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Aan de directie van
Stichting Kinderopvang Oog in Al
Grebbeberglaan 15
3527 VX  UTRECHT

's-Hertogenbosch, 21 april 2021
ref: SP/HM/1025873

Geachte directie,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2020 
van uw onderneming samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de 
leiding van de onderneming. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake 
dejaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is opgenomen in deze rapportage.

Algemeen 

Bestuur
De directie wordt gevormd door mevrouw A. Vermunt. Zij heeft volledige volmacht.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:
- mevrouw C.D.H. Corstens - van der Haagen (voorzitter);
- mevrouw H. Chidi (lid);
- de heer F. Derwig (lid);
- mevrouw M. Cretier - van Roosmalen (lid);
- de heer T. de Weerd (lid).

Vaststelling jaarrekening
Het bestuur heeft de jaarrekening 2019 op 23 juni 2020 vastgesteld. Het nettoresultaat na belastingen
over het boekjaar 2019 bedroeg € 112.472.

Ingevolge een besluit van het bestuur is, overeenkomstig het in de jaarrekening 2019 opgenomen
voorstel resultaatbestemming, het resultaat over 2019 als volgt bestemd: er is een bedrag van € 88.000
toegevoegd aan de bestemmingsreserve continuïteit en € 24.472 toegevoegd aan de algemene
reserves.
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Baten (A) € 1.490.232 100,0% € 1.457.140 100,0%
Personeelskosten € 1.019.710 68,4% € 921.224 63,2%
Afschrijvingen op materiële vaste activa € 19.350 1,3% € 10.059 0,7%
Overige bedrijfskosten € 436.467 29,3% € 388.854 26,7%
Som der lasten (B) € 1.475.527 99,0% € 1.320.137 90,6%

Bedrijfsresultaat (A-B) € 14.705 1,0% € 137.003 9,4%
Financiële baten en lasten € 37 0,0% € 556 0,0%
Resultaat voor belastingen € 14.742 1,0% € 137.559 9,4%
Belastingen € -124 0,0% € -25.087 -1,7%
Netto-resultaat € 14.618 1,0% € 112.472 7,7%

Resultaten

Bespreking van de resultaten
Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2020 volgt hierna een overzicht 
gebaseerd op de staat van baten en lasten 2020 met ter vergelijking de staat van baten en lasten 
2019. Baten en lasten zijn hierbij uitgedrukt in een percentage van de baten.

2020 2019
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Activa
 € 104.049 11,5%  €    49.920 5,6%
 €   59.448 6,6%  €    42.228 4,8%
 € 742.542 82,0%  €  795.634 89,6%
 € 906.039 100,0%  €  887.782 100,0%

Passiva
 € 643.009 71,0%  €  628.391 70,8%
 € 263.030 29,0%  €  259.391 29,2%
 € 906.039 100,0%  €  887.782 100,0%

Financiële structuur
Ter analyse van de financiële positie dient de navolgende opstelling:

31-12-2020 31-12-2019
Werkkapitaal
Vorderingen 59.448€     42.228€     
Liquide middelen 742.542€   795.634€   

801.990€   837.862€   
Kortlopende schulden -263.030€  -259.391€  
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 538.960€   578.471€   

Vaste activa
Materiële vaste activa 104.049€   49.920€     
Met lang vermogen gefinancierde bedrijfsmiddelen 643.009€   628.391€   

Op lange termijn beschikbaar vermogen
Stichtingsvermogen 643.009€   628.391€   

Blijkens voorstaande opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 
31 december 2019 met € 39.511 gedaald te weten van € 578.471 in 2019 tot € 538.960
in 2020.

Vorderingen 
Liquide middelen 

Stichtingsvermogen 
Kortlopende schulden

Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de 
navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven 
hierna een opstelling van de balans in verkorte vorm.

Vergelijkend balansoverzicht
31-12-201931-12-2020

Materiële vaste activa

5

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag
2020

Resultaat vóór belasting € 14.742

Basisbedrag
Gedeeltelijk aftrekbare bedragen € 7.091 26,5% € 1.879

€ 16.621
Investeringsregelingen
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek € -15.863
Belastbaar bedrag € 758
Afronding € 3
Afgerond belastbaar bedrag € 755

Berekening vennootschapsbelasting
Hierover is aan vennootschapsbelasting verschuldigd:

16,5%     van € 755 € 124
Te betalen vennootschapsbelasting € 124

De aanslagen zijn door de Belastingdienst definitief vastgesteld tot en met boekjaar 2019.

Situatie per balansdatum

Schuld (+) / 
vordering (-) 
01-01-2020

Vennootschaps
belasting last 
(+)/bate (-) 
2020

Betaald (-) 
/ 
ontvangen 
(+) 2020

Schuld (+) / 
vordering (-) 
31-12-2020

2019 € 1.337 € 0 € -1.337 € 0
2020 € 0 € 124 € -22.440 € -22.316

€ 1.337 € 124 € -23.777 € -22.316
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Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Kinderopvang Oog in Al

De jaarrekening van Stichting Kinderopvang Oog in Al te Utrecht is door ons samengesteld op basis van 
de van u verkregen informatie. De jaarrekening, die opgenomen is op bladzijde 17 tot en met 28 van dit 
verslag, bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de 
daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt 
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 
verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en 
financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van 
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van 
Stichting Kinderopvang Oog in Al.
Aan: Het bestuur van Stichting Jongleren Woensdrecht
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 
gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan 
met de door u verstrekte gegevens.  

