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1. Terugblik over het jaar 2011 van de Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten.

In bestuurlijk opzicht was 2011 een jaar waarin tevreden kon worden vastgesteld dat de
inspanningen van alle voorgaande jaren , goed in onze organisatie verankerd liggen.
Vanuit die solide basis zijn wij in staat om snel in te spelen op de maatschappelijke
ontwikkelingen die ons werk raken. Zo schreef ik hier vorig jaar over de toekenning van
VVE gelden. Inmiddels zijn kinderen met die indicatie geplaatst en betekent dat weer
een verbreding van de mogelijkheden die wij kunnen bieden.
De hogere subsidie die wij van de Gemeente Voorschoten hebben gekregen ervaren wij
als een erkenning voor het peuterspeelzaalwerk dat wij al ruim 30 jaar binnen
Voorschoten verzorgen. Een belangrijke impuls voor de continuïteit, die wij altijd al
essentieel hebben gevonden.
Financieel sluiten wij 2011 af met een keurig resultaat. Voor gedetailleerdere info
daarover mag ik u verwijzen naar de financiële paragraaf.
Dit alles zou echter niet tot stand gekomen zijn zonder de inzet van onze leidsters en
de vrijwilligers, die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan ons
peuterspeelzaalwerk.
Namens het gehele bestuur een oprecht: Dank jullie wel!!
Met vriendelijke groet
Jos Pinkse, voorzitter
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2. Jaaroverzicht
Inleiding.
Het jaar 2011 heeft in het teken van de Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) gestaan.
De peutergroepen worden door 16 peuters per ochtend bezocht, het
taalontwikkelingsprogramma Puk en Ko is volledig geïntegreerd.
De verkleining van de groepen, die plaats vond in 2010, wordt door iedereen als zeer
positief ervaren. De subsidie die we voor de verkleining van de groepen hebben gekregen
was voor 2 jaar, het eerst jaar is nu achter de rug.
Omdat de groep naar 16 peuters is gegaan zijn er op sommige peuterspeelzalen langere
wachtlijsten ontstaan. 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.
Op peuterspeelzaal Pippeloen heeft vooruitlopend op de officiële VVE start (februari
2012 gepland) een experiment VVE plaatsgevonden. Op de dinsdagmiddag komen
ongeveer 8 peuters met een taalachterstand naar de peuterspeelzaal. Op de middag
worden de peuters intensiever begeleid en er is extra aandacht voor de taal. Er wordt in
kleine groepjes gewerkt en veel gelezen en gezongen. Ouders die gevraagd zijn om deel
te nemen reageren enthousiast.
Ouderbijdrage
Mede omwille van een sluitende begroting en personeelskosten die onverkort hoog
blijven, heeft de SKV doen besluiten de tarieven per 1 mei 2011 te verhogen.
Aantallen kinderen.
In 2011 was het kinderaantal 16 peuters per groep. De gemeente heeft hiervoor een
extra subsidie verstrekt. Per maand werden de vijf peuterspeelzalen bezocht door 200
individuele kinderen. Een peuter bezoekt de peuterspeelzaal gemiddeld twee ochtenden
per week. De gemiddelde bezettingsgraad was 94,5%.
Samenwerking
De samenwerking met KINDEX is in 2011 niet
verder uitgebreid. Het samenwerkingsconvenant is
door ons opgezegd omdat de afspraken die daarin
werden gemaakt vanuit Kindex niet haalbaar bleken.
Verschillen in de uitvoering van het ontwikkelingsprogramma en de overdracht naar de basisschool
speelde ook parten.
Op de locaties waar we met Kindex gezamenlijk in
gebouwen zitten loopt de samenwerking goed. Vanaf
oktober 2011 maken we gebruik van een interne zaal
in het kinderdagverblijf de Boomgaerd. Dit is voor
ons erg wennen.
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Het Netwerk 0-4 jarigen is in 2011 één keer bij elkaar geweest. De betrokken
organisaties zijn Maatschappelijk werk, Bibliotheek, Opvoedbureau, Ouder en kindzorg
Valent RDB en Kindex. Partijen houden elkaar op de hoogte van hun activiteiten en
stemmen deze op elkaar af. De partijen weten elkaar zo nodig ook tussentijds goed te
vinden.
De SKV participeerde in 2011 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 2011 is regelmatig contact geweest met de opbouwwerkster van Noord Hofland
omdat er in Vlietwijk geen buurtwerker meer is, is er ook geen contact geweest
In 2011 is de betrokkenheid bij de lokale educatieve agenda gecontinueerd. 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. De VVE
werkgroep, zowel in groot als in klein verband, is
in 2011 maandelijks bij elkaar geweest en werd
goed bezocht. De deelnemers waren de
basisscholen de kinderopvang ,
wijkverpleegkundige ouder en kind GGD,
logopediste, maatschappelijk werk
(Opvoedbureau) en de bibliotheek. Het nieuwe
overdrachtsformulier is per 1 januari 2011 in
gebruik genomen. Het overdrachtsformulier gaat
na invulling direct met handtekening van de
ouders naar de basisschool.
De leidsters hebben twee maal een ondersteuning voor de implementatie van Puk en Ko
coaching op de werkvloer gekregen.
Diversen
Een medewerkster van het Opvoedkundige Bureau heeft alle peuterspeelzalen bezocht
tijdens de koffieochtenden. Zij heeft de ouders geïnformeerd over de werkwijze van
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
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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 2011 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. Omdat de BHV niet
meer jaarlijks verplicht is
gaat dit vervolgens een keer
per twee jaar gebeuren.

