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Terugblik over het jaar 2009 van de Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten.
Het jaar 2009 heeft in het teken gestaan van enkele belangrijke ontwikkelingen die
sterk verband houden met de toekomst van onze Stichting. In december konden wij
het convenant tekenen met de directeur van Kindex, maar de totstandkoming ervan
heeft heel 2009 in beslag genomen. Het convenant is de formalisering van een
intensievere samenwerking tussen Kinderopvang en peuterspeelzalen. Wij sorteren
daarmede voor op verdere harmonisatie tussen deze vormen van kinderopvang, waarbij
de specifieke identiteiten behouden blijven .
Belangrijk is ook de toekenning van VVE-gelden, die het ons mogelijk maakt het aantal
peuters per ochtend terug te brengen van 20 naar maximaal 16. Het zal duidelijk zijn
dat die afnamen een bijdrage levert aan de (hoge) kwaliteit van het
peuterspeelzaalwerk.
Financieel sluiten wij 2009 af met een bescheiden verlies. Voor gedetailleerdere info
daarover mag ik u verwijzen naar de financiële paragraaf. Voor de toekomst zal de
financiële ontwikkeling al onze aandacht vragen en blijven wij zoeken naar een goede
balans tussen kwalitatief hoogwaardig, maar betaalbaar peuterspeelzaalwerk.
Onze Stichting kan niet zonder de inzet van onze leidsters, en van de vrijwilligers
waarvoor wij dan ook op deze plaats onze welgemeende dank uitspreken.
Met vriendelijke groet
Jos Pinkse, voorzitter
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2. Jaaroverzicht
Inleiding.
In 2009 zijn er 143 peuters ingeschreven ten opzichte van 126 in 2008 een lichte
stijging. Ook dit jaar komen er incidenteel nieuwe ouders die hun peuters al op het
kinderdagverblijf hebben voor één ochtend naar de peuterspeelzaal. Men vindt het
belangrijk dat de peuter goed voorbereid naar de basisschool gaat. De ouders vinden
dat de peuterspeelzaal hierin veel te bieden heeft.
Ouderbijdrage
Mede omwille van een sluitende begroting en personeelskosten die onverkort hoog
blijven, heeft de SKV doen besluiten de tarieven per 1 mei 2010 te verhogen.
Financiën
In 2009 is het financiële beleid gecontinueerd dat is gericht op een sluitende begroting
en het creëren van een reserve teneinde in de toekomst tegenvallers te kunnen
opvangen. Er zijn voorzieningen getroffen voor vervanging van meubilair, onderhoud,
waaronder achterstallig schilderwerk, een kwaliteit en een risico-inventarisatie en voor
de scholing van de leidsters.
De schoonmaakkosten blijven op een laag niveau, omdat we de keuze hebben gemaakt om
de leidsters een deel van de schoonmaakwerkzaamheden te laten doen. Het
subsidiebedrag van de gemeente Voorschoten is gewijzigd en vastgesteld op € 79.289,gebaseerd op vijf zalen. Er heeft wel een inflatiecorrectie plaats gevonden.
Aantallen kinderen.
Tot eind 2009 is het kinderaantal per ochtend nog 20 peuters. In januari 2010 zal het
kinderaantal geleidelijk naar 16 peuters gaan. De gemeente heeft hiervoor een extra
subsidie gegeven.
Samenwerking
In december 2009 hebben Kindex en de SKV een convenant getekend waarin is
afgesproken om de samenwerking tussen beide organisaties verder te continueren. De
SKV en Kindex zijn belangrijke schakels in de doorgaande ontwikkeling van jonge
kinderen. Om tot een sluitende aanpak voor jonge kinderen te komen is het noodzakelijk
om de eigen werkzaamheden van SKV en Kindex op een efficiënte en effectieve wijze op
elkaar af te stemmen en te laten aansluiten. Het doel van de samenwerking is het
vroegtijdig signaleren van problemen bij jonge kinderen, het afstemmen van zorg, het