's-Hertogenbosch, 21 april 2021

BDO Accountants
namens deze,

S.C.P.W. Prudon RA MFSME
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Bestuursverslag 2020 BSO Oog in Al 

Stichting Kinderopvang Oog in Al 
Grebbeberglaan 15 • 3527 VX Utrecht 
Postbus 2036 • 3500 GA Utrecht 
030 ‐ 208 00 55 • info@bso‐ooginal.nl 

Doel 
Stichting Kinderopvang Oog in Al (hierna: BSO Oog in Al) is in 1995 opgericht door ouders, voor ouders uit de 
wijk Oog in Al. Gestart met één BSO locatie voor alle kinderen is de organisatie in de loop der jaren langzaam 
uitgegroeid naar de huidige zes locaties met een passend aanbod voor VSO, TSO en BSO voor bijna 900 
schoolgaande kinderen.  
Ons doel is het verzorgen van kwalitatieve en professionele kinderopvang buiten schooltijd voor leerlingen van 
de basisscholen in de wijk Oog in Al (gemeente Utrecht) en voorts het verrichten van datgene dat rechtstreeks 
of zijdelings verband houdt met de realisatie van de doelstelling of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin des woords.  

Bij de invulling van het hier beschreven doel volgt de directeur‐bestuurder de zes uitgangspunten van de in 2019 
herziene Governance Code Kinderopvang. Hier is in 2020 invulling aan gegeven door de implementatie van de 
nieuwe Code met input van de relevante stakeholders (medezeggenschapsorganen van klanten/ouders en 
medewerkers) middels waarde gedreven gesprekken. De directeur‐bestuurder ondersteunt de Raad van 
Toezicht bij het actief uitdragen van de zes uitgangspunten van deugdelijk bestuur. Zij agendeert periodiek in de 
Raad van Toezicht vergaderingen of er aanpassingen nodig zijn in de reglementen en statuten in het licht van de 
Governance Code. Hieronder valt ook de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht eens in de twee jaar. Deze heeft 
eind 2020 plaats gevonden. 

Visie 
Voor een kind is een vertrouwde, emotioneel veilige omgeving zeer belangrijk om zich prettig te voelen én om 
spelenderwijs en informeel te kunnen leren en zich breed te kunnen ontwikkelen. Onze kernbelofte is dan ook 
‘Thuisvoelen bij BSO Oog in Al is mogen zijn wie je bent in een vertrouwde omgeving’.  

Bij BSO Oog in Al bestaat het team uit verantwoordelijke en betrokken pedagogisch medewerkers, die op ieder 
moment van de dag voor het kind aanwezig kunnen zijn. Met veel aandacht en inzet zorgen wij ervoor dat ieder 
kind zich thuis voelt bij ons. Onze BSO is een verlengstuk van de thuissituatie, waarbij BSO Oog in Al zinvolle vrije 
tijdsbesteding aanbiedt buiten schooltijd. De opvang wordt verzorgd in gezellige ruimtes. Binnen onze BSO 
werken wij op basis van een aantal belangrijke pedagogische uitgangspunten, die per leeftijdsgroep, dus per BSO 
locatie, passend ingevuld worden. 

Financieel 
Het resultaat na belastingen per 31 december 2020 bedraagt € 14.618 winst (31 december 2019:  
€ 112.472 winst).  
Het is het doel van de Stichting om kwalitatieve en professionele kinderopvang te bieden. Anderzijds streeft de 
Stichting ernaar om een zodanig vermogen op te bouwen dat de Stichting ook op langere termijn aan haar 
verplichtingen kan blijven voldoen en kan blijven investeren in haar kwaliteit.  
Het vermogen van de Stichting bedraagt per ultimo 2020 € 643.009 (2019: € 628.391). Dit vermogen bestaat uit 
algemene reserves voor € 187.009 en een continuïteitsreserve van € 456.000.  
De liquiditeitsratio bedraagt 3,05. De solvabiliteitsratio bedraagt 71%.  
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De baten 2020 wijken nagenoeg niet af van de herijkte begroting en betekent de hoogst gerealiseerde omzet 
sinds de oprichting. 

De lasten in 2020 zijn ten opzichte van de herijkte begroting negatief beïnvloed door hogere uitgaven aan 
salariskosten en sociale lasten, alsmede door een eenmalige corona‐uitkering aan het einde van het jaar aan het 
personeel. Daarnaast is er geïnvesteerd in een nieuwe ICT omgeving. 

De lasten in 2020 zijn ten opzichte van de begroting positief beïnvloed, doordat voor de renovatiekosten van de 
nieuwe locatie Rakkers en de vennootschapsbelasting lager uitvielen dan begroot.  

In zijn algemeenheid zijn we zeer tevreden met het financiële resultaat.  

Bestuur, Raad van Toezicht en oudercommissie 
Per 1‐1‐2018 is als bestuurder benoemd  

 Mevrouw A. Vermunt (directeur‐bestuurder)

De directie werd in 2020 eveneens gevoerd door mevrouw A. Vermunt. 

Artikel 6 van het Bestuursreglement geeft aan dat niet voor benoeming tot het Bestuur in aanmerking komen 
onder andere personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben.  
Voor het op de overgangsdatum van 1 januari 2018 zittende Bestuur wordt het zijn van klant van de Stichting, bij 
wijze van overgangsmaatregel en mede in het licht van de missie en visie van de Stichting, niet beschouwd als het 
hebben van een belangrijke zakelijke relatie. Per september 2020 is de directeur‐bestuurder geen klant meer van 
de Stichting.  

De directeur‐bestuurder heeft in 2020 vier maal vergaderd met de Raad van Toezicht. 

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor de duur van 3 jaar en zijn voorts tweemaal 
herbenoembaar. De Raad kiest uit haar midden een voorzitter, waarnemend voorzitter en leden van de audit‐ en 
renumeratie commissie. 

De leden van de Raad van Toezicht hebben over het verslagjaar 2020 een vergoeding ontvangen ter hoogte van 
in totaal € 12.345 (incl. BTW).  

