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1. Inleiding  
 

In voorliggend beleidsplan legt het bestuur van de Stichting  Spelenderwijs1 het actuele beleid vast. 
Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 april 2019. Het beleidsplan wordt 
jaarlijks herzien en indien nodig aangepast. Dit beleidsplan is een afgeleide van het beleid dat PIW 
Groep breed wordt gevoerd onder de naam  Samen sterker in de Kern dat van kracht is sinds eind 
2015.  

2. Strategie 
2.1 Statutaire doelstelling 

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten [d.d. 17 juli 2014] en luidt 
als volgt: 

De stichting heeft ten doel:  
- het bevorderen van het welzijn van kinderen;  

- het bieden van optimale ontwikkelingskansen aan kinderen waarbij het welbevinden van het kind 
centraal staat;  

- het ondersteunen van de ouders bij de opvoeding van hun kind;  

- het vroegtijdig signaleren van (mogelijke kans op) achterstanden in de motorische-, cognitieve- 
en/of sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen;  

- het bijdragen aan een doorgaande ontwikkelingslijn van het kind samen met het (zowel regulier als 
bijzonder) basisonderwijs;  

- het op positieve wijze beïnvloeden van een gezonde leefstijl van kind en gezin;  
 
het voorzien in kinderopvang en al hetgeen daarmee verband houdt of bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin van het woord;  
- als aanvulling op de thuissituatie, een veilige maar uitdagende omgeving aanbieden waar kinderen 
zich onder professioneel toezicht kunnen ontwikkelen, spelen en leren;  

- het oprichten en besturen en behartigen van de belangen van één (1) of meer maatschappelijke 
instellingen op het gebied van kinderopvang en van organisaties of voorzieningen die voor de 
kinderopvang op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn;  

- het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of zijdelings verband houden met en 
kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, daaronder begrepen 
activiteiten inzake financiering en roerende zaken.  
 
Tot de doelen behoort niet het realiseren van structurele financiële overschotten in de vorm van 
geldelijke winst. 

  

                                                           
1
 De stichting Spelenderwijs is onderdeel van de PIW Groep. 
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2.2 Afwezigheid winstoogmerk en vermogensplafond 

Spelenderwijs heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten van de stichting en 
uit de feitelijke werkzaamheden. Spelenderwijs streeft niet naar structurele financiële overschotten. 
Omdat de uitvoering van de activiteiten van de stichting risico’s met zich meebrengt houdt 
Spelenderwijs in haar begroting rekening met een gecalculeerd risico van circa 2%. Tot de risico’s 
rekent Spelenderwijs o.m.: een hoger ziekteverzuim dan gecalculeerd, onvoorzienbare schade aan 
gebouwen en installaties, schommelingen in de inkomsten van de stichting, waaronder vermindering 
van subsidies. 

Eventuele financiële overschotten in enig jaar blijven binnen de stichting en worden besteed aan de 
binnen de doelstelling. De maximale hoogte van het weerstandsvermogen (algemene egalisatie 
reserve of eigen vermogen) bedraagt maximaal 30% van de omzet.  
Middelen die uitstijgen boven voornoemd plafond worden geïnvesteerd binnen de primaire 
doelstelling van de stichting. 

Spelenderwijs stelt jaarlijks een begroting op. Daarbij zijn baten en lasten met elkaar in evenwicht. 
Indien daartoe aanleiding is kan een onttrekking dan wel toevoeging aan de algemene egalisatie 
reserve worden begroot. Een toevoeging aan de egalisatie reserve dient gemotiveerd te worden en 
kan niet groter zijn dan 10% van de omzet. 
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3. Beleid 
 
Spelenderwijs staat, binnen het sociaal werk van de PIW Groep, niet op zichzelf. De samenhang 
beschrijven we onder de “paraplu”: 
 
De paraplu 
“Samen Sterker in de Kern” is de paraplu waaronder de afzonderlijke koersen, van de tot de PIW 
Groep behorende stichtingen, passen.  Koersbewegingen die antwoord moeten geven op de vragen: 

 wat is de eigen koers en de eigen expertise van Ecsplore, Partners in Welzijn en Spelenderwijs; 

 waarin kunnen collega stichtingen elkaar versterken; 

 welke (overeenkomstige) organisatieontwikkeling is nodig om de gewenste koers tot 
ontwikkeling te brengen? 