zorgen voor passende doorverwijzingen en een goede samenwerking tussen
peuterspeelzaalgroepen en kinderdagverblijfgroepen.
Als eerste is er de afspraak gemaakt dat de wederzijdse leidsters bij elkaar in de
‘keuken ’gaan kijken.
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We zijn zijdelings betrokken bij de nieuwbouwplannen in de Krimwijk. Het is de
verwachting dat de SKV gaat huren van Kindex, zoals dit ook het geval is bij Olleke
Bolleke in locatie Ter Lips.
In het kader van de Wet op de Harmonisatie zijn de SKV en Kindex samen een
Peuterplusgroep op kinderdagverblijf de Sterrenboom begonnen met de expertise
van de peuterspeelzaal. Voor een periode van ongeveer 12 maanden zullen een
peuterspeelzaalleidster en een pedagogische medewerkster zorg dragen voor deze
pilot. Deze periode loopt van mei 2009 tot mei 2010. Peuters van het
kinderdagverblijf gaan hier vanaf 3 jaar 1 dag in de week naar toe.
Op de Locatie Ter Lips overleggen alle betroken partijen regelmatig om zodoende meer
samenhang te krijgen voor het concept “Brede School”
Het Netwerk 0-4 jarigen is ook in 2009 één keer bij elkaar geweest. De betrokken
organisaties, Maatschappelijk werk, Bibliotheek, Opvoedbureau, Ouder en kindzorg
Valent RDB en Kindex hebben met elkaar afgesproken minstens één maal per jaar
bij elkaar te komen. We weten elkaar zo nodig ook tussentijd goed te vinden.
De SKV participeerde in 2009 in het Zorg Adviesteam 0-4 jarigen.
Het provinciale netwerk Zuid-Holland van de MO groep functioneert goed. We komen
gemiddeld om de twee maanden bij elkaar. Doel van het netwerk is onder andere het
uitwisselen van ervaringen en ontwikkelingen binnen het peuterspeelzaal werk. In alle
provincies zijn nu netwerken actief en hopelijk kunnen we voor de toekomst gezamenlijk
een vuist maken.
In 2009 is regelmatig contact geweest met
het bewonerscomité Noordhofland en
Vlietwijk. De overlast die buurtbewoners in
buurt van het Aleta Jacobsplantsoen van
hangjongeren ervaren was groot, maar de
genomen maatregelen hebben succes gehad .
Dit contact wordt als positief ervaren.
Ook is de Stichting in 2009 betrokken bij het
lokale onderwijsbeleid. De werkgroep is druk
bezig geweest met de invulling van de LEA
(Locaal Educatieve Agenda). Voor ons is daarin
de doorlopende leerlijn van belang (van
voorschool naar basisschool).Tevens is er
aandacht geweest voor de VVE gelden. In april
2008 is een gemeentelijk convenant getekend,
waarin is afgesproken dat alle gemeenten VVE
gelden ontvangen, ook de gemeenten die geen
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verplicht onderwijsachterstandbeleid hebben zoals de gemeente Voorschoten. We
hebben onder andere de mogelijkheid besproken van de aanschaf van een
ontwikkelingsmethode voor de peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. Hiermee wordt de
ontwikkeling van het jonge kind gevolgd. JSO heeft een onderzoek uitgevoerd waarin
het duidelijk werd welke methode het beste zou zijn in de Voorschotense situatie.
In samenwerking met Kindex en de lagere scholen is een VVE cursus gevolgd. Tevens is
er een taalontwikklings methode aangeschaft Puk en Ko en voor de kinderdagverblijven
is het Uk en Puk geworden.
Per 1 december 2009 vindt een uitwisseling plaats tussen de leidsters van Kindex en de
SKV.
In augustus 2010 gaat de uitvoering van de wet OKE en de harmonisatie van start. Dit
onder andere ter bevordering van de samenwerking tussen de peuterspeelzalen en de
kinderopvang. Een ander belangrijk punt binnen de wet OKE is de doorgaande
ontwikkeling van het jonge kind. De SKV heeft samen met de gemeente en de andere