In de Nederlandse context ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de regeling van de kinderopvang  
bij de overheid. Dit resulteert eveneens in een Wet Kinderopvang die regels en richtlijnen bevat voor een 
oudercommissie (OC) en het bestuur van een BSO. Daarmee heeft een OC adviesrecht op een aantal wettelijk 
vastgelegde onderwerpen. 
De centrale oudercommissie (COC) bewaakt samen met de directeur‐bestuurder de kwaliteit van de opvang 
door gevraagd én ongevraagd advies uit te brengen. Op de vastgelegde onderwerpen, maar ook dacht de COC 
vaak al in een vroeg stadium mee met (nieuwe) ontwikkelingen en veranderingen. 

Activiteiten Stichting 2020 
Het jaar 2020 stond helaas in het teken van COVID‐19 en de maatregelen tegen de verspreiding van het virus in 
Nederland. Als gevolg daarvan waren het basisonderwijs en de kinderopvang in een eerste lockdown gesloten 
van 16 maart t/m 10 mei 2020. Bij de gedeeltelijke heropening van de scholen vanaf 11 mei waren de 
schooldagen afgestemd op de BSO contractdagen van de kinderen. Vanaf 8 juni konden zowel onderwijs als 
opvang weer volledig open. Vanaf 16 december 2020 sloten het onderwijs en de kinderopvang voor de tweede 
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keer de deuren voor meerdere weken. Gedurende beide lockdowns was BSO Oog in Al geopend voor de 
noodopvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen. Ook verzorgden pedagogisch medewerkers 
belangeloos vanuit onze samenwerking met de St. Dominicus‐ en 2e Marnixschool samen met de leerkrachten in 
de ochtenden de noodopvang op school.  
Als gevolg van een positief geteste medewerker was de locatie Stoere Stapjes eind oktober één week gesloten.  
De coronacrisis en in het bijzonder de lockdowns vertegenwoordigden geen risico voor de financiële continuïteit 
van de Stichting, omdat de facturatie aan klanten doorliep daar de overheid ouders compenseert voor de eigen 
bijdrage. BSO Oog in Al compenseert alle ouders boven het maximum uurtarief. Ouders verminderden iets 
eerder dan regulier het aantal opvangdagen van hun oudere kinderen. Ook dit leverde geen risico op vanwege 
de aanwezige wachtlijsten.  

Een hoge klant‐, kind‐ en medewerkerstevredenheid, een sterke pedagogische kwaliteit en een gezonde 
financiële situatie zijn de basisuitgangspunten van de Stichting. In dat kader is er net als in 2019 geïnvesteerd in 
een breed activiteitenaanbod middels het aanbieden van activiteiten, clubjes, een eindfeestweek en workshops 
voor de kinderen in schoolweken én schoolvakanties, vaak samen met onze (lokale) samenwerkingspartners of 
externe vakdocenten. Tevens is er fors geïnvesteerd in vakinhoudelijke opleiding‐ en cursusmogelijkheden voor 
de pedagogisch medewerkers middels het initiëren van een individueel opleidingsbudget. Hiervan heeft in 2020 
de helft van de teamleden gebruik gemaakt.  

Naast de basisuitgangspunten is er in 2020 specifiek gestuurd op drie speerpunten: 1) de gerichte versterking 
van de samenwerking met de basisscholen, 2) de doorontwikkeling van het wijkgerichte BSO aanbod en 3) de 
verdere professionalisering van de (interne) organisatie.  

Het eerste speerpunt heeft geresulteerd in een verdere verdieping van de inhoudelijke en pedagogische 
samenwerking met de St. Dominicusschool, waarvoor de getekende samenwerkingsovereenkomst eind 2018 de 
basis is. Op het gebied van personeel & overlegstructuur, gezamenlijke (thema)activiteiten, materiaal & ruimtes 
en communicatie & PR zijn verdere verbindingen gelegd door leden van beide teams. Naast de directie van 
beide organisaties hebben beide management teams hier inhoudelijk een prominentere rol in gespeeld. 
Ondanks de coronacrisis zijn veel plannen voor de versterking van de samenwerking uitgevoerd. Een deel van de 
plannen is in verband met de coronacrisis uitgesteld naar schooljaar 2020‐2021.  
De 2e Marnixschool en de locatie Stampertjes & Schavuiten zijn in de zomervakantie samen tijdelijk verhuisd 
naar de wijk Lombok in verband met de renovatie van de school. De verwachting is dat de terug‐verhuizing in de 
zomervakantie 2021 plaats zal vinden. 

In het kader van de het tweede speerpunt ‘doorontwikkeling van het wijkgerichte BSO aanbod’ is per 31 
augustus 2020 de nieuwste BSO locatie Rakkers geopend in de wijk Oog in Al, met voor de kinderen een 
zwemlesaanbod ter ontlasting van hun ouders. De eerste fase van het verrijkte activiteitenaanbod is 
gerealiseerd, waardoor per BSO‐locatie het aanbod beter is afgestemd op het aanbod van de scholen en de 
leeftijdsgroep.  
Ook is de herdefinitie van onze kernbelofte Thuisgevoel vastgesteld en in alle communicatie uitingen 
doorgevoerd. De lancering van onze nieuwe website, logo en huisstijl werd gelijktijdig met ons 25‐jarig jubileum 
in september gevierd. Tot slot is aansluitend op de missie en meerjarenstrategie een start gemaakt met de 
toekomst gerichte visie op vraag en aanbod voor de komende 10 jaar. 

Ten aanzien van het derde speerpunt ‘verdere professionalisering van de (interne) organisatie’ zijn met advies 
van de Personeelsvertegenwoordiging de locatie coördinatoren nog verder verantwoordelijk gemaakt voor de 
eigen locatie. Ook is de pedagogische kwaliteit van onze opvang in de schoolvakanties versterkt en is de 
personeelsnotitie werving & behoud geïmplementeerd. De ziekteverzuimindicatoren laten ondanks corona in 
2020 op alle punten een verbetering zien.  
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Tot slot vond in november de eerste zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaats en in december de migratie 
van ICT omgeving. 