samenwerking met de firma Nedcom.

In april 2008 is de SKV
officieel RI&E
gecertificeerd. In 2011 is de
RI&E geactualiseerd in

De keuring van de speeltoestellen door het bedrijf Speel Top Veilig heeft
plaatsgevonden.
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.
De website voldoet prima. Ouder kunnen zelf het in schrijfformulier downloaden.
www.kinderspeelzaalvoorschoten.nl.
De site is gemakkelijk te vinden via diverse zoekmachines en gelinkt aan de site van de
gemeente Voorschoten. Voor nieuwe ouders is het gemakkelijker om een keuze te maken
naar welke peuterspeelzaal hun peuter gaat voor ze een afspraak maken om langs te
komen
Elke speelzaal heeft een eigen nieuwspagina. Ook hebben alle peuterspeelzalen een
eigen fotoalbum.
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3. Jaarrekening
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4. Toelichting Financieel verslag 2011
Dit jaar heeft ten aanzien van de financiën de nadruk gelegen op het zo stabiel als
mogelijk houden van het uitgaven- en inkomstenpatroon en het zoeken naar
mogelijkheden om de druk die er al jaren op de financiën rust, te verminderen.

Omdat de professionaliteit van de SKV nooit in het geding mag komen is er veelvuldig
overleg geweest tussen de SKV en de gemeente Voorschoten. Dit overleg is voor de
stichting heel positief geweest en heeft er onder andere toe geleid dat we als stichting
daadwerkelijk de stap konden maken naar het aanbieden van de voorzieningen rondom de
voor- en vroegschoolse educatie. Er zijn vanuit de bestaande financiële mogelijkheden,
middelen ter beschikking gesteld om het personeel te scholen en de zalen in praktische
zin optimaal voor dit traject voor te bereiden. Begin 2012 is deze voorziening officieel
van start gegaan in Voorschoten en de SKV is trots daar een serieuze partner in te
kunnen zijn.
In het najaar van 2011 is Pippeloen verhuisd naar haar nieuwe onderkomen in de nieuwe
wijk Krimwijk. Doordat er daarvoor ruim van te voren geld gereserveerd was, heeft dit
geen directe problemen opgeleverd op financieel vlak. Wel is deze locatie duurder dan
de SKV gewend is voor haar locaties te betalen. Natuurlijk is de locatie prachtig en van
alle gemakken voorzien, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Maar ook dit heeft de
stichting in overleg met de gemeente kunnen opvangen.
Om de inkomsten uit de ouderbijdrage door het jaar heen beter te verdelen, is het
systeem van de betalingen veranderd van 12 maanden naar 11 maanden. Zo blijven de
inkomsten die voorvloeien uit de ouderbijdragen, met name in de zomer maanden,
constanter. Daarnaast is er voor ouders de mogelijkheid gecreëerd om bij het verlaten
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van de speelzaal een halve maand af te nemen zodat er soepeler kan worden
doorgestroomd naar het basisonderwijs. Omdat deze keuze er toe leidde dat ouders per