kinderopvang organisaties een taalmethode aangeschaft: Puk en KO. De
peuterspeelzalen gaan hierdoor van de 20 naar de 16 peuters. De peuter/leidster ratio
wordt 8 peuters per leidster. Voor de SKV betekent dit 2 gekwalificeerde
peuterleidster per groep. De gemeente stelt hier twee jaar geld voor beschikbaar.
Diversen
Geïnteresseerden kunnen via onze website informatie over de stichting krijgen:
www.kinderspeelzaalvoorschoten.nl.
De site is gemakkelijk te vinden via diverse zoekmachines en gelinkt aan de site van de
gemeente Voorschoten.
Alle peuterspeelzalen zijn in 2009 door de GGD gecontroleerd op veiligheid, hygiëne en
gezondheid. De aanpassingen/ veranderingen die uit het rapport kwamen werden met de
gemeente doorgesproken en tevens is bekeken wie voor wat verantwoordelijk is. Daarna
is er tot uitvoering overgegaan. Zo zijn bijvoorbeeld bij peuterspeelzaal de
Boschfluiters de muren in overleg met de gemeente gestuct, omdat deze veel te ruw
waren en het gevaarlijk zou kunnen zijn voor de peuters.
De gemeente heeft in 2009 vastgesteld dat de SKV volledig voldoet aan de eisen die
worden gesteld in de Verordening Peuterspeelzaalwerk.
Het overdrachtsformulier dat wordt gebruikt voor de overdracht van de peuter naar de
basisschool blijft in zijn huidige vorm nog even in gebruik. Halverwege 2009 is een
keuze gemaakt voor een nieuwe VVE methode. Als gevolg hiervan zal het
overdrachtsformulier aangepast worden. De leidsters van de peuterspeelzalen
leerkrachten en pedagogische medewerkers hebben in dit kader in november een
scholingsmiddag van JSO gevolgd.
Een medewerkster van het opvoedkundige bureau heeft alle peuterspeelzalen bezocht
tijdens de koffieochtenden. Zij heeft de ouders geïnformeerd over de werkwijze van
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het bureau. Ook komt er op elke peuterspeelzaal iemand van het Consultatiebureau langs
om te kijken hoe het met de kinderen gaat tijdens hun bezoek op de peuterspeelzaal.
In de zomermaanden, vlak voor en vlak na de zomervakantie, is er op de diverse zalen
een goed bezochte feestmarkt georganiseerd. Voor de kinderen waren er diverse
spelletjes, waaraan met een aan te schaffen strippenkaart kon worden deelgenomen. Er
was meestal een rad van fortuin en voor de ouders taart, koek en koffie. Het doel was
het inzamelen van geld voor de aanschaf van nieuw speelgoed, een welkome aanvulling op
het budget van de peuterspeelzalen. Mede als gevolg van de enthousiaste inzet van de
leidsters en de oudercommissieleden zijn de feestmarkten in 2009 weer goed bezocht
en een groot succes.
De bedrijfshulpverleners, de ‘BHVers’ , hebben hun jaarlijks herhalingscursus gevolgd.
Tevens hebben alle leidsters hun kinder/EHBO weer herhaald.
In 2009 zijn we druk bezig geweest met up to date maken van het kwaliteitssysteem en
het uitvoeren van een risico inventarisatie. Het organisatie adviesbureau Nedcon levert
hiervoor de nodige ondersteuning. De kwaliteitsmap is aangepast en geactualiseerd.
In april 2008 is de SKV officieel RI& E gecertificeerd. In 2009 is de RI& E
geactualiseerd in samenwerking met Nedcom.
De keuring van de speeltoestellen door het bedrijf Speel Top Veilig heeft plaats
gevonden.
Enige jaren geleden is de Stichting begonnen met het intern opleiden van “her
intredende” vrouwen. Deze vrouwen volgen zelf een LOI of NTI opleiding kinderopvang
en worden vervolgens bij ons opgeleid en gecoacht tot peuterleidster.
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3. Jaarrekening
Balans per 31 december 2009
2009
Activa
Vaste activa
Inventaris
Inrichting