Verwachting Stichting 2021 
Om met de Stichting goed in te kunnen blijven spelen op de klantbehoeften en marktontwikkelingen wordt 
begin 2021 de lange termijn visie 2030 met medewerking van de locatie‐coördinatoren, de oudercommissie en 
de Raad van Toezicht vastgesteld. Dit geeft richting en houvast voor de toekomst in een markt waarin de klanten 
veeleisender worden, de wachtlijsten en personeelstekorten oplopen en onderwijs en opvang verder naar elkaar 
toe groeien. 

In 2021 zal wederom gestuurd worden op klant‐, kind‐ en medewerkerstevredenheid, pedagogische kwaliteit, 
ziekteverzuim en een gezonde financiële situatie.  

Vanuit de meerjarenstrategie 2019‐2021 is de ambitie de doorontwikkeling van de samenwerking met 
onderwijs, van het aanbod en van de organisatie. Met de gerichte versterking van de samenwerking met de 
basisscholen, de doorontwikkeling van wijkgericht BSO aanbod en verdere professionalisering van de (interne) 
organisatie leggen we de verdere basis voor de toekomst.  

De Stichting ziet kansen voor de opstart van een intensievere samenwerking met de 2e Marnixschool 
middels een integrale kindbenadering. Dit als direct gevolg van de renovatie van de school en inrichting van 
de gezamenlijke BSO ruimtes. Ook wordt wederom tijd geïnvesteerd in het netwerk met de twee SPO 
basisscholen in de wijk Oog in Al alsmede in de bestuurlijke verankering met de KSU en PCOU. 

De 2e fase van het verrijkte activiteitenaanbod krijgt in 2021 concreet vorm alsmede de start van de 
herinrichting van de fysieke ruimtes van de BSO locaties. In mei 2021 wordt het twee jaarlijkse 
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De klantreis en klantbeleving van (potentiële) ouders wordt met 
de locatie coördinatoren in kaart gebracht, waarna deze na optimalisatie nauw aansluit op onze 
kernbelofte Thuisgevoel.  

Ook de verdere professionalisering van onze Stichting krijgt in 2021 vorm door onder andere het 
medewerkers‐tevredenheidsonderzoek dat in november wordt uitgevoerd en de introductie van ons 
nieuwe digitale ouderportaal en kindplanningssysteem. 

De begroting van de staat van baten en lasten 2021 ziet er samengevat als volgt uit: 

Begroting 2021 

Baten  1.631.000 
Lonen en salarissen, sociale ‐ en pensioenlasten  965.000   
Afschrijvingen op materiële vaste activa    31.000 
Overige bedrijfskosten  512.000 
Som der bedrijfslasten  1.508.000 
Bedrijfsresultaat  123.000 

Financiële baten en lasten    0 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  123.000 

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening    18.000 
Nettoresultaat  105.000 
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Beleid ten aanzien van het vrij besteedbaar vermogen 
We zijn een financieel gezonde organisatie. Het vermogen is voldoende om de continuïteit en liquiditeit van de 
Stichting te waarborgen. Er is beleid geformuleerd ten aanzien van het besteedbaar vermogen.  

Beleggingsbeleid 
De risico’s met betrekking tot het beleggingsbeleid zijn minimaal. Het vermogen is voornamelijk in contanten 
aanwezig en is in het kader van depositogarantiestelsel verspreid over meerdere (spaar)rekeningen. 

Tot slot 
2020 was voor de Stichting een uitzonderlijk jaar. Ondanks de vele personele uitdagingen als gevolg van het 
afwachten van de coronatestuitslagen, hebben we 2020 gezond en met zes positieve GGD inspectierapporten 
afgesloten. Dit verdient een compliment voor het blijvend hebben kunnen borgen van de opvangkwaliteit in een 
jaar, waarin de teamleden en de organisatie lange tijd onder druk stonden. De overheidsmaatregelen hadden 
een groot effect op de kinderen en ouders, en op de pedagogisch medewerkers. Grote dank is verschuldigd voor 
hun continue flexibiliteit, inzet en professionaliteit. 

2020 was voor de Stichting ook een bijzonder jaar, waarin we met elkaar stil stonden bij ons 25‐jarig bestaan 
middels een feestweek en de uitgave van ons jubileumboek. Onze BSO staat niet los van haar omgeving, maar 
staat er middenin. Wonen in Oog in Al gaat in hoge mate gepaard met de behoefte aan kwalitatieve 
kinderopvang. De cijfers spreken voor zich. Na in 1995 te zijn gestart met 7 kinderen in een klaslokaal is BSO Oog 
in Al uitgegroeid tot de huidige zes locatie, waar 37 betrokken medewerkers de opvang verzorgen van bijna 900 
kinderen.  
De directeur‐bestuurder dankt eenieder, die daaraan bijgedragen heeft.  

Utrecht, 3 maart 2021 

A. Vermunt
Directeur‐bestuurder
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Verslag Raad van Toezicht 2020 BSO Oog in Al 

Stichting Kinderopvang Oog in Al 
Grebbeberglaan 15 • 3527 VX Utrecht 
Postbus 2036 • 3500 GA Utrecht 
030-208 00 55 • info@bso-ooginal.nl

Inleiding 
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en de kinderopvangorganisatie. De Raad 
van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang en de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de kinderopvangorganisatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen 
van bij de kinderopvangorganisatie betrokkenen af. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en 
ontslag van bestuurders. Leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en geschikt voor hun taak. Bij de 
invulling van de hier beschreven taken volgt de Raad van Toezicht de Governancecode Kinderopvang 2019 en 
licht hij toe op welke punten hij daarvan afwijkt.  