De gewenste ontwikkelrichtingen van de collega stichtingen staan in het document deze ‘berichten 
uit de koers’, van april 2018, beschreven.  Het koersbericht over het Kerncentrum verwoordt de 
richting van de PIW Groep naar het verbinden van de doelen en interventies van Ecsplore, Partners in 
Welzijn en Spelenderwijs in buurten en dorpen. Deze verbindingen zijn in de onderstaande matrix 
weergegeven: 
 

 

De verbindingen zijn mede opgebouwd uit voor de organisatie belangrijke achterstand thema’s en 
programmalijnen, te weten: gezonde jeugd, buurten en dorpen met ruimte voor culturele 
verschillen, toegang tot informatie, gezond langer leven, financieel gezond en positieve gezondheid. 

De koersberichten worden gecompleteerd met de daarbij passende richting voor personeelsbeleid, 
PR &Communicatie en facilitaire ondersteuning.  

in buurten en dorpen verbonden

programmalijn: gezonde jeugd

in buurten en dorpen verbonden

programmalijn: buurten en dorpen met ruimte voor culturele verschillen

in buurten en dorpen verbonden
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in buurten en dorpen verbonden
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4. Spelenderwijs 

4.1. Spelenderwijs  
Het speelveld van Spelenderwijs raakt niet alleen in het  sociaal domein (opvang en ontwikkeling van 
kwetsbare kinderen), maar schuurt ook tegen onderwijsveld aan. VVE, waar Spelenderwijs een 
specialist op is, krijgt andere condities: mag inmiddels ook binnen kinderdagverblijven aangeboden 
worden en krijgt meer en meer een schools (onderwijskundig)karakter. N.B. De discussie over 
positionering van VVE (dichter bij onderwijs) is nog niet uitgewoed.  

Spelenderwijs bevindt zich in een andere dynamiek dan de andere collega stichtingen, ook doordat 
de inkomstenstroom hybride is, ouders en overheid. 

Tegelijkertijd zijn er parallellen met de andere collega stichtingen, zoals de zorg over en voor 
kwetsbare kinderen, opvoedkracht ouders en een positieve opvoedomgeving. 

Voldoende aanleiding, ook voor Spelenderwijs, om zich over de toekomst te buigen.  

Spelenderwijs biedt kinderen ontwikkelmogelijkheden. Spelenderwijs biedt een omgeving waarin 
kinderen met  elkaar en met volwassenen:  
 
ontmoeten, ontdekken, spelen en leren.  

Spelenderwijs biedt ouders een educatief partnerschap, waardoor ouders de pedagogisch 
medewerkers (kunnen) betrekken bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. 

Kinderen hebben een eigen inbreng bij Spelenderwijs.  In de BSO worden in overleg met hen thema’s 
vastgesteld voor de vrijetijdsbesteding.  Kinderen kunnen altijd in de nabijheid van hun huis terecht 
waardoor ze met kinderen uit de eigen omgeving optrekken. Dichtbij, iedere ouder in zijn eigen buurt 
kan terecht bij Spelenderwijs. 

 Spelenderwijs – de organisatie 

Spelenderwijs biedt kleinschalige – en verantwoorde opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar binnen 
kinderdagverblijven, peutercentra en buitenschoolse opvang. De organisatie biedt de “opvang” aan 
verdeeld over 65 locaties, binnen zeven gemeenten. De meeste locaties bieden (46) peuteropvang. 
Daarnaast heeft Spelenderwijs vijf kinderdagverblijven en  14 bso locaties.  