€

€

485
6.689
_____
7.174

Vorderingen
Ouderbijdragen
Te vorderen of vooruitbetaalde posten

224
8.678
_____
8.902

Liquide middelen
Rabobank, termijndeposito
Rabobank, spaarrekening
Rabobank, rekening courant
Rekening-courant speelzalen

0
108.591
10.955
3.037
_______
122.583
_______
138.659
======

Totaal activa

2008
€

675
4.763
_____
5.438
-------436
9.654
_____
10.090
-------100.000
22.770
1.567
3.673
_______
128.010
---------_______
143.538
======

Passiva
Eigen vermogen
Reserves
Voorzieningen
Loonkosten
Ontwikkelingsmethode
Verhuizing
Groot onderhoud
Vervanging meubilair

69.050

25.000
0
10.000
6.500
2.000
______
43.500

Kortlopende schulden
Belastingen en premies
Vakantietoeslag
Speelzalen, te besteden
Pensioenpremies
Te betalen posten

9.370
7.925
3.673
2.743
2.398
_____
26.109

Totaal passiva

_______
138.659
======

75.213
---------15.000
7.500
10.000
6.500
2.000
______
41.000
---------8.479
7.130
3.673
5.762
2.281
______
27.325
---------_______
143.538
======
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Verlies en Winstrekening inzake 2009

2009
€
Baten
Ouderbijdragen
Subsidie gemeente
Onderverhuur

€

190.910
79.289
10.082
_______
280.281

Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Afschrijvingen

238.695
33.765
17.235
1.746
_______
291.441
______
-11.160

Exploitatieresultaat
Bij: rentebaten
baten resp. lasten voorgaand jaar

3.903
1.093
_____
4.996

Resultaat

______
-6.164
=====

2008
€
190.260
77.167
10.158
_______
277.585
-----------233.206
32.912
19.918
961
_______
286.997
----------______
-9.412
----------2.794
2.238
______
556
---------______
-8.856
=====
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Specificaties inzake de exploitatierekening
Personeelskosten
Salarissen
Sociale lasten en heffingen
Pensioenlasten
Voorziening loonkosten
Ziekteverzekering en Arbo
Overige personeelskosten
Scholing
Invalkrachten

Af: ontvangen ziekengeld
doorberekening loonkosten

Huisvestingskosten
Huur
Schoonmaak
Gas, licht en water
Telefoon
Klein onderhoud
Vaste lasten
Voorziening vervanging meubilair
Diversen

Afschrijvingen
Inventaris
Inrichting

Overige kosten
Ontwikkelingsmethode VVE
Administratiekosten
Huishoudgeld
Speelgoed en materialen
Brochures speelzaal

2009
€
196.990
24.426
15.329
10.000
7.261
2.101
1.801
500
_______
258.408
0
-19.713
_______
238.695
------------

2008
€
184.263
24.416
14.427
0
6.323
2.265
1.881
544
_______
234.119
913
0
_______
233.206
-------------

13.775
4.596
8.957
1.843
2.405
1.506
0
683
______
33.765
----------

13.194
4.852
8.728
2.152
2.248
1.485
-1.500
1.753
______
32.912
----------

190
1.556
_____
1.746
---------

234
727
_____
961
---------

-7.500
9.502
2.981
1.250
0

-7.500
9.295
2.981
7.044
1.760
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4. Financieel verslag boekjaar 2009

Zoals elders in het jaarverslag te lezen is, staan de ontwikkelingen rondom de
bedrijfsvoering van peuterspeelzalen niet stil. Vanuit de rijksoverheid blijven
maatregelen komen die de bedoeling hebben het peuterspeelzaalwerk in het algemeen
een kwalitatieve impuls te geven. De nadruk ligt op het voorschoolse traject. De
peuterspeelzaal als voorschool van de basisschool.
Dit brengt onherroepelijk kosten met zich mee. De overheid trekt zich een deel van die
kosten wel aan maar een deel komt voor rekening van de peuterspeelzalen zelf.
De Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten loopt al jaren voorop als het gaat om door de
overheid opgelegde verbeterslagen. Al jaren werken we in Voorschoten met volledig
gekwalificeerde leidsters en maken we gebruik van de nieuwste materialen. Maar
daarnaast zijn er nog een aantal nieuw geïntroduceerde ontwikkelingsmethoden die door
de Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten afgelopen jaar en de komende jaren zullen
worden geïntroduceerd. Omdat de van overheidswege aangedragen ontwikkelingen
echter niet volledig door de rijksoverheid worden gefinancierd blijft er altijd een druk
bestaan op de ouderbijdragen. Als Kinderspeelzaal Voorschoten proberen we daarom
altijd kritisch te blijven kijken naar de kosten van kwaliteit. Maar we zijn er van
overtuigd dat de verhoudingen tot op heden nog juist zijn.
Een van de meest in het oog springende wijzigingen die komend jaar zullen worden
doorgevoerd is het terugbrengen van het aantal kinderen per zaal. Dit heeft in de
begroting direct zijn weerslag op de hoogte van de totale ouderbijdragen die de
Stichting in 2010 verwacht te genereren. Hiervoor heeft de gemeente Voorschoten een
compensatie toegezegd.
De personeelskosten die altijd zwaar op de begroting drukken zijn onderhevig aan de
vaststelling van de jaarlijkse CAO. De CAO heeft een aantal verhogingsslagen gekend
die door de Stichting niet direct konden worden doorgevoerd. Na jaren van bevriezing
van de salarissen, door de Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten zijn de laatste jaren
de schalen opgetrokken tot een aanvaardbaar niveau. Om aan deze kostenstijging ook in
de toekomst tegemoet te kunnen komen is voor het komende jaar een reservering voor
personeelskosten opgenomen. Het met hetzelfde percentage laten stijgen van de
ouderbijdragen vindt het bestuur van de Kinderspeelzaal Voorschoten vooralsnog niet
reëel. De verwachting is dat het jaar erna de personeelskosten niet meer zullen stijgen
omdat de Stichting in de CAO Welzijn de inhaalslag gemaakt heeft.
Conclusie mag zijn dat ondanks de grote druk die er op de financiën heerst, het de
Stichting ook dit jaar weer is gelukt slechts een klein negatief resultaat tegenover de
kwaliteit die de Stichting voor ogen heeft, te stellen. Voor volgend jaar blijft dit ook
het speerpunt: het leveren van een zo hoog mogelijke kwaliteit tegenover een
betaalbare prijs.