Samenstelling Raad van Toezicht: 

De Raad van Toezicht bestond in 2020 uit 5 leden: 

• Mevrouw C.D.H. (Clarine) Corstens-van der Haagen (voorzitter), 43 jaar;
• De heer F.P.R. (Frank) Derwig (waarnemend voorzitter), 45 jaar;
• Mevrouw M. (Maaike) Cretier- van Roosmalen, 43 jaar;
• De heer T.F. (Tjeerd) de Weerd, 59 jaar;
• Mevrouw H. (Hayat) Chidi, 44 jaar.

Als bijlage bij het jaarverslag zit een overzicht van de functies alsmede de nevenactiviteiten die van belang zijn 
voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht.  

Benoeming en rooster van aftreden 
Alle vijf de leden zijn op 23 maart 2018 benoemd voor de duur van drie jaar. Er is een rooster van aftreden 
gemaakt, zodat, gezien de gelijktijdige installatie van de vijf leden, geen ‘leegloop’ zou ontstaan na 3 jaar. De 
eerste termijn voor Clarine Corstens-van der Haagen is met ingang van 1 januari 2019 voor de duur van drie jaar 
verlengd en loopt af op 31 december 2021. De tweede termijn voor Hayat Chidi loopt af op 31 december 2021, 
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Hayat Chidi heeft aangekondigd na deze tweede termijn af te willen treden. De tweede termijn voor Maaike 
Cretier-van Roosmalen loopt af op 31 december 2022. De tweede termijn voor Tjeerd de Weerd loopt af op 31 
december 2022. Tot slot, de tweede termijn Frank Derwig loopt af op 31 december 2023.  De leden van de Raad 
van Toezicht kunnen na afloop van hun tweede termijn nog eenmaal herbenoemd worden voor wederom een 
termijn van drie jaar. 

De Raad van Toezicht heeft uit haar midden als voorzitter gekozen mevrouw Corstens-van der Haagen. De heer 
Derwig en de heer De Weerd vormen de auditcommissie. Mevrouw Cretier-van Roosmalen en mevrouw 
Corstens-van der Haagen vormen de renumeratie commissie.  

Vanuit de visie en missie is expliciet gekozen voor een gemengde samenstelling van de Raad van Toezicht met 
vertegenwoordigers van zowel binnen als buiten de wijk Oog in Al. Hiermee wordt het principe “voor en door 
ouders” geborgd. In de Raad van Toezicht zitten twee leden die niet woonachtig zijn in de wijk Oog in Al, te 
weten de heer de Weerd en mevrouw Chidi. Zij hebben geen binding met de wijk, danwel de BSO. De andere 
drie leden van de Raad van Toezicht wonen in de wijk Oog in Al en zijn tevens klant van de Stichting. Er is geen 
klaarblijkelijk direct belang waardoor deze leden anders zouden adviseren en/of besluiten dan wanneer zij niet 
in de wijk zouden wonen, dan wel geen klant zouden zijn. Om dit en andere zaken goed te borgen, komt dit 
onderwerp regelmatig ter tafel en wordt na iedere vergadering gereflecteerd op het functioneren van de Raad. 
Met inachtneming van hetgeen hiervoor is opgemerkt, is de onafhankelijkheid van zowel de Raad als de 
individuele leden naar onze mening gewaarborgd.  

Werkzaamheden Raad van Toezicht: 
In het kalenderjaar 2020 heeft de Raad van Toezicht vier reguliere vergaderingen gehouden in aanwezigheid van 
de directeur bestuurder (26 mei, 23 juni, 24 september en 30 november). De spreiding van de vergadering week 
af van andere jaren, in verband met de situatie rondom Covid19. Het eerste overleg werd aanvankelijk 
uitgesteld en uiteindelijk online alsnog ingepland. Alle vergaderingen zijn door de Raad van Toezicht 
voorafgaand gedegen voor besproken zonder aanwezigheid van de directeur bestuurder. De Raad van Toezicht 
heeft een week van tevoren de vergaderstukken mogen ontvangen.  

Tijdens de vergaderingen is een groot aantal onderwerpen besproken. Een greep uit de onderwerpen die zijn 
besproken: de gevolgen van Covid19, de financiële situatie van de stichting, de intensivering van de 
samenwerking met de St Dominicus school en de samenwerking met de 2e Marnix school, de behoefte aan 
uitbreiding van het aantal kind plekken, de tarieven, de krapte op de arbeidsmarkt, het verzuim, de ontwikkeling 
van de Raad van Toezicht en de start van de nieuwe locatie. Evenals de rest van Nederland (en de wereld) is ook 
voor de stichting Covid19 een enorm belangrijk onderwerp geweest in 2020. De gevolgen van Covid19 zijn in de 
Raad van Toezicht uitgebreid besproken met de directeur bestuurder (personeel, klanten, stakeholders, etc.). In 
2020 hebben zich, mede door de goede gezondheid van de stichting, op zowel inhoudelijk als financieel vlak, 
geen lastige besluiten voorgelegen. Wel is meerdere malen gesproken over eventueel te nemen besluiten indien 
de crisis in verband met Covid19 langer zou aanhouden.  