Er werken bijna 200 medewerkers bij Spelenderwijs. De pedagogisch medewerkers zijn de spil van 
Spelenderwijs. Zij staan dagelijks met hart en ziel klaar voor de kinderen en de opvoeders. De 
enthousiaste en betrokken medewerkers winnen het vertrouwen van  kinderen, opvoeders en 
opdrachtgevers.  Medewerkers zetten zich in om kinderen waar het niet zo goed mee gaat, te 
begeleiden naar een beter passende plek. Door jarenlange ervaring is er veel kennis en kunde bij de 
medewerkers aanwezig.   

De medewerkers voelen zich vooral nauw verbonden met de werklocatie. De teams zijn 
zelfregulerend. Ze regelen hetgeen nodig is om het werk uit te voeren. 

Medewerkers voelen zich thuis bij Spelenderwijs. Een deel van de medewerkers omarmt “Samen 
Sterker in de Kern” en herkent de voordelen van onderdeel zijn van de PIW groep, waaruit 
samenwerking met andere collega stichtingen begint te ontstaan. Een ander deel laat dit nog aan 
zich voorbijgaan. 
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Twee ontwikkelingen uit de voorbije jaren zijn van belang. 

1. Het peuterspeelzaalwerk is vanaf 2010 in een stroomversnelling van professionalisering terecht 
gekomen. Wettelijke eisen zijn toegenomen en kwaliteitseisen vanuit de centrale overheid zijn 
opgeschroefd.  

2. Groei in omvang. Reagerend op mogelijkheden heeft Spelenderwijs haar werkgebied (geografisch 
en naar soorten opvang) flink uitgebreid. 

 

Door volop aandacht te hebben voor deze ontwikkelingen is onvoldoende geïnvesteerd in de 
inhoudelijke ontwikkeling van medewerkers en onvoldoende ingezet op de eigen 
verantwoordelijkheid van de medewerkers om eigentijdser het beroep uit te kunnen oefenen.   

We zien mogelijkheden om te voorkomen dat kinderen gebruik moeten maken van zwaardere en 
duurdere vormen van zorg. Daarop gaan we activiteiten en arrangementen richten. Nieuwe 
middelen en het ontwikkelen van nieuwe diensten met als doel het vergroten van het bereik van 
kinderen. Nieuwe diensten gaan dan bijvoorbeeld over ‘bewegen’  standaard inbedden in 
dagprogramma’s.   

Het wordt steeds moeilijker om aan goed en goed gekwalificeerd personeel te komen. 
Opleidingseisen zijn strenger geworden, er is onvoldoende uitstroom van studenten en er is meer 
vraag dan aanbod. Spelenderwijs zou van betekenis  moeten zijn in het opleiden van eigen personeel 
door een kweekvijver te zijn van talent. Vanuit onze maatschappelijke opdracht nodigen we daarbij 
nadrukkelijk migranten uit. 

De interne organisatie is kritisch beoordeeld. De vraag is of het huidige aanbod (de producten) nog 
voldoet aan de huidige vraag c.q. aan de vraag in de toekomst. De vraag hoe flexibel het aanbod 
moet zijn (openingstijden, minimaal gebruik) en tegen welke tariefstelling is urgent. Bij overnames 
zijn de werkwijzen en spelregels van de locaties overgenomen zonder deze tegen het licht te houden.  

Ook is in de voorbije jaren de weg ingeslagen om locaties een schoolser karakter c.q. uitstraling  te 
geven. Het belang van spelen(d leren) dient echter weer meer naar de voorgrond te komen en als 
speerpunt te worden ingezet . Dat vraagt om een heroverweging, temeer de ervaring leert dat het 
inbouwen van meer beweegactiviteiten tot een gezonde energiebalans leiden in de groepen. De 
locaties van Spelenderwijs dienen dit beleid uit te stralen. Een frisse en moderne uitstraling om het 
spelend leren te benadrukken. 
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De dienstverlening van Spelenderwijs 

Spelenderwijs biedt drie basisdiensten: peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en buitenschoolse 
opvang. Het peuterspeelzaalwerk en de dagopvang kennen een VVE variant.  