Jaarverslag 2009 - Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten - 12

5. Accountantsverklaring

Jaarverslag 2009 - Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten - 13

6. Kwantitatieve gegevens 2009
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7. Personele bezetting 2009.
De stichting heeft 13 personeelsleden in vaste dienst, 1 persoon minder dan in 2008,
allen van het vrouwelijke geslacht. Eén directeur en 11 peuterleidsters, allemaal met een
part-time dienstbetrekking.
1 persoon heeft een dienstverband van 20 uur
1 persoon heeft een dienstverband van 18,75 uur
2 personen hebben een dienstverband van 16,9 uur
6 personen hebben een dienstverband van 15 uur
1 persoon heeft een dienstverband van 9,3 uur
1 persoon heeft een dienstverband van 15 uur en is vanaf mei gedetacheerd bij Kindex
Ultimo 2009 komt de totale formatie hiermee op 5,74 fte.
Het ziekteverzuim in 2009 was 1,25%.

Leeftijdopbouw
< 40 jaar
8%
>50 jaar
46%

40 tot 50
jaar
46%

< 40 jaar

40 tot 50 jaar

>50 jaar

Dienstverband in jaren

t/m 5 jaar;
4

Meer dan
10 jaar; 6

6 t/m 10
jaar; 3

t/m 5 jaar

6 t/m 10 jaar

Meer dan 10 jaar
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8. Activiteiten 2010
De concrete activiteiten voor 2010 verschillen niet zo veel met de voorgaande jaren. De
stichting exploiteert 5 peuterspeelzalen in de gemeente Voorschoten waarbij het
hoofddoel is:
het bieden van een professionele aanvulling op de opvoeding thuis en het bieden van
optimale ontwikkelingskansen aan het kind. De aanvulling op de thuissituatie bestaat
vooral uit het aanbieden van een veilige omgeving waar het kind de ruimte heeft om te
spelen, waar het leeftijdsgenootjes ontmoet en waar het kennis kan maken met een
breed scala aan speel- en ontwikkelingsmaterialen.
De peuters :
• leren samenspelen
• leren vertrouwen te ontwikkelen in andere mensen
• werken aan de bevordering van de taalontwikkeling
• worden gestimuleerd in hun motorische ontwikkeling
• worden geprikkeld tot creativiteit
• worden gestimuleerd in hun verstandelijke ontwikkeling.
Bovenal is de SKV voornemens er alles aan te doen haar alom gewaardeerde werk voor te
zetten. De kwaliteit van haar werk te bewaken terwijl de financiële situatie nog verder
wordt verbeterd. Afhankelijk van de financiële draagkracht van de SKV gaan de
leidsters in 2010 een schaal in hun salaris omhoog, hetgeen betekent dat de SKV de
achtergebleven CAO-verhoging van de salarissen op het juiste niveau brengt. In 2011
kunnen een aantal leidsters niet meer stijgen in hun salarisschaal omdat het maximale is
bereikt.
De pilot die we met KINDEX op de locatie de Sterrenboom hebben loopt per 30 april
2010 af. De evaluatie moet nog plaats vinden. Nu kan reeds geconstateerd worden dat
het leerzaam is geweest voor beide partijen.
In augustus 2010 gaat de wet OKE van Start. Momenteel worden de voorbereidingen
getroffen.
Ook het behoud van de subsidie relatie met de gemeente is voor de SKV belangrijk.