maand, optisch, meer gingen betalen, zijn de tarieven voor komend jaar niet verhoogd.
Een verhoging is naar verwachting pas aan het begin van 1013 te verwachten.
De SKV blijft zich ook voor de toekomst inzetten om de kwaliteit van het
peuterspeelzaalwerk in Voorschoten op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Daar
zullen de komende tijd weer de nodige reserveringen voor worden gedaan.
De personeelskosten die altijd zwaar op de begroting drukken zijn onderhevig aan de
vaststelling van de jaarlijkse CAO. Dit blijft voor de SKV altijd een aandachtspunt en
wordt de komende periode dan ook weer kritisch gevolgd. Daarnaast vindt de SKV het
belangrijk dat haar personeel zich middels scholing, blijft ontwikkelen. Voor deze
scholingsmogelijkheden en om het eventueel kunnen opvangen van cao-verhogingen boven
het inflatieniveau te gemoed te kunnen komen is daarvoor in de begroting geld
gereserveerd.
Conclusie mag dit jaar zijn dat de druk die er al jaren op de financiën heerst, wat is
afgenomen, waardoor de Stichting in de gelegenheid is gesteld de kwaliteit en
professionaliteit wederom dit jaar en extra impuls te geven. En dit ook voor de komende
periode zal kunnen doorzetten. Zodat kwaliteit en prijs met elkaar in verhouding zijn en
blijven. En onze peuters blijvend maximale ontwikkelingskansen worden geboden.
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5. Accountantsverklaring
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6. Kwantitatieve gegevens 2011
Aantal kinderen per inkomensgroep december
2011
1
0-2042
13
2
2042-2950
23
3
2950-3857
25
4
3857-hoger
134
195
Aantal nieuwe inschrijvingen vanaf 1-1- 2011 zijn er in
totaal 149
Geplaatst per 1-1-2011 zijn er 184 , dus in totaal 333
kinderen

aantal individuele kinderen per
gefactureerde
maand
kindplaatsen
Beschikbare
per maand
plaatsen
jan 2011
182
377
384
feb 2011
182
380
384
maart 2011
186
387
384
april 2011
187
380
384
mei 2011
190
382
384
juni 2011
187
366
384
juli 2011
147
281
384
aug 2011
171
330
384
sept 2011
188
359
384
okt 2011
192
368
384
nov 2011
195
370
384
dec 2011
195
376
384
2202
4356
Bezettingsgraad is 4356/4608 is 94,5%
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7. Personele bezetting 2011.
De stichting heeft 13 personeelsleden in vaste dienst, allen van het vrouwelijke
geslacht. Eén directeur en 12 peuterleidsters, allemaal met een part-time
dienstbetrekking.
1 persoon heeft een dienstverband van 23 uur
2 personen hebben een dienstverband van 18,75 uur
2 personen hebben een dienstverband van 16,9 uur
5 personen hebben een dienstverband van 15 uur
3 personen en hebben een dienstverband van 11.25 uur
Ultimo 2011 komt de totale formatie hiermee op 5,74 fte.
Twee leidster hebben de Stichting verlaten. Een is met “ vroeg” pensioen gegaan de
andere heeft een nieuwe baan gekregen.
Het ziekteverzuim in 2011 was 3,4% als gevolg van twee langdurig zieken.