1 Peuterspeelzaalwerk/peuteropvang Regulier programma 
 VVE Programma 
2 Kinderopvang/dagopvang 0 -4 jaar 
 2 – 4 jaar 
 2 – 4 jaar VVE 
3  Buitenschoolse opvang 4 – 13 jaar 
 

De diensten van Spelenderwijs kenmerken zich door kleinschaligheid, dichtbij de burgers, veelal in 
scholen en in de wijken/kernen en buurten. 

De gebruikers van alle opvangvormen komen uit de buurt en zijn een dwarsdoorsnede van de wijk.  

Het aanbod komt van oorsprong tot stand in opdracht van de gemeente om aanbod voor 
peuteropvang neer te zetten. Echter  een deel van de omvang van het aanbod is vraag gestuurd: 
ouders zoeken bepaalde specifieke opvang voor hun kinderen en maken gebruik van de aangeboden 
voorzieningen.  

Spelenderwijs speelt vanuit haar kennis van de wijk en buurt proactief in op behoefte en maakt het 
aanbod minder afhankelijk van alleen de vraag . Vanuit eigen ervaring met, inzichten in en kennis en 
analyses van opvoeden en opvoedomgeving  en vanuit signalen en vragen ontwikkelt Spelenderwijs 
aandacht en werkwijzen die aansluiting vinden bij gemeenten en partners. 

 
4.2. Spelenderwijs in 2022 
 

 

Spelenderwijs biedt op basis van eigen analyses en in afstemming met haar ( IKC-) partners 
eigentijdse ontwikkelingsgericht aanbod, dat lokaal veranderd is en op maat geleverd kan worden. 
Ouders betrekken Spelenderwijs bij de opvoeding en zien de pedagogisch medewerkers als partners in 
de opvoeding. 

 

 
De basis: lokale aanwezigheid  
Spelenderwijs is lokaal aanwezig, in buurten en dorpen, in  scholen.  
De laagdrempelige, herkenbare  toegang van Spelenderwijs en de respectvolle omgang zorgt ervoor 
dat ouders vragen durven te stellen en hun zorgen delen. Spelenderwijs weet voor kinderen een 
doorgaande leer/ontwikkellijn te organiseren in nauwe samenwerking en afstemming met ouders en 
de basisscholen. Spelenderwijs is in buurten en dorpen verbonden met Partners in Welzijn en 
Ecsplore; samen staan we voor interventies gericht is op preventie.  
De locaties waar Spelenderwijs opvang biedt en kinderen stimuleert in hun ontwikkeling hebben een 
eigentijdse uitstraling. 
Spelenderwijs is herkenbaar en onderscheidend 
Spelenderwijs is in het kerngebied van de PIW groep de partij die een gedegen VVE aanbod neerzet. 
Onderscheidend in kwaliteit  van het aanbod. Gewaardeerd door ouders, scholen en opdrachtgevers.  
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Spelenderwijs geeft een eigen invulling aan de opvang van kinderen. Maatschappelijke 
leefstijlthema’s, beweging en voeding,  zijn als vast onderdeel ingevlochten in het aanbod van 
Spelenderwijs.  
Kenmerkend voor de BSO is dat het beschouwd wordt als vrijetijdsbesteding die ingevuld wordt in 
samenspraak met de kinderen. Het aanbod van Spelenderwijs, zeker binnen de BSO’s kenmerkt zich 
door kinderparticipatie. 
 
Spelenderwijs doet wat nodig is en waar we sterk in zijn 
Spelenderwijs biedt een inhoudelijk sterk ontwikkelingsgericht aanbod aan kinderen. Hierin bouwt 
Spelenderwijs voort op haar VVE ervaringen. Spelenderwijs heeft de naam dat zij aan kinderen de 
zorg biedt die ze nodig hebben, adequaat en betrokken. Spelenderwijs weet waar in het netwerk 
ondersteuning gevonden kan worden: informeel of formeel. De samenwerking met Partners in 
Welzijn en Ecsplore staat voor sterke, nabije  netwerken rond kwetsbare kinderen. 
Samenwerking op het gebied van signalering, opvoeding, financiële problemen ouders, 
scheidingsproblematiek, doorgaande ontwikkelingslijnen, spelen en bewegen, enz.. 
Spelenderwijs speelt proactief in op ontwikkelingen en volgt nauwlettend de ontwikkelingen over de 
wijze waarop kinderen achterstanden inlopen, ook met inzet van digitale  hulpmiddelen die steeds 
verder doordringen in kinderlevens. 
 