Van het Rabo stimuleringsfonds, hebben we geld beschikbaar gekregen voor de aanschaf
van twee aankleedtafels en een zonneluifel.
In 2010 volgende leidsters een cursus kindermishandeling. Er is een HCO dag waar van
iedere speelzaal 1 leidster naar toe gaat om een/of meerdere workshops te volgen. Dit
verhoogt de kwaliteit van het werk op de peuterspeelzaal.
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9. Tarieven peuterspeelzaal 2010

Inkomensgroep

Bruto
gezinsinkomen
per maand

Tarief
Tarief
maandelijks
maandelijks
(euro) voor
(euro) voor
het 1e kind (2 het 1e kind (1
ochtenden
extra ochtend
per week)
per week)

A

tot 1.588

39,50

19,75

B

1.588 – 2.042

49,50

24,75

C

2.042 – 2.496

56,50

28,25

D

2.496 – 2.950

64,50

32,25

E

2.950 – 3.403

75,00

37,50

F

3.403 – 3.857

85,50

42,75

G

3.857 – 4.311

93,00

46,50

H

4.311 en hoger

99,50

49,75

De totale ouderbijdrage hangt af van de hoogte van het maandelijkse gezinsinkomen en
het aantal keren dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt (minimaal 2 ochtenden per
week). In bovenstaande tabel kunt u zien in welke groep uw inkomen valt (bruto
gezinsinkomen per maand, inclusief een eventueel tweede inkomen, exclusief toeslagen
voor vakantie en overheveling).
Uitzondering : in geval van een pleegkind/ tweelingen wordt de ouderbijdrage voor dat
kind vastgesteld conform de laagste inkomensgroep.
Eenmalig dient per kind €15,00 inschrijfkosten te worden voldaan.
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10. Meerjarenbegroting 2010-2012

Onderhavige begroting is opgemaakt naar de ‘stand van zaken’ per einde maart 2010.
Meerjarenbegroting St. Kinderspeelzaal Voorschoten
2009
begroot
Baten
Ouderbijdragen
Subsidie gemeente
compensatie gemeente
Onderverhuur

Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingen
Diversen

Exploitatieresultaat
Bij: rentebaten
nagekomen lasten en baten

Resultaat

2009
werkelijk

2010

2011

2012

180.500
83.163
33.500
10.951

225.400
92.617

201.000
92.617

190.910
79.289

11.500

10.082

177.000
80.875
33.500
10.333

305.117

280.281

301.708

308.114

330.217

263.500
43.165
108
24.430

228.695
33.765
1.746
24.735

256.950
36.050
1.939
23.950

274.600
37.300
1.939
24.150

277.600
38.550
1.939
24.450

331.203

288.941

318.889

337.989

342.539

-26.086

-8.660

-17.181

-29.875

-12.322

300

3.903
1.093

3.000

3.000

2.500

300

4.996

3.000

3.000

2.500

-25.786
======

-3.664
======

-14.181
======

-26.875
======

-9.822
======

12.200

Toelichting op de begroting voor 2010 tot en met 2012
In de begrotingen van 2010 en verder zijn de te verwachten inkomsten betreffende de
ouderbijdragen fors lager dan de jaren ervoor. Dit is te verklaren doordat er in
opdracht van de overheid de aantallen kinderen van 20 naar 16 zijn terug gebracht.
Deze genomen maatregel wordt elders in het jaarverslag verklaard. Ter compensatie van
deze maatregel heeft de gemeente Voorschoten een extra toelage toegezegd voor in elk
geval 2 jaar. Voor de jaren erna worden nog gesprekken gevoerd. De overigen inkomsten
zijn naar verwachting in lijn van de jaren ervoor.
Aan de uitgavenkant zijn het sinds jaar en dag de salariskosten die zwaar op de
begroting drukken. Komende jaren zal dat niet anders zijn. Voor 2011 krijgt de
Kinderspeelzaal te maken met extra kosten in verband met het in de de CAO
vastgelegde seniorenverlof. Daarnaast is er in de CAO, in tegenstelling tot voorgaande
jaren, sprake van een 13e maand die de werkneemsters zullen krijgen uitgekeerd. De
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huisvestingskosten en overige kosten zullen niet meer dan het inflatieniveau stijgen en
zijn door de Kinderspeelzaal goed te reguleren.
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