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1. Terugblik over het jaar 2012 van de Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten. 

 

 

In bestuurlijk opzicht was 2012 een betrekkelijk “normaal” jaar.  

Maar “normaal” betekent niet dat er stilgezeten wordt. Het bestuur, maar met name de 

leidsters en de directeur werken dagelijks aan het handhaven en waar nodig 

aanscherpen van een kwalitatief hoogwaardige kinderspeelzaal. Vanuit die solide basis 

zijn wij in staat om snel in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

Op invloeden van meer economische aard hebben wij minder invloed, maar betekent wel 

dat wij kritisch moeten kijken naar het aantal speelzalen en het aantal ochtenden, 

waarop die zalen open kunnen zijn. 

 

Financieel sluiten wij 2012 nog af met een klein positief  resultaat.  Voor 

gedetailleerdere  info daarover mag ik u verwijzen naar de financiële paragraaf.  Onze 

zorg ligt meer bij de jaren daarna en daar zullen wij bij ons beleid serieus rekening mee 

moeten houden. 

 

Rest mij allen die zich op welke wijze dan ook hebben ingezet voor het werk van onze 

Stichting, namens het gehele bestuur, oprecht daarvoor te bedanken. 

 

Met vriendelijke groet 

 

Jos Pinkse, voorzitter 
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2. Jaaroverzicht 

 

Inleiding.  
In februari 2012 is het officiële programma van de Voor en Vroegschoolse Educatie ( 

VVE ) van start gegaan. De peutergroepen worden door 16 peuters per ochtend bezocht, 

het taalontwikkelingsprogramma Puk en Ko is volledig geïntegreerd. De dinsdag 

middaggroep is gecontinueerd al blijft het een zorg om de  bezetting van de groep 

omhoog te krijgen .Peuters tussen 2 ten 4 jaar slapen veelal tussen de middag. Op 

sommige peuterspeelzalen zijn langere wachtlijsten ontstaan. 40 peuters hebben 

Stichting breed gebruik gemaakt van de VVE. Ook dit jaar hebben we te maken met 

ouders die hun peuters op de kinderopvang hebben maar bijvoorbeeld door 

werkeloosheid en het duurder worden van de tarieven naar onze speelzalen komen.. 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 
Ouderbijdrage is in 2012 niet verhoogd. Wel heeft de Stichting de totale ouderbijdrage 

die normaal verrekend werd in 12 maanden terug gebracht naar 11 maanden. Ouders zijn 

dus maandelijks iets meer gaan betalen. 

  

 

Aantallen kinderen. 
In 2012 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 bezettingsgraad was 92%.  

 

Het Netwerk 0-4 jarigen is in 2012 één keer bij 

elkaar geweest. De betrokken organisaties zijn  

Maatschappelijk werk, Bibliotheek, Opvoedbureau, 

GGD  Hollands midden jeugdzondheidszorg 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 2012 in het Zorg 

Adviesteam 0-4 jarigen. 

Het provinciale netwerk Zuid-Holland van de MO 

groep functioneert goed. 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. 
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In 2012 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 2012 gecontinueerd. 

De deelnemers waren de basisscholen de 

kinderopvang , wijkverpleegkundige 

ouder en kind GGD, logopediste,  maatschappelijk werk (Opvoedbureau) CJG en de 

bibliotheek.  

 

De leidsters hebben in een gezamenlijke scholing Puk en Ko terug gekeken op interactie 

vaardigheden en de sensormotoriek van peuters . 

  

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 is 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 2012 weer goed bezocht 

en een groot succes. 

 

De bedrijfshulpverleners, de ‘BHVers’ , 

hebben hun jaarlijks herhalingscursus 

gevolgd. Ook 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. 