Het BSO aanbod van Spelenderwijs wordt gewaardeerd door kinderen en ouders vanwege de 
nabijheid en de manier waarop Spelenderwijs inspeelt op de verschillende behoeften die kinderen 
hebben. De samenwerking met Ecsplore heeft opgeleverd dat bewegen en sport vanzelfsprekend in 
het BSO aanbod een plek gekregen heeft. 
 
Spelenderwijs maakt keuzes binnen het huidige (en eventueel toekomstige) aanbod. Het aanbieden 
van laagdrempelig aanbod waarbij extra aandacht voor kwetsbaren en extra aandacht voor 
wegwerken van achterstanden nadrukkelijk als expertise ingezet wordt. 
 
De dienstverlening die Spelenderwijs  biedt is effectief. We meten onze resultaten en maken 
afspraken met opdrachtgevers over de te bereiken resultaten en het monitoren hiervan. De 
klanttevredenheid blijft hoog: namelijk een acht!  
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Organisatiewijze & Cultuur 
Op de locatie wordt proactief invulling gegeven aan de professionele uitvoering van het werk binnen 
de kaders die  Spelenderwijs meegeeft.  De medewerkers van Spelenderwijs werken vanuit dezelfde 
visie en volgens dezelfde methodieken. Medewerkers kennen elkaars competenties en weten waar 
expertise te vinden is, ook wanneer die buiten de eigen locatie ligt.  De pedagogische visie verbindt 
de medewerkers.  
 
De wortels van Spelenderwijs liggen in het peuterspeelzaalwerk, leidend tot een gedegen expertise in 
het ontwikkelen van kinderen met achterstanden door spelen, ontmoeten, leren en ontdekken. Deze 
eigenheid behoudt  Spelenderwijs en moderniseert: niet alleen cognitieve maar evenzo motorische 
en gezondheidsachterstanden. 
Spelenderwijs heeft een herkenbaar DNA maar er is ruimte voor maatwerk op locatie, buurt of zelfs 
gemeentelijk niveau. Het organisatie DNA wordt onderschreven door alle medewerkers; de invulling 
op maat past binnen dit DNA. 
 

Spelenderwijs  als samenwerkingspartner – binnen de PIW groep en buiten 

Spelenderwijs heeft met basisscholen/schoolbesturen de doorgaande leerlijn verder door ontwikkelt. 
Spelenderwijs kent vruchtbare samenwerkingsrelaties met zorg- en kind partners.  
Spelenderwijs, Partners in Welzijn en Ecsplore hebben in het kerngebied gezamenlijk aandacht voor 
kinderen en hun ouders, de buurt of het dorp leidend tot een voor 0-12 jarigen relevant elkaar 
versterkend aanbod van activiteiten.  
 
Opdrachtgevers – gemeenten/ouders 
De gemeenten erkennen de bijdrage die het aanbod van Spelenderwijs levert aan het verkleinen van 
achterstanden van kinderen. Spelenderwijs wordt door de gemeenten gezien als een algemene 
laagdrempelige voorziening met een preventieve en signalerende werking op kwetsbare kinderen. 
Gemeenten zien de gezamenlijke kracht van Spelenderwijs verbonden met partners in welzijn en 
Ecsplore. 
 
Ouders maken primair vanwege de kennis van het kind, het ontwikkelaanbod, de omgangsvormen en 
de sfeer gebruik van Spelenderwijs. 
 
