01/01- 31/12

0,028

0,049

ja

ja

4.812

5.508

338

640

5.150

6.148

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

5.583

9.793

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

5.150

6.148

N.v.t.

N.v.t.

Nv.t.

N.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldi de betalin
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=·

Functiegegevens

Voorzitter Raad van

.

Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in
2019

Dire cteur
%

01/01- 31/12

01/11- 31/12

0,03

0,03

Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging

ja
,

- ; ·- +#;·- ,r·

Beloning plus belastbare

,.

e

ja

"

,e

4.665

onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal
Individueel toepasselijke
bezoldiging smaximum

Bezoldiging

622

340

68

5.005

690

5.389

999

5.005

690

lb. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m
12
Deze categorie is in 2020 niet van toepassing voor Stichting Doomijn Peuterspeelzalen.

Gegevens 2020
bedragen x C 1

M. Drijver

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging

A. van Kalsbeek

E. ter Burg

Voorzitter

Lid

Lid

01/01- 31/12

01/01- 31/12

01/01- 31/12

378

253

253

638

558

558

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

378

253

253

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

+«

$

Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bed rag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019

,
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bedragen x € 1

M. Drijver

A. van Kalsbeek

Functiegegevens
--+

Voorzitter

Lid

01/01- 31/12

01/01 - 31/12

Aanvang en einde functievervulling in 2019
;

Bezoldiging

--

%

Bezo ldiging
Ind iv id ueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

E. ter Burg

01/01- 31/12
ac

33.$8

Lid
~-

rt

s

•

;

s

«

365

244

244

808

539

539

le. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020
bedragen x€ 1

Lu d

,-

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

M. Koster

W. Versteeg

Functiegegevens

t7

Lid

±.

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

%

>I'

M

Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

Bezoldiging

253

253

SSS

SSS

N.v.t.

N.v.t.

253

253

N.v.t.

Nv.t.

Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

Geueve
r
9

bedragen x € 1

F unctiegegevens

Bezoldiging
bezoldiging smaximum

5

"3

M. Koster

W. Versteeg

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Individueel toepasselijke

N.v.t.

•

019

Be
zoldiging

N.v.t.

Li d

Li d

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

244

244

539

539

--

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1. 700 of mi
nder
Deze categorie is in 2020 niet van toepassing voor Stichting Doomijn Peuterspeelzalen.
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Tabel le Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1. 700
De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij
één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te
verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor
andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit
hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen)
Deze categorie is in 2020 niet van toepassing voor Stichting Doomijn Peuterspeelzalen.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie
bepaling van toepassing is
In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700, op of na 11-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekki
ng aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNTinstellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende
topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het
betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel la. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor
diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met
een totale bezoldiging van meer dan € 1.700.
Deze categorie is in 2020 niet van toepassing voor Stichting Doomijn Peuterspeelzalen.

lg. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de
anticumulatiebepaling van toepassing is
In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder, op of na 11-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekki
ng aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNTinstellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende
topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het
betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1d, Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor
diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met
een totale bezoldigi
ng van € 1.700 of minder.
Deze categorie is in 2020 niet van toepassing voor Stichting Doomijn Peuterspeelzalen.
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2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder
dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt
Deze categorie is in 2020 niet van toepassing voor Stichting Doomijn Peuterspeelzalen.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.
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D.

€

€

Afschrijvingen
4.581

5.608

Doorberekende afschrijving

4.304

3.102

7.107
15.992

8.710

149.783

139.099

Huisvestingskosten
Huur gebouwen
Klein onderhoud gebouwen, inventaris en tuin

25.590

33.042

Schoonmaakkosten inclusief -middelen

38.114

38.755

Gas/water/elektra

12.434

10.721

Beveiligingskosten

2.419

735

Verzekeringen en belastingen

2.104

3.404

Kleine inventarisaanschaffingen

793

3.165

11.698

20.729

242.935

249.650

Kantoorartikelen

3.932

3.403

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren

4.607

Overige beheerskosten

F.

2019

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen

Boekverlies activa

E.

2020

Organisatiekosten

Accountantskosten

6.729
-5.850

Advieskosten

388

Automatiseringskosten

6.753

760

Kosten vrijwilligers

1.953

3.085

Kosten PR
Overige organisatiekosten

22

908

3.405

432-

2.571

17.721

14.491

G.

€

27.734

74.070

179.288

215.220

Interne doorbelastingen
Interne doorbelastingen

I.

2019

€
Kosten activiteiten
Kosten verzorging en activiteiten

H.

2020

Financiële baten en lasten
Afrondingsverschillen

-62

Rente- en bankkosten

-1.474

Rente rekening-courant

-1.536

-12.000

Rente belastingdienst
-13.536

Zwolle, 20 mei 2021
w.g. A.W. Bosch, Raad

van

Bestuur
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-1.536

OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming
In de statuten is geen bepaling opgenomen inzake de resultaatbestemming.
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Controleverklaring onafhankelijke accountant 2020
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Accountants

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

Aan de Raad van Bestuur van
Stichting Doomijn Peuterspeelzalen

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 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 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 2020
en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

De balans per 31 december 2020;
Het exploitatieoverzicht over 2020; en
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 vernicht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly (Netherlands) NV, 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.
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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
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
gebeurtenissen.

Zwolle, 20 mei 2021

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Was getekend
drs. G. Frühling RA
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