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WELKOM
Hallo, voor u ziet u de extra Nieuwsbrief!
TARIEVEN 2020
Bij het vaststellen van de tarieven van
KinderOpvang De Vlinder voor aankomend jaar,
moet niet alleen met de te verwachten
kostenstijgingen rekening worden gehouden,
maar ook met factoren, zoals het gewenste
rendement, de hoogte van de KOT-tarieven en
commerciële overwegingen. AYIT is een
accountbureau die onder andere prognoses
maakt voor onze branche. AYIT gaat uit in deze
prognose van de gemiddelde ontwikkeling in de
branche kinderopvang. Wij wijken als kleine
organisatie uit op bepaalde onderdelen door de
kleinschaligheid en doordat we minder weken
opvang kunnen bieden. Een goede uur
berekening maken, blijft een ingewikkelde zaak,
daar nog niet alle aspecten hiervoor concreet zijn,
zoals:
• CAO Kinderopvang (?).
• Pensioenpremie (november/december).
Met name het eerste aspect kan nog invloed
hebben op de kostenstijging voor 2020.
Totale kostenontwikkeling voor 2020
De prognose van de totale kostenontwikkeling
voor volgend jaar is af te leiden uit onderstaande
tabel. Daarbij is voor de meeste cijfers gewerkt
met een lagere resp. een hogere waarde. Voor de
berekening van de totale kostenstijging wordt het
gewogen gemiddelde van de ontwikkeling van de
loonkosten en de overige kosten bepaald. De
loonkosten tellen hierbij voor 71% mee in het
uiteindelijke resultaat, de overige kosten voor
29%.
Kostenprognose kinderopvang laag hoog
CAO-maatregelen
3,00% 3,50%
periodieke loonsverhoging
0,80% 1,30%
in- en uitstroom
0,00% 0,50%
pensioenpremie
-0,05% 0,10%
sociale lasten werkgever
-0,04% 0,46%
Totaal loonkostenontwikkeling
3,71% 5,86%
Inflatie overige kosten
1,30% 1,30%
Loonkosten tellen voor 71% mee
2,63% 4,16%
Overige kosten tellen voor 29% mee
0,38% 0,38%
Totaal kostenontwikkeling
3,01% 4,54%

Omdat De Vlinder een kleine organisatie is
strookt de prognose niet op alle vlakken aan de
situatie bij De Vlinder. Om een zo realistisch
beeld te krijgen hebben we een berekening op
maat gemaakt. Zie hieronder:
Kostenprognose KinderOpvang De Vlinder
CAO-maatregelen
3,50%
periodieke loonsverhoging
2,26%
in- en uitstroom
0,10%
pensioenpremie
0,10%
sociale lasten werkgever
0,40%
Totaal loonkostenontwikkeling
6,36%
Inflatie overige kosten
1,30%
Loonkosten tellen voor 71% mee
Overige kosten tellen voor 29% mee
Totaal kostenontwikkeling

4,52%
0,38%
4,90%

Dat zou betekenen dat er een uurtarief verhoging
zou komen van € 0,40
Tarief 2019
8,07 + 0,40 = 8,47
In overleg met de oudercommissie zijn wij tot de
volgende uurtariefverhogingen gekomen,
namelijk:
KinderOpvang De Vlinder 2020:
Het uurtarief voor opvang op het kinderdagverblijf
is:
Dagopvang 48 weken 2019 : € 8,07 per uur
Dagopvang 48 weken 2020 : € 8,39 per uur
½ dagopvang 48 weken 2019: € 8,60 per uur
½ dagopvang 48 weken 2020: € 8,70 per uur
Flexopvang 48 weken 2019:
Flexopvang 48 weken 2020:

€ 8,80 per uur
€ 8,90 per uur

Losse uren opvang 2019:
Losse uren opvang 2020:

€ 10,80 per uur
€ 10,90 per uur

De meeste organisaties berekenen 52 weken.
Doordat wij 48 weken berekenen en geen 52
weken zijn we uiteindelijk lager in de
maandelijkse kosten.
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KERSTBELEVENIS
Dit jaar willen we iets nieuws proberen.
Aangezien iedereen de maand december heel
erg vol heeft staan, maar wij deze bijzondere tijd
toch niet zo voor bij willen laten gaan. Hebben we
iets nieuws bedacht: KERSTBELEVENIS. Vrijdag
13 december van 18.00 uur tot 19.00 uur zal tante
Peet de kinderen meenemen in een
sprookjesachtige kerstbelevenis, daarna willen we
u graag laten zien wat we samen met de kinderen
de afgelopen periode gedaan hebben. Speciaal
voor alle kinderen, ouders, broertjes en zusjes
(opa’s en oma’s) Zet het in uw agenda en beleef
dit speciale moment met uw kind/eren.
VAKANTIESLUITINGEN/ FEESTDAGEN 2020
Feestdag

Dag

Week

Naast de bovengenoemde vrije dagen en
feestdagen zijn wij met ons kdv 4 weken gesloten,
namelijk:
Vakantie 2020
Vakantiedata
Week
Bouwvakvakantie: 3 aug – 21 aug 32-33-34
Kerstsluiting
: 24e dec tot 16.30 u open.
25 dec t/m 1 jan 52/53
PERSONEEL
Jammer genoeg kunnen we ook het contract van
Marieke niet verlengen. Haar contract eindigde op
22 november. In week 47 kwam ze meerdere
dagen om afscheid te nemen van de kinderen.
OC
Beste ouders,
We zullen in het nieuwe jaar vanaf midden januari
weer de jaarlijkse ouderbijdrage gaan innen. De
bijdrage zal ook dit jaar €12,50 per kind
bedragen.
Wegens een grote uitstroom van kinderen die 4
jaar worden hebben we besloten dat voor de
kinderen welke vóór 1 juni 2019 naar de
basisschool gaan, de helft van de ouderbijdrage
betaald dient te worden.

Nieuwjaarsdag
2020

01-012020

woensdag 1

Goede vrijdag
2020

10-042020

vrijdag

15

1e Paasdag 2020

12-042020

zondag

15

2e Paasdag 2020

13-042020

maandag

16

Koningsdag 2020

27-042020

maandag

18

Bevrijdingsdag
2020

05-052020

dinsdag

19

Hemelvaartsdag
2020

21-052020

donderdag 21

Hanneke, Sharon, Mandy, Corine en Charlotte

1e Pinksterdag
2020

31-052020

zondag

22

De Oudercommissie
ocdevlinderkinderopvang@gmail.com

2e Pinksterdag
2020

01-062020

maandag

23

1e Kerstdag 2020

25-122020

vrijdag

52

2e Kerstdag 2020

26-122020

zaterdag

52

WELKOM
We heten Lexi, Kyan van harte welkom bij
KinderOpvang De Vlinder.

Oudejaarsdag
2020

31-122020

donderdag 53

REGISTRATIENUMMER
Het registratienummer van KinderOpvang

Verder blijven we op zoek naar ouders die ons
team willen komen versterken! Lijkt het je leuk om
een keer mee te kijken? Laat het ons even weten,
stuur je email naar
ocdevlinderkinderopvang@gmail.com !
Graag tot snel!

WE ZEGGEN DAG TEGEN
We zeggen dag tegen Dax. We wensen hem heel
veel plezier op de basisschool. We zullen je
missen!
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De Vlinder voor de belastingaanvraag is:
193545184.