Naast de reguliere vergaderingen is de Raad van Toezicht in 2020 eenmaal (online) bijeen geweest voor een 
evaluatie van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft geconcludeerd in de zelfevaluatie van  24  
november dat zij heeft  gebouwd aan een goede Raad van Toezicht en de kerntaken in de vingers heeft. De Raad 
van Toezicht is zich bewust van de ontwikkelpunten. Over de rollen in de commissies is geconcludeerd dat deze 
goed zijn ingevuld. Desondanks is, omwille van een goede verdeling van de taken bij vertegenwoordigers van 
binnen en buiten de wijk, de samenstelling van de renumeratiecommissie gewijzigd. Tjeerd de Weerd zal hierin 
Clarine Corstens vanaf 2021 vervangen, Maaike Cretier blijft lid. Het totaal aantal leden van de Raad van 
Toezicht blijft ongewijzigd. Het individueel functioneren en zowel de onderlinge samenwerking als de 
samenwerking van de Raad van Toezicht als geheel  is  ook  besproken. Geconcludeerd is, dat sprake is van een 
prettige vorm van samenwerking en dat de leden elkaar scherp houden. 
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In 2020 heeft eenmaal overleg plaatsgevonden met de Centrale Ouder Commissie alsmede met de 
Personeelsvertegenwoordiging door een afgevaardigde van de Raad van Toezicht. Uit beide overleggen zijn geen 
bijzonderheden te melden. 

Utrecht, maart 2021 
C. Corstens-van der Haagen
Voorzitter Raad van Toezicht
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Bijlage (neven)functies leden Raad van Toezicht 

• Mevrouw C.D.H. (Clarine) Corstens-van der Haagen (voorzitter),

o Eigenaar Buro Basta

• De heer F.P.R. (Frank) Derwig (waarnemend voorzitter),

o Directeur Fiscale & Juridische Zaken PGGM N.V. (hoofdfunctie)
o Bestuurder PGGM Innovatie B.V.
o Bestuurder Derwig Beheer & Advies B.V.

• Mevrouw M. (Maaike) Cretier- van Roosmalen,

o Eigenaar M. Cretier t.h.o.d.n. HR Juristen (hoofdfunctie)

• De heer T.F. (Tjeerd) de Weerd,
o Business Unit Leader bij Trifinance Nederland B.V. (einddatum 1 maart 2021)
o Business Unit Leader bij Trifinance Professionals B.V. (einddatum 1 maart 2021)
o Eigenaar De Weerd Advies B.V. (vanaf 15 februari 2021)
o Voorzitter Raad van Commissarissen De Schavuiten B.V.
o Voorzitter Raad van Toezicht Stichting de Schavuiten

• Mevrouw H. (Hayat) Chidi,

o Eigenaar bedrijf Jong Doen (hoofdfunctie)
o Lid Provinciale Staten Provincie Utrecht
o Lid Bestuur Verenigde Bijzondere Scholen





Stichting Kinderopvang Oog in Al te Utrecht

Balans per 31 december 2020

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 
31-12-2020 31-12-2019

Vaste activa 
Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 14.653€               1.561€                
Andere vaste bedrijfsmiddelen 89.396€               48.359€               

104.049€             49.920€               

Vlottende activa
Vorderingen 

Vorderingen op handelsdebiteuren 26.616€               20.350€               
Belastingen en premies sociale verzekeringen 22.316€               -€                    
Overige vorderingen en overlopende activa 10.516€               21.878€               

59.448€               42.228€               

Liquide middelen 742.542€             795.634€             

Totaal 906.039€             887.782€             

PASSIVA
31-12-2020 31-12-2019

Stichtingsvermogen 643.009€             628.391€             

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 27.023€               51.474€               
Belastingen en premies sociale verzekeringen 41.431€               18.696€               
Overige schulden en overlopende passiva 194.576€             189.221€             

263.030€             259.391€             

Totaal 906.039€             887.782€             
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Staat van baten en lasten over 2020
Herijking 
begroting

2020 2020 2019

Baten 1.490.232€  1.515.000€  1.457.140€  

Lonen en salarissen 685.879€     655.000€     593.603€     
Sociale lasten 131.575€     115.000€     114.987€     
Pensioenlasten 54.409€       54.000€       52.601€       
Afschrijvingen op materiële vaste activa 19.350€       23.000€       10.059€       
Overige bedrijfskosten 584.314€     589.000€     548.887€     
Som der lasten 1.475.527€  1.436.000€  1.320.137€  

Bedrijfsresultaat 14.705€       79.000€       137.003€     

Financiële baten en lasten 37€             1.000€         556€            
Resultaat voor belastingen 14.742€       80.000€       137.559€     
Belastingen -124€          -13.000€      -25.087€      
Netto-resultaat 14.618€       67.000€       112.472€     

Resultaatbestemming 2020:
Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserves.
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Stichting Kinderopvang Oog in Al te Utrecht

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Kinderopvang Oog in Al is feitelijk en statutair gevestigd op Grebbeberglaan 15, 3527 VX te 
Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41187740.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van de onderneming
De activiteiten van Stichting Kinderopvang Oog in Al bestaan voornamelijk uit het verzorgen van 
kinderopvang voor leerlingen van basisscholen in Oog in Al (Utrecht).

Informatieverschaffing inzake continuïteit
De lange termijneffecten van de coronacrisis en de lockdowns voor de kinderopvangbranche als geheel en 
daarmee ook de Stichting zijn nog onzeker. Een mogelijke ontwikkeling zou kunnen zijn dat ouders als 
gevolg van het (langer) thuiswerken de contracten van hun oudere kinderen eerder stopzetten. Daarmee 
dalen mogelijk een aantal jaar de bezettingscijfers van de locaties voor de oudste kinderen en dit zou een 
omzetdaling kunnen betekenen. Aangezien er wachtlijsten bestaan voor de jongere kinderen, levert dit 
voor de langere termijn geen financiële risico’s op. Mochten de bezettingscijfers van de locaties 
structureel wijzigen, dan zal de leeftijdsindeling van de locaties worden geëvalueerd en indien nodig 
worden aangepast. Het bestuur is op dit moment niet van mening dat de gevolgen van de Coronacrisis een 
groot materieel negatief effect zullen hebben op de financiële positie van de Stichting. 

Informatieverschaffing over schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de stichtingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende 
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de 
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met van toepassing zijnde wet en/of regelgeving, 
waaronder de richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven (C1).