 

In april 2008 is de SKV officieel RI&E 

gecertificeerd. In 2012 is de RI&E 

geactualiseerd in samenwerking met de 

firma Nedcom.  
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In 2012 heeft op alle zalen een GGD controle plaatsgevonden, omdat het de eerste keer 

was kwamen uit het rapport aanbevelingen voor verbeter punten van de risico 

inventarisatie gezondheid en veiligheid. We hebben ons aan gesloten bij de risicomonitor 

en zijn deze gaan uitvoeren voor alle zalen. De risicomonitor is begin december up to 

date bij de GGD ingeleverd. In 2013 komt hier een vervolg op  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderspeelzaalvoorschoten.nl/
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3. Kwantitatieve gegevens 2012 

 
Aantal kinderen per inkomensgroep december 2012

€ Regulier VVE Totaal %

1 tot 2.042 37 8 45 24

2 2.042 - 2.950 12 7 19 10

3 2.950 - 3.857 20 1 21 11

4 3.857 - hoger 91 10 101 55

160 26 186 100  
 

Verdeling inkomensgroepen in % 

 
 

Bezetting 
aantal individuele kindplaatsen kindplaatsen

kinderen per maand gefactureerd beschikbaar

jan 191 374 400

feb 196 376 416

mrt 197 378 416

april 208 390 416

mei 198 384 416

juni 197 377 416

juli/aug 198 369 416

sept 199 383 416

okt 189 380 416

nov 199 396 416

dec 194 386 416

2166 4193 4560  
 

4560 beschikbare kindplaatsen ten opzichte van 4193 gerealiseerde kindplaatsen  

betekent een bezettingsgraad van 92%. 
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4. Personele bezetting 2012. 

 

De stichting heeft 13 personeelsleden in vaste dienst,  allen van het vrouwelijke 

geslacht. Eén directeur en 12 peuterleidsters, allemaal met een part-time 

dienstbetrekking. Twee leidster hebben de stichting in 2012 verlaten en we mochten 2 

nieuwe leidster verwelkomen. 

 

1 persoon heeft een dienstverband van 19 uur 

2 personen hebben een dienstverband van 12 uur    

2 personen hebben een dienstverband van 20 uur    

2 personen hebben een dienstverband van 18 uur   

2 personen hebben een dienstverband van 23 uur   

4 personen hebben een dienstverband van 16 uur 

 

Ultimo 2012 komt de totale formatie hiermee op 6,36 fte. 

 

Het ziekteverzuim in 2012 was 0,6% . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dienstverband in jaren

t/m 5 jaar; 

6

6 t/m 10 

jaar; 3

Meer dan 

10 jaar; 4

t/m 5 jaar 6 t/m 10 jaar Meer dan 10 jaar

Leeftijdopbouw

< 40 jaar

8%

40 tot 50 

jaar

54%

>50 jaar

38%

< 40 jaar 40 tot 50 jaar >50 jaar
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5. Activiteiten 2012-2016  

We zien ons zelf als ” lerende” organisatie, we willen zo goed als mogelijk aansluiten bij 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

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 – 2017 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 
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worden zo op de hoogte gebracht van de mogelijkheden die er voor hun peuters 

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 moeten gerealiseerd worden. In 2013zullen de contacten met 

Assalem verder verdiept worden 

 

 De jaren 2012 – 2017 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. Dit jaar hebben 

een aantal leidsters eigen thema’s bedacht en uit gevoerd als zijnde een Puk 

thema. 

 

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

personeel. In het kader van studiedagen is er binnen de Stichting geschoold in 

“Hoe ga je als organisatie om met veranderingen”. 
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Financieel Jaarverslag 2012 

 

6. Bestuursverslag jaarrekening 

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. 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. 

Als Kinderspeelzaal Voorschoten proberen we daarom altijd kritisch te blijven kijken 

naarde 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 

verhogingvan de tarieven. Echter door de hoge inflatie per eind 2012, en de later 

aangekondigde Cao verhogingen, is de in de begroting doorgevoerde verhoging wellicht 

niet voldoende. Hier komt nog bij dat de bezetting per zaal, in vergelijking met eerdere 

jaren, een beeld laat zien voor 2013 en 2014, die een lagere bezetting tot gevolg heeft. 

Uiteraard zal de leiding proberen elke zaal zo efficiënt mogelijk te bemannen, 

vooralsnog moet de Stichting uitgaan van kleine exploitatietekorten voor de jaren 2013 

en 2014. 

De personeelskosten die altijd zwaar op de begroting drukken, in 2013 begroot op 

ongeveer 78% van de totale exploitatielasten, zijn onderhevig aan de vaststelling van de 

jaarlijkse CAO. 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 vraag blijft echter of de alsmaar 

toenemende personele kosten gefinancieerd kunnen blijven worden, indien de 

doelstelling van de Stichting is om zoveel mogelijk peuters te kunnen plaatsen. 