4.3. De koers uitzetten 
 
Spelenderwijs kent 4 prioriteiten: 
1. Spelenderwijs staat in het ‘hart van de wijk’ en is verbonden met ouders, scholen en anderen die 

met kinderen werken.  Spelenderwijs werkt samen voor het jonge kind;  
2. Spelenderwijs investeert in deskundigheid en leiding, medewerkers investeren in de eigen 

professionaliteit en Spelenderwijs vormt een kweekvijver voor nieuw personeel (actieve 
verbinding met onderwijsinstellingen, stagiaires). Het DNA van Spelenderwijs is ontrafeld en 
bekend bij alle medewerkers; 

3. Spelenderwijs concentreert zich op vroeg signalering en biedt lichte zorgarrangementen;   
4. Spelenderwijs is financieel gezond en heeft een evenwicht gevonden tussen de 

Kinderdagverblijven/BSO activiteiten en het peuterspeelzaalwerk 
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Op basis van het geschetste toekomstbeeld en daaruit afgeleide prioriteiten zijn doelstellingen 
benoemd: 
 
 

 Strategisch doel  # Lokale aanwezigheid 

Doen  

Sterke netwerken voor kinderen met achterstanden; 
Flexibele en kwalitatief goede opvang; 
Opvang in het hart van de buurt; 
Keuzes maken op basis van buurtanalyses. 

 

 Strategisch doel   # Spelenderwijs is herkenbaar  

Doen  

De locaties van Spelenderwijs reflecteren de visie van Spelenderwijs: ontmoeten, 
ontdekken, spelen, leren; 
Vanuit samenwerking met Ecsplore en Partners in Welzijn het eigen aanbod 
onderscheidend laten zijn: beweging, gezondheid, goede voeding en 
zorgcoördinatie; 
Effect van aanbod/programma’s aantonen. 

 

 Strategisch doel  # Aanpassen organisatiewijze en cultuur 

Doen  
Missie breed uitgedragen aan de hand van het DNA van Spelenderwijs: Hetgeen 
ouders in Spelenderwijs waarderen. 

 
 

 Strategisch doel  # Spelenderwijs als samenwerkingspartner (binnen en buiten de PIW groep) 

Doen  

Doorgaande lijn van voorschool naar Primair Onderwijs uitbouwen; 
Ontwikkelen dienstverlening met andere collega stichtingen gebaseerd op lokale 
behoefte/analyse; 
Samenwerkingsafspraken met schoolbesturen, met nadruk het streven naar 
IKC’s; 
Samenwerking met andere, ook kleine, aanbieders. 

 
 

 Strategisch doel  # Spelenderwijs en opdrachtgevers 

Doen  

Zorgen dat gemeenten een voorkeur hebben voor (het aanbod/programma van) 
Spelenderwijs; 
We realiseren meerjarenopdrachten; 
Pro actief zijn op basis van expertise en vertrouwen. 
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5. Middelen  

5.1  Werving 

Spelenderwijs werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende 
wervingsactiviteiten [artikel 3]: 

 bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren; 

 bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is; 

 subsidies; 

 schenkingen, erfstellingen en legaten; 

 opbrengsten van activiteiten van de stichting; 

 alle andere verkrijgingen en baten.  

Aanwending van de middelen plaats in het kader van de statutaire doelstelling; het bevorderen van 
het welzijn van kinderen. 
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5.2 Exploitatierekening 

ANALYSE VAN HET RESULTAAT 
       (Alle bedragen x € 1.000) 
       

Het nettoresultaat over 2018 bedraagt positief EUR. 4.709 tegenover positief EUR. 28.664 over 
2017. Een afname derhalve van € 23.955. 

          De opbouw van het resultaat is als volgt: 
       

          

   
2018 

 
2017 

     
% 

   
% 

          BATEN 
       Subsidies gemeenten en provincie 1.902 

 
29,1 

 
1.988 

 
30,8 

Overige subsidies en bijdragen 200 
 

3,1 
 

181 
 

2,8 

Ouder- en deelnemersbijdrage 4.423 
 

67,8 
 

4.292 
 

66,4 

   
  

 
  

 
  

 
  