Grondslagen

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 
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Stichting Kinderopvang Oog in Al te Utrecht

Pensioenlasten
De stichting heeft voor werknemers een pensioenregeling getroffen waarbij de pensioenuitkeringen
gebaseerd zijn op het middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De over het boekjaar verschuldigde premies worden als
lasten verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement op het
fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het
pensioenfonds.

Belastingen over de winst of het verlies
De vennootschapsbelasting is berekend over het resultaat volgens de staat van baten en lasten tegen
het geldend tarief, rekening houdend met fiscale faciliteiten.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te 
betalen) interest.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende materiële vaste activa.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden
bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking
hebben.

Omzetverantwoording
De baten betreffen de opbrengsten voor de aan afnemers (derden) geleverde diensten.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van 
de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

20



Stichting Kinderopvang Oog in Al te Utrecht

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Activa

Vaste Activa

Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2020 Totaal
Aanschafwaarde 7.014€            100.299€           107.313€          
Cumulatieve afschrijvingen -5.453€           -51.940€  -57.393€  
Boekwaarde per 1 januari 2020 1.561€            48.359€            49.920€            

Mutaties
Afschrijvingen -1.628€           -17.722€  -19.350€  
Investeringen 14.722€          58.758€  73.480€            
Saldo mutaties 13.094€          41.036€            54.130€            

Stand per 31 december 2020

Bedrijfs-
gebouwen en -

terreinen

Andere vaste 
bedrijfs-
middelen Totaal

Aanschafwaarde 21.735€          159.057€           180.792€          
Cumulatieve afschrijvingen -7.082€           -69.661€  -76.743€  
Boekwaarde per 31 december 2020 14.653€          89.396€            104.049€          

Afschrijvingspercentages 10% 20%

Vlottende Activa

Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren
31-12-2020 31-12-2019

Debiteuren 26.616€            20.350€            

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
31-12-2020 31-12-2019

Vennootschapsbelasting 22.316€            -€  

Bedrijfs-
gebouwen en - 

terreinen

Andere vaste 
bedrijfs-
middelen
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Overige vorderingen en overlopende activa
31-12-2020 31-12-2019

Vooruitbetaalde verzekeringen 1.458€              7.473€              
Nog te factureren omzet 6.369€              5.171€              
Nog te ontvangen ziekengeld -€                  4.898€              
Vooruitbetaalde overige kosten 753€                 2.275€              
Waarborgsom 1.886€              2.011€              
Overige 50€                   50€                  

10.516€            21.878€            

Liquide middelen
31-12-2020 31-12-2019

Rabobank rekening-courant 115.557€           171.608€          
Rabobank spaarrekening 100.017€           100.007€          
ING spaarrekening 159.178€           159.141€          
ING rekening-courant 18.545€            15.633€            
ABN AMRO rekening courant 149.991€           149.991€          
Triodos spaarrekening 99.702€            99.702€            
SNS spaarrekening 99.552€            99.552€            

742.542€           795.634€          
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Passiva

Stichtingsvermogen
Algemene 

reserves
Bestemmings-

reserve 
continuïteit

Totaal

Stand per 31 december 2019 172.391€        456.000€           628.391€          
Resultaatbestemming 14.618€          -€  14.618€            
Stand per 31 december 2020 187.009€        456.000€           643.009€          

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
31-12-2020 31-12-2019

Crediteuren 27.023€            51.474€            

Belastingen en premies sociale verzekeringen
31-12-2020 31-12-2019

Vennootschapsbelasting -€  1.337€  
Loonheffing 39.710€            14.321€            
Pensioenlasten 324€  1.463€  
Premies sociale verzekeringen 1.397€  1.575€  

41.431€            18.696€            

Overige schulden en overlopende passiva
31-12-2020 31-12-2019

Vooruitgefactureerde termijnen 119.851€           119.113€          
Vakantiedagen en compensatieuren 30.135€            32.832€            
Vakantiegeld 34.610€            29.958€            
Accountants- en administratiekosten 2.595€  2.729€  
Eindejaarsuitkering -€  2.671€  
Nettolonen -€  284€  
Huur 1.670€  -€  
Uitzendkrachten 3.815€  -€  
Overige 1.900€  1.634€  

194.576€           189.221€          

Bestemmingsreserve continuïteit
De bestemmingsreserve continuïteit is door het bestuur gevormd om zeker te stellen dat de stichting 
ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het gewenste niveau van de 
bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2020 € 456.000. De stichting wil haar verplichtingen minimaal 6 
maanden door kunnen betalen bij calamiteiten. De bestemmingsreserve wordt eens per twee jaar 
beoordeeld, tenzij er aanleiding is dit jaarlijks te doen.
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Het jaarlijks bedrag (voor 2021) van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende
zaken is circa € 127.000 en is als volgt te specificeren:
Stoere Stapjes (Gemeente) € 18.000
Stoere Stapjes (KSU) € 12.000
Stampertjes € 13.000
Rakkers € 13.000
Zevensprong € 13.000
Cereol € 23.000
Zwaluwen € 27.000
Kantoor € 8.000

De resterende looptijd van de huurcontracten varieert tussen 8 maanden en 56 maanden. Deze 
vervallen als volgt (bedragen exclusief omzetbelasting):
Binnen één jaar € 123.000
Tussen één jaar en vijf jaar € 117.000
Na meer dan vijf jaar € 0
Totaal € 240.000

Investeringsverplichting
In het boekjaar 2020 is een investeringsverplichting aangegaan voor de bouw van een boomhut. De 
resterende investeringsverplichting bedraagt ultimo boekjaar 2020 € 5.747,50.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake betalingen ter verkrijging van 
(gebruiks)rechten
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