De hogere huurlasten van de vestiging in de Krimwijk, Pippeloen, zijn in overleg met de 

Gemeente Voorschoten afgedekt. 

Conclusie mag voor de komende jaren luiden dat de financiën op orde zijn en behoren bij 

de doelstellingen en kwaliteit die de Stichting voor ogen heeft. Belangrijk hierbij is ook 

dat er een zo goed mogelijk evenwicht is tussen enerzijds het hebben van kwalitatief 

goed personeel en anderzijds een betaalbare prijs voor de ouders en dus een zo’n hoog 

mogelijke zaalbezetting. 

Voor de volgende jaren blijft dit derhalve nog steeds het speerpunt: het leveren van 

een zo hoog mogelijke kwaliteit tegenover een betaalbare prijs! 
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7. 
 

31-12-2011 31-12-2011

€ € € € € €

ACTIVA PASSIVA

Materiele vaste activa Eigen vermogen

Inventaris 869          1.364       Stichting reserve begin boekjaar 67.303     64.917     

inrichting 1.773       3.143       Overschot boekjaar 3.478       2.386       

2.642       4.507       Stichting reserve einde boekjaar 70.781     67.303     

Voorzieningen

Loonkosten 12.500     12.500     

Groot onderhoud 10.000     10.000     

Vervanging meubilair 4.204       7.500       

26.704     30.000     

Vlottende activa Kortlopende schulden

Vorderingen Belastingen en premies

Nog te ontvangen ouderbijdrage 21           227          Loonheffingen 15.486     13.822     

Te vorderen / vooruitbetaald 3.979       4.406       Pensioenpremies (PGGM) 5.833       4.356       

4.000       4.633       21.319     18.178     

Liquide middelen Overige kortlopende schulden

Rabobank, spaarrekeningen 116.197   116.746   Reservering vakantietoeslag 9.025       8.045       

Rabobank, rekening courant 6.653       1.250       Speelzalen nog te besteden 3.899       2.837       

Rabobank, r-c's speelzalen 3.899       2.837       Overige kortlopende schulden 1.663       3.610       

126.749   120.833   14.587     14.492     

TOTAAL ACTIVA 133.391   129.973   TOTAAL PASSIVA 133.391   129.973   

Toelichting op enkele balansposten

31-12-2011 31-12-2011 31-12-2011 31-12-2011

€ € € €

Vaste activa Voorzieningen

Cum. Investeringen begin 21.681     21.681     Loonkosten

Bij: investeringen in boekjaar -              Betreft o.a. nog niet opgenomen verlofdagen.

Cum. Investeringen eind 21.681     21.681     Stand begin boekjaar 12.500     25.000     

Af: opname in boekjaar / vrijval -              12.500-     

Cum. afschrijvingen begin 17.174     14.893     Stand eind boekjaar 12.500     12.500     

Bij: afschrijvingen in boekjaar 1.865       2.281       

Cum. afschrijvingen eind 19.039     17.174     Groot onderhoud

Betreft voor speelzalen (eens in de 5 jaar);

Boekwaarde eind boekjaar 2.642       4.507       Budget 2.000 euro per zaal

Stand begin boekjaar 10.000     2.000       

Bij: dotatie t.l.v. exploitatie -              8.000       

Af: opname in boekjaar / vrijval -              -              

Stand eind boekjaar 10.000     10.000     

Vervanging meubilair

T.b.v. kasten en tafels / stoelen.

Stand begin boekjaar 7.500       1.940       

Bij: dotatie t.l.v. exploitatie -              5.560       

Af: gebruik inzake kasten 3.296-       -              

Stand eind boekjaar 4.204       7.500       

Vorderingen Overige kortlopende schulden

Te vorderen rentes Rabo 2.663       2.148       Reservering accountant 1.000       1.000       

Te ontvangen overige -              1.000       Reservering huur -              2.500       

Vooruitbetaalde huur 607          -              Overige kortlopende schulden 663          110          

Vooruitbetaalde verzekeringen 709          660          1.663       3.610       

Vooruitbetaald overig -              598          

3.979       4.406       

31-12-2012 31-12-2012

Jaarrekening 2012 van Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten

Balans per 31 december 2012

 
 

 

 

8. 
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jaarrekening begroting jaarrekening