Leeftijdopbouw

< 40 jaar
8%

>50 jaar
38%

40 tot 50
jaar
54%

< 40 jaar

40 tot 50 jaar

>50 jaar

Dienstverband in jaren

Meer dan
10 jaar; 4

t/m 5 jaar;
5

6 t/m 10
jaar; 4
t/m 5 jaar

6 t/m 10 jaar

Meer dan 10 jaar
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8. Activiteiten 2011-2016
De concrete activiteiten verschillen niet zo veel met de voorgaande jaren. De Stichting
Kinderspelzaal Voorschoten 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.
Het doel wordt bereikt doordat 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 voort
te zetten. De kwaliteit van haar werk wordt bewaakt en de financiële situatie wordt nog
verder verbeterd. Het salaris van het personeel is op CAO nivo. De ouderbijdrage zal
de komende jaren met inflatie stijgen om aan onze verplichtingen ten opzichte van het
personeel te kunnen voldoen.
De leidsters worden jaarlijks getraind voor de BHV en EHBO.
Ook in het kader van Het VVE traject zullen de leidsters de komende jaren geschoold
worden. Op de speelzalen wordt dagelijks gewerkt met de methode PUK en Ko, zowel
leidsters als ouders en zeker niet te vergeten de peuters zijn enthousiast.
Andere nieuwe ontwikkelingen die in de periode 2012 – 2016 zullen plaats vinden zijn :


Alle peuters die de peuterspeelzaal reeds bezoeken worden indien er sprake is
van taalachterstand geïndiceerd.



Vanaf 1 februari 2012 is de VVE officieel van start gegaan. Geïndiceerde peuters
komen 3 dagdelen per week op de peuterspeelzaal. Ouders worden financieel
gecompenseerd.



Voor ouders die op dit moment geen peuters op de peuterspeelzaal hebben en
waarvan uit screening door jeugdverpleegkundige blijkt dat ze voor VVE in
aanmerkingen komen, worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Ouders
worden zo op de hoogte gebracht van de mogelijkheden die er voor hun peuters
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zijn. Eventueel maken we gebruik van een tolk om ouders zodoende zo goed als
mogelijk te kunnen voorlichten.


Voor inburgeraars met kinderen zou de VVE een prima opstart kunnen zijn. In het
verleden is het ook weleens geprobeerd om peuters van inburgeraars te plaatsen
hetgeen niet lukte, omdat de tijden van de scholing van de inburgeraars niet
parallel liep met de openingstijden van de peuterspeelzaal. Voor dit knelpunt zal
een oplossing gerealiseerd worden.



De jaren 2012 – 2016 staan in het teken van het verder professionaliseren en
verankeren van de VVE methode en het werken met PUK en Ko.
Op alle peuterspeelzalen wordt met de verschillende Puk thema’s gewerkt: Ik
ben Puk,hoera een baby, regen, groot en klein en oef wat warm.



De komende jaren wordt extra aandacht besteed aan de scholing van het
personeel.

Burgemeester Staatsen leest voor in peuterspeelzaal Olleke
Bolleke
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9. Meerjarenbegroting 2011 - 2016

Onderhavige begroting is opgemaakt naar de ‘stand van zaken’ per einde maart 2012.
Meerjarenbegroting St. Kinderspeelzaal Voorschoten
2012
euro's
Baten
Ouderbijdragen
Subsidie gemeente
Voorschoolse educatie
Overhead Voorschoolse educatie
Onderverhuur
compensatie gemeente tav huur krimwijk
Lasten
Personeelskosten
Kosten VVE
Huisvestingskosten
Afschrijvingen
Diversen