Netto-omzet Herijking 
begroting 

2020
Omzet BSO 1.425.548€        1.456.000€        1.368.239€       
Omzet doorbelaste personeelskosten TSO 63.998€            58.000€            87.695€            
Inschrijfgelden 840€                 1.000€              1.035€             
Omzet overige -154€                -€                  171€                
Totaal 1.490.232€      1.515.000€      1.457.140€     

Lonen en salarissen Herijking 
begroting 

2020
Brutolonen en -salarissen 688.596€           657.000€           646.390€          
Eindejaarsuitkering 13.136€            15.000€            6.976€             
Ontvangen ziekengeld -15.853€           -17.000€           -59.763€          
Totaal 685.879€         655.000€         593.603€        

Sociale lasten en pensioenlasten Herijking 
begroting 

2020
Sociale lasten 131.575€           115.000€           114.987€          
Pensioenlasten 54.409€            54.000€            52.601€            
Totaal 185.984€         169.000€         167.588€        

Afschrijvingskosten materiële vaste activa Herijking 
begroting 

2020
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1.628€              1.000€              702€                
Andere vaste bedrijfsmiddelen 17.722€            22.000€            9.357€             
Totaal 19.350€           23.000€           10.059€          

Overige bedrijfskosten Herijking 
begroting 

2020
Overige personeelskosten 147.847€           135.000€           160.033€          
Huisvestingskosten 131.282€           149.000€           122.655€          
Exploitatiekosten 98.858€            108.000€           80.709€            
Verkoopkosten 18.834€            13.000€            16.829€            
Kantoorkosten 10.337€            12.000€            10.175€            
Algemene kosten 177.156€           172.000€           158.486€          
Totaal 584.314€         589.000€         548.887€        

2020 2019

2020 2019

2020 2019

2020 2019

2020 2019
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Overige personeelskosten Herijking 
begroting 

2020
Uitzendkrachten 55.241€            53.000€            68.458€            
Ziekengeldverzekering en arbodienst 36.660€            34.000€            37.596€            
Deskundigheidsbevordering 17.082€            23.000€            22.412€            
Reiskostenvergoedingen 11.037€            10.000€            14.913€            
Vergoeding mobiele telefoonkosten 9.550€              -€                  8.250€             
Geschenken personeel 10.869€            6.000€              4.162€             
Wervingskosten personeel 5.257€              5.000€              726€                
Overige personeelskosten 2.151€              4.000€              3.516€             
Totaal 147.847€         135.000€         160.033€        

Huisvestingskosten Herijking 
begroting 

2020
Huur 115.888€           117.000€           116.627€          
Schoonmaakkosten 6.897€              7.000€              4.730€             
Reparatie en onderhoud 7.822€              24.000€            1.298€             
Overige huisvestingskosten 675€                 1.000€              -€                 
Totaal 131.282€         149.000€         122.655€        

Exploitatiekosten Herijking 
begroting 

2020
Voeding 29.776€            29.000€            31.694€            
Activiteiten 37.550€            48.000€            27.008€            
Handarbeid en speelmaterialen 28.017€            28.000€            15.615€            
Huishoudelijke artikelen/kleine aanschaffinge 3.515€              3.000€              3.342€             
Boetes -€                  -€                  3.050€             
Totaal 98.858€           108.000€         80.709€          

2020 2019

2020 2019

2020 2019

Door de uitkering van een niet begrote vergoeding voor telefoonkosten waren de uitgaven hoger dan 
begroot.

De uitgaven aan de reparatie en het onderhoud van de nieuwe locatie Rakkers waren lager dan 
begroot.

26



Stichting Kinderopvang Oog in Al te Utrecht

Verkoopkosten Herijking 
begroting 

2020
Marketing & communicatie 16.000€            11.000€            13.820€            
Reclame- enadvertentiekosten 1.284€              1.000€              2.000€             
Relatiegeschenken 1.341€              -€                  549€                
Representatiekosten 209€                 1.000€              460€                
Totaal 18.834€           13.000€           16.829€          

Kantoorkosten Herijking 
begroting 

2020
Contributies en abonnementen 3.874€              5.000€              4.497€             
Communicatiekosten 3.756€              4.000€              3.375€             
Kantoorbenodigdheden 2.707€              3.000€              2.303€             
Totaal 10.337€           12.000€           10.175€          

Algemene kosten Herijking 
begroting 

2020
Administratiekosten 96.140€            98.000€            94.277€            
Advieskosten 16.421€            16.000€            22.983€            
Automatiseringskosten 24.429€            15.000€            12.440€            
Raad van Toezicht kosten 14.536€            11.000€            10.749€            
Salarisadministratie 6.707€              6.000€              5.504€             
Accountantskosten 4.081€              5.000€              4.373€             
Klein inventaris 5.305€              9.000€              2.701€             
Bedrijfsverzekeringen 5.273€              5.000€              2.082€             
Samenwerking Dominicus 1.811€              3.000€              1.877€             
Oudercommissies, cliëntenraad 1.934€              2.000€              922€                
Overige algemene kosten 519€                 2.000€              578€                
Totaal 177.156€         172.000€         158.486€        

2020 2019

De marketing & communicatie kosten waren hoger dan begroot door de wijziging van het logo op 
diverse communicatie-uitingen. In verband met het 25-jarig jubileum waren de kosten voor 
relatiegeschenken hoger dan begroot.

2020 2019

Er is minder uitgegeven aan kantoorkosten dan begroot.

2020 2019

27



Stichting Kinderopvang Oog in Al te Utrecht

Financiële baten en lasten Herijking 
begroting 

2020
Rente bank 37€  1.000€  202€  
Rente belastingdienst -€  -€  354€  
Totaal 37€  1.000€  556€  

Gemiddeld aantal werknemers Aantal
2020 18,27

2019 17,40

Ondertekening

A. Vermunt
Directeur

2020 2019

Utrecht, 21 april 2021
Stichting Kinderopvang Oog in Al
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