2012 2012 2011

€ € €

Baten

Ouderbijdragen 191.740     198.000  195.554     

Subsidie gemeente  151.000     151.000  119.223     

Huurcompensatie t.b.v. Krimwijk -               3.840     -               

Voorschoolse educatie 25.000       25.000    -               

Overhead Voorschoolse educatie 3.500        3.500     -               

Onderverhuur 10.773       10.775    10.368       

Subtotaal baten 382.013    392.115 325.145    

Lasten

Personeelskosten 289.124     285.550  263.237     

Kosten VVE 20.950       20.000    -               

Huisvestingskosten  43.351       43.850    36.716       

Afschrijvingen 1.865        4.500     2.281        

Diversen 25.911       27.215    22.673       

Subtotaal lasten 381.201    381.115 324.907    

Exploitatieresultaat  812           11.000    238           

Bij: rentebaten 2.666        2.000     2.148        

Exploitatie-overschot 3.478        13.000    2.386        

Toelichting op de lasten jaarrekening begroting jaarrekening

2012 2012 2011

€ € €

Personeelskosten

Brutoloon 233.763     236.000  219.032     

Af: ontvangen ziekengeld -               -            4.725-        

Af: vrijval voorziening loonkosten -               -            12.500-       

Sociale lasten 32.179       28.500    30.537       

Pensioenpremie 20.332       21.000    19.020       

Bijdrage ziektekostenverzekering 1.523        -            -               

Overige personeelskst. 4.442        1.000     1.836        

Kerstgratificatie 910           1.050     -               

Kosten invalsters  713           1.000     638           

Arbo/ Ziekte 8.103        10.000    8.065        

Af: doorberekening aan VVE 20.950-       20.000-    -               

scholing 8.109        7.000     1.334        

289.124     285.550  263.237     

Jaarrekening 2012 van Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten

Exploitatierekening over 2012
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Huisvestingskosten

Huur 22.618       21.000    14.409       

Bij: dotatie aan vrz groot onderhoud -               -            8.000        

Bij: dotatie aan vrz aanpassing speelzalen -               -            5.560        

Af: vrijval vrz verhuizing -               -            9.232-        

Schoonmaak 5.583        5.500     4.893        

Gas, licht en water 5.468        7.100     6.029        

Onderhoud vloeren 305           1.250     -               

Klein onderhoud 2.962        2.000     830           

Vaste lasten 1.529        2.000     1.904        

Telefoon en internet 4.134        3.000     2.926        

Diversen 752           2.000     1.397        

43.351       43.850    36.716       

jaarrekening begroting jaarrekening

2012 2012 2011

€ € €

Afschrijvingen  

Inventaris 495           2.750     508           

Inrichting 1.370        1.750     1.773        

1.865        4.500     2.281        

Diversen

Huishoudgeld 3.394        3.200     3.218        

Administratiekosten 10.561       10.500    10.119       

Juridische kosten -               2.500     -               

Speelgoed en materialen 4.428        2.000     1.712        

Bestuurs- en organisatiekosten 678           750        600           

Kwaliteitsproject 719           750        564           

Assuranties 1.118        1.300     1.138        

Contributies, documentatie 2.647        3.200     3.196        

Kantoorbenodigdheden 1.050        1.500     1.141        

Bankkosten 854           1.000     985           

Brochure speelzaal -               100        -               

Diversen 462           415        -               

25.911       27.215    22.673        
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9. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening van de stichting is opgemaakt in overeenstemming met in Nederland

algemene aanvaardbare grondslagen voor financiele verslaggeving.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs,

onder aftrek van de geaccumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de

verwachte economische levensduur en worden lineair berekend (20% per jaar)

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid

worden voorzieningen getroffen.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de geschatte kosten aangezien de reele

schuld nog niet bekend is per balansdatum. De voorzieningen hebben een overwegend

langlopend karakter.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Als resultaat is bepaald, het verschil tussen de ontvangen subsidies en ouder-bijdragen

met betrekking tot de geleverde diensten enerzijds, en de lasten over het jaar waarop zij

betrekking hebben anderzijds, tenzij anders is vermeld.

Baten

Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar van derden ontvangen subsidies en in 

rekening gebrachte bijdrage en huur voor geleverde diensten.

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen

van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Overschotten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht, verliezen

worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiele vaste activa worden berekend zoals in de waarderings-

grondslagen voor de balans is vermeld.

Jaarrekening 2012 van Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
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10.  