Exploitatieresultaat
Bij: rentebaten
Resultaat

2013
euro's

2014
euro's

2015
euro's

2016
euro's

198.000 202.000 206.000 210.000 214.000
151.000 151.000 151.000 151.000 151.000
25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
10.775 11.075 11.375 11.675 12.000
3.840
3.840
3.840
3.840
3.840
392.115 396.415 400.715 405.015 409.340
285.550 284.900 290.450 296.000 301.975
20.000 20.500 21.000 21.500 22.000
43.850 44.850 45.850 46.850 47.950
4.500
3.500
2.500
2.000
2.000
27.215 25.665 26.115 26.465 27.415
381.115 379.414 385.915 392.815 401.340
11.000

17.000

14.800

12.200

8.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

13.000 19.000 16.800 14.200 10.000
====== ====== ====== ====== ======

Toelichting op de begroting voor 2012 - 2016
De Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten loopt 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. Er is onder
andere geïnvesteerd in Puk en Co in het kader van de VVE. Omdat de van
overheidswegen aangedragen ontwikkelingen echter niet volledig door de (Rijks)
overheid worden gefinancierd blijft er altijd een druk bestaan op de ouderbijdragen.
Daarom proberen we altijd kritisch te blijven kijken naar de kosten van de kwaliteit van
de door de overheid aangedragen ontwikkelingen. Maar we zijn er van overtuigd dat de
verhoudingen ook voor de komende jaren nog juist zijn. In de toekomstige jaren is
rekening gehouden in de begroting met een behoorlijke verhoging van de tarieven. Niet
alleen zijn de ouderbijdragen verhoogt maar zijn er ook tariefgroepen samengevoegd.
Hiermee zit de Stichting al boven de door de VNG geadviseerde tarieven.
De personeelskosten, die altijd zwaar op de begroting drukken, zijnde ongeveer 75% van
de totale exploitatielasten, zijn onderhevig aan de vaststelling van de jaarlijkse CAO.
De CAO heeft een aantal verhogingsslagen gekend die door de Stichting niet direct
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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. De verplichting tot het in dienst hebben van voldoende
gekwalificeerd personeel maakt dat het lastig is om de personeelskosten te verlagen.
Het beleid is om met zo jong mogelijk personeel te werken, maar de kwaliteit is hierbij
uiteraard altijd doorslaggevend. Vanaf het jaar 2012 ligt de nadruk dan ook op het op
peil houden van de kwaliteit, door onder meer scholing en extra aandacht voor onder
andere de VVE activiteiten. Hiertoe is ruimte in de begroting gemaakt, welke door de
Gemeente Voorschoten wordt gesubsidieerd.
De hogere huurlasten van de vestiging in de Krimwijk, Pippeloen, is overleg met de
Gemeente Voorschoten afgedekt.
Conclusie mag voor de komende jaren zijn, dat de financiën op orde zijn en behoren bij
de doelstellingen en kwaliteit die de Stichting voor ogen heeft. Voor de volgende jaren
blijft dit ook het speerpunt: het leveren van een zo hoog mogelijke kwaliteit tegenover
een betaalbare prijs!
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10. Tarieven peuterspeelzaal 2012.
Tarieven peuterspeelzalen die gelden voor peuters die ingeschreven worden vanaf 1
januari 2012
Tarief maandelijks
Bruto
(euro) voor het eerste
Inkomstengroep gezinsinkomen per
kind (twee ochtenden
maand (euro)
per week)

Tarief maandelijks
(euro) voor het eerste
kind (één extra
ochtend per week

1

tot 2.042

56,00

28,00

2

2.042 - 2.950

73,00

36,50

3

2.950 - 3.857

97,00

48,50

4

3.857 en hoger

113,00

56,50

In de zomervakantie wordt 1 maand niet in rekening gebracht.
De totale ouderbijdrage hangt af van de hoogte van het maandelijkse gezinsinkomen en
het aantal keren dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt . 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 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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