   
6.525 

 
100,0 

 
6.461 

 
100,0 

LASTEN 
       Lonen en salarissen 4.210 

 
64,5 

 
4.097 

 
63,4 

Sociale lasten 1.012 
 

15,5 
 

934 
 

14,5 

Overige personeelskosten 159 
 

2,4 
 

158 
 

2,4 

Huisvestingskosten 573 
 

8,8 
 

620 
 

9,2 

Afschrijving materiële vaste activa 90 
 

1,4 
 

75 
 

1,2 

Afschrijving immateriële vaste activa 26 
 

0,4 
 

26 
 

0,4 

Algemene kosten 244 
 

3,7 
 

330 
 

5,5 

Directe kosten activiteiten 202 
 

3,1 
 

194 
 

3,0 

   
  

 
  

 
  

 
  

   
6.516 

 
99,8 

 
6.434 

 
99,6 

          

   
  

 
  

 
  

 
  

EXPLOITATIERESULTAAT 9 
 

0,2 
 

27 
 

0,4 

          Financiële baten en lasten - 4 
 

 - 0,1 
 

2 
 

 - 

          NETTO-RESULTAAT 5 
 

0,1 
 

29 
 

0,4 

 

 

 

 

 



ANBI-Verslagjaar 2018_Spelenderwijs.docx  Pagina 12 van 14 

 

5.3 Vermogen van de stichting 

ANALYSE VAN DE VERMOGENSPOSITIE 
      (Alle bedragen x € 1.000) 

       

De financiële positie van de instelling wordt hierna verkort weergegeven. 

          

   
2018 

 
2017 

   
    % 

 
    % 

          Eigen vermogen 427 
 

24,1 
 

450 
 

25,1 

Voorzieningen 157 
 

8,9 
 

144 
 

8,0 

Kortlopende schulden 1.185 
 

67,0 
 

1.202 
 

66,9 

   
  

 
  

 
  

 
  

   
1.769 

 
100,0 

 
1.796 

 
100,0 

          

          Immateriële vaste activa 67 
 

3,8 
 

94 
 

5,2 

Materiële vaste activa 54 
 

3,1 
 

55 
 

3,1 

Vorderingen 877 
 

49,6 
 

1.133 
 

63,1 

   
  

 
  

 
  

 
  

   
998 

 
56,5 

 
1.282 

 
71,4 

   
  

 
  

 
  

 
  

          Liquide 
middelen/kredietinstellingen 771 

 
43,5 

 
514 

 
28,6 

          *Het eigen vermogen bedraagt EUR. 426.855,-. Dat is 7% van de omzet. Het vermogen mag, op grond 
van het ingestelde vermogensplafond, maximaal 30% van de omzet bedragen. Daarmee houdt 
Spelenderwijs niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de stichting.  
 

5.4 Bestemming liquidatiesaldo 

Conform artikel 13 van de statuten wordt bij opheffing een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten 
behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.  

5.5  Beloningsbeleid 

Medewerkers binnen de stichting Spelenderwijs ontvangen een salaris conform de vigerende cao 
kinderopvang. 

Het bestuur van de stichting is binnen de stichting Spelenderwijs onbezoldigd. De bestuursleden zijn 
in personen echter gelijk aan de raad van bestuur van de PIW Groep. Binnen de PIW Groep wordt het 
bestuur bezoldigd op basis van de cao sociaal werk. De bezoldiging past binnen de kaders van de Wet 
Normering Topinkomens. In de jaarrekening worden de salarissen van de bestuurders pro rata 
gepresenteerd in de jaarrekening. Toerekening van de kosten vindt plaats via de salariskosten. 

Het toezicht op de stichting wordt uitgeoefend door de raad van toezicht van de PIW Groep. De raad 
van toezicht is daarmee ook binnen de stichting Spelenderwijs het beleidsbepalende orgaan. De raad 
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van toezicht ontvangt een onkosten vergoeding binnen de PIW Groep. In de jaarrekening worden de 
kosten van de toezichthouders pro rata gepresenteerd in de jaarrekening. Toerekening van de kosten 
vindt plaats via de algemene kosten. 