2013 2014 2015 2016

euro's euro's euro's euro's

Baten  

Ouderbijdragen 190.970 194.317 198.689 203.159

Subsidie gemeente   151.000 151.000 151.000 151.000

Voorschoolse educatie 25.000 25.000 25.000 25.000

Overhead Voorschoolse educatie 3.500 3.500 3.500 3.500

Onderverhuur 10.830 10.950 11.196 11.392

381.300 384.767 389.385 394.051

Lasten

Personeelskosten 292.875 294.311 299.188 303.563

Kosten VVE 22.000 22.540 23.081 23.622

Huisvestingskosten  44.000 45.000 46.000 47.000

Afschrijvingen  2.800 2.475 1.875 1.800

Diversen  25.425 24.939 25.542 26.066

 387.100 389.265 395.686 402.051

Exploitatieresultaat  -5.800 -4.500 -6.300 -8.000

Bij: rentebaten 2.000 2.000 2.000 2.000

Exploitatie-overschot -3.800 -2.500 -4.300 -6.000

Specificaties inzake de begroting

Personeelskosten

Brutoloon 241.300 243.120 246.766 250.468

Sociale lasten 33.800 33.737 34.547 35.065

Pensioenpremie 21.100 21.049 21.567 21.891

Overige personeelskst.  2.075 1.877 2.047 2.154

Kerstgratificatie 1.000 1.000 1.000 1.000

Bijdrage ziektekostenverzekering 1.600 1.650 1.700 1.750

Kosten invalsters  1.500 1.500 1.500 1.500

Arbo/ Ziekte 8.500 8.720 8.939 9.158

Af: doorberekening aan VVE -22.000 -22.540 -23.081 -23.622

scholing 4.000 4.200 4.200 4.200

292.875 294.311 299.188 303.563

Huisvestingskosten

Huur 23.500 24.146 24.810 25.493

Schoonmaak 5.500 5.610 5.722 5.837

Gas, licht en water 6.000 6.120 6.242 6.367

Onderhoud vloeren 1.000 1.250 1.250 1.250

Klein onderhoud 2.000 2.000 2.000 2.000

Vaste lasten 2.000 2.000 2.000 2.000

Telefoon en internet 3.000 3.060 3.121 3.184

Diversen  1.000 814 854 870

 

 44.000 45.000 46.000 47.000

2012 2013 2014 2015

euro's euro's euro's euro's

Afschrijvingen   

Inventaris 1.300 2.200 1.875 1.800

Inrichting 1.500 275 0 0

2.800 2.475 1.875 1.800

Diversen

Huishoudgeld 3.500 3.550 3.600 3.650

Administratiekosten 10.700 10.914 11.132 11.355

Speelgoed en materialen 2.050 2.100 2.150 2.200

Bestuurs- en organisatiekosten 800 850 900 950

Kwaliteitsproject 800 850 900 950

Assuranties 1.150 1.300 1.300 1.300

Contributies, documentatie 2.700 2.754 2.809 2.865

Kantoorbenodigdheden 1.100 1.122 1.144 1.167

Bankkosten 1.000 1.020 1.040 1.061

Brochure speelzaal  1.000 100 100 100

Diversen 625 379 466 467

25.425 24.939 25.542 26.066

Meerjarenbegroting St. Kinderspeelzaal Voorschoten
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11. Controleverklaring 
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12. Tarieven peuterspeelzaal in 2013 

 

Tarieven peuterspeelzalen die gelden voor peuters die ingeschreven zijn vanaf 1 mei 

2013 

Inkomstengroep 

Bruto 

gezinsinkomen per 

maand (euro) 

Tarief maandelijks 

(euro) voor het eerste 

kind (twee ochtenden 

per week) 

Tarief maandelijks 

(euro) voor het eerste 

kind (één extra 

ochtend per week 

1 tot 2.042 58,00 29,00 

2 2.042 - 2.950 76,00 38,00 

3 2.950 - 3.857 100,00 50,00 

4 3.857 en hoger 117,00 58,50 

 

VVE tarief voor 3 dagdelen: 

Inkomstengroep Bruto gezinsinkomen per maand (euro) Tarief maandelijks (euro)  
 

1 tot 2.042 22,00 
 

2 2.042 - 2.950 38,00 
 

3 2.950 - 3.857 61,00 
 

4 3.857 en hoger 117,00 
 

 

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. 

 

 