5.6 Administratieve verantwoording 

Zoals gesteld in artikel 10 lid 2en 3 van de statuten is het bestuur van Spelenderwijs verplicht om van 
de vermogenstoestand van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op 
zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en 
verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes 
(6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te 
maken, op papier te stellen en vast te stellen.  Op basis van de criteria zoals genoemd in Titel 9, Boek 
2 BW, artikel 360 lid 3, wordt de jaarrekening van de stichting Spelenderwijs opgesteld conform de 
eisen welke worden gesteld aan kleine rechtspersonen. 

Voor de financiële verantwoording verwijzen wij naar de volledige jaarrekening en de 
cijferoverzichten zoals weergegeven in paragrafen 5.2 en 5.3 van voorliggend document.  

Hierna volgen een aantal toelichtingen op de financiële verantwoording.  

 De jaarrekening 2018 is op gesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur; 

 Bij de jaarrekening is een controle verklaring afgegeven door een onafhankelijk accountant van 
Crowe Horwarth Foederer; 

 De jaarrekening is opgesteld op basis van de historische kosten, tenzij anders vermeld; 

 Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben; 

 Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn 
verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn; 

 Nagekomen baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn geconstateerd. 

 Het kasstroomoverzicht wordt conform RJ 360.212 gepresenteerd op basis van de indirecte 
methode. 

 De goodwill is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met daarop toegepaste 
afschrijvingen. 

 De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. de 
aanschafprijs onder aftrek van de verkregen investeringsbijdragen en verminderd met de 
afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op basis van een vast percentage van de historische 
kostprijs. 

 De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk 
geoordeelde voorzieningen voor oninbaarheid. 

   De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de geschatte levensduur; zo nodig 
wordt met restwaarden rekening gehouden. 

 Op jaarbasis worden de navolgende afschrijvingspercentages toegepast: 
o Goodwill    20% 
o Verbouwings- en infrakosten 10% 
o Automatisering   20% -33% 
o Apparatuur en inventaris  20% 
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Bijlage: 

Toelichting op bepaalde posten in de jaarrekening: 

- Brutosalarissen en vakantiegelden: 
Dit betreft de loonkosten van de pedagogisch medewerkers als mede hun teamleiders en de 
kind administratie. 

- Doorberekende kosten vanuit de PIW Groep 
De ondersteunende diensten voor de stichtingen Ecsplore, Partners in Welzijn, OD-CJG , KIZ 
en Spelenderwijs zijn georganiseerd binnen de PIW Groep. Door het gezamenlijk organiseren 
van de overhead komen meer middelen rechtstreeks ten goede aan het primaire doel. De 
toegerekende kosten bestaan o.m. uit de kosten voor: financiële administratie, 
personeelsadministratie, uitvoering van de salarisadministratie, kwaliteitsmedewerker, 
(pedagogische) stafmedewerker en bestuur en systemen die voordeliger op de schaal van de 
PIW Groep kunnen worden ingekocht. 

- Scholing en deskundigheidsbevordering 
De kosten hebben betrekking op verplichte scholingen en cursussen in het kader van BHV, 
(kinder)EHBO, taaltoetsen niveau 3F, scholing VVE, e.d. 

- De huisvestingskosten hebben, met uitzondering van de toegerekende huisvestingskosten, 
direct betrekking op de locaties waar peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en bso plaatsvindt. 

- De afschrijvingskosten, met uitzondering van de goodwill en toegerekende 
afschrijvingskosten hebben direct betrekking op inventaris en investeringen in 
speeltoestellen en speellokalen voor peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en bso. 

- De toegerekende automatiseringskosten hebben betrekking op het back-end en 
beschikbaarstelling van office en sharepoint. 

- De algemene kosten hebben betrekking op de facilitering van de processen die verbonden 
zijn aan de organisatie van het werk. Waaronder: telefoneren met ouders, verzenden van 
documenten aan ouders, advisering ten aanzien van de bedrijfsprocessen, bijstand in 
procedures. 

- De activiteitenkosten hebben betrekking op voedsel, drinken, spel- en knutselmaterialen. 
- Vrijwilligerskosten hebben betrekking op onkostenvergoedingen voor vrijwillige 

medewerkers. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


