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1 Bestuursverslag 2019 

1.1 Profiel Combiwel voor Kinderen 

Combiwel is een maatschappelijke organisatie. We werken aan een samenleving 

waar mensen kunnen meedoen, hun betrokkenheid in de praktijk kunnen brengen 

en kinderen zich kunnen ontwikkelen. Combiwel is een organisatie voor 

maatschappelijke dienstverlening, participatie, voorscholen, kinderopvang, 

opvoeding en actief leven.  

We staan voor een verantwoorde ontwikkeling van kinderen. We werken aan 

sociale en energieke wijken en versterken duurzame contacten die energie geven. 

Het is onze ambitie om de beste maatschappelijke kinderopvangorganisatie in 

Amsterdam te zijn. We ondersteunen ouders en kinderen in de opvoeding. We 

willen een stevige en toonaangevende specialist zijn. Daarom zijn we ‘met lef en 
lol op zoek naar bijzondere verbindingen’. 

Onze missie 

Combiwel voor Kinderen is een maatschappelijke organisatie voor kwalitatief verantwoorde 
kinderopvang, ontwikkelingsstimulering en opvoedondersteuning. Combiwel voor Kinderen 
staat voor persoonlijke aandacht voor ouder en kind. Wij zijn een professionele organisatie 
met veel ervaring. 

We bieden kinderopvang in een veilige, vertrouwde en inspirerende omgeving met liefdevolle 
begeleiding door deskundige medewerkers. Bij ons kunnen kinderen zich goed ontwikkelen: 
door te spelen, en te leren en door te beleven en te ontdekken. Ook ondersteunen we ouders 
bij vragen over opvoeding of over de ontwikkeling van hun kind. 

We denken in mogelijkheden en benutten de Amsterdamse krachten: de buurt en haar 
bewoners en onze collega’s. 

Onze visie 

Kinderen willen zich – binnen hun eigen mogelijkheden – optimaal ontwikkelen en veel 
ontdekken en beleven. Ouders willen – binnen hun eigen mogelijkheden – kinderen met 
plezier opvoeden. De ontwikkeling van een kind is een samenhangend spel tussen kind, 
ouder, school en medewerker. Doorgaande lijnen tussen kinderopvang en school en tussen 
‘thuis’ en ‘kinderopvang/school’ zijn daarbij essentieel.  

We werken professioneel en resultaatgericht en zijn daarbij altijd persoonlijk, opbouwend, 
flexibel en creatief. Onze aanpak is methodisch verantwoord en bouwt voort op ruime 
ervaring. Onze organisatie is efficiënt ingericht. We steunen elkaar en mogen fouten maken, 
mits we daarvan leren. 

Onze ambitie 

Samen werken we er naartoe om dé maatschappelijke kinderopvang organisatie in 
Amsterdam te worden  
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Onze strategie 

In ons streven en werkwijze staat een uitstekende uitvoering voorop. Een uitvoering waarbij 
we impact hebben op de ontwikkeling van het kind, onze prestaties hoog zijn en de kosten 
laag. We sturen daarom scherp op resultaat en kosten. Als maatschappelijke organisatie 
gebruiken we de investeringsruimte die hierdoor ontstaat om het verschil te maken voor 
school, ouder en kind.  

We zetten in op de ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC). Dit vraagt om een 
verbreding van ons aanbod, waarbij we de kwaliteiten vanuit onze VVE inzetten. Ook vraagt 
dit om een sterke organisatie, met een kwaliteitsproduct en een goed profiel. Bij het streven 
naar een uitstekende uitvoering met impact hoort ook het continu verbeteren van de 
bestaande bedrijfsvoering. Combiwel wil toonaangevend en concurrerend zijn.  
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1.2 De structuur 

Stichting Combiwel voor Kinderen is onderdeel van de Combiwel-organisatie, 

bestaande uit een groep van welzijnsorganisaties. De Stichting Combiwel 

Amsterdam treedt op als groepshoofd en is bestuurder van deze stichtingen. 

Stichting Combiwel voor Kinderen is opgericht op 14 juli 2017 te Amsterdam 

(geregistreerd onder nummer 69217440). Vanaf 1 januari 2018 vinden er 

activiteiten vanuit deze stichting plaats. 

De gehele Combiwel-organisatie groep bestaat uit: 
− Stichting Combiwel Amsterdam (Bestuurder en ondersteunende diensten);
− Stichting Combiwel Buurtwerk;
− Stichting Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening;

− Stichting Combiwel voor Kinderen;
− Stichting Combiwel Projecten;
− Stichting EcoSol Leerbedrijven.

In de stichting EcoSol Leerbedrijven vinden geen activiteiten meer plaats. Omdat het pand 
´De Hagedis´ pas eind 2019 is verkocht, bestaat deze Stichting EcoSol Leerbedrijven nog. 
Verder hebben zich binnen die stichting geen activiteiten voorgedaan. In 2020 zal deze 
stichting opgeheven worden.  

De Stichting Combiwel Amsterdam is opgericht op 31 december 1999 te Amsterdam 
(geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 34126333). Binnen deze stichting zijn 
de bestuurder en de ondersteunende diensten ondergebracht. De Stichting Combiwel 
Amsterdam staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. Deze houdt – getrapt – ook 
toezicht op de onderliggende stichtingen. 

Jørgen Weekers was gedurende heel 2019 Algemeen directeur/bestuurder van de Combiwel-
organisatie. Bjørn Huysman was directeur Combiwel voor Kinderen.  

Bestuur en directie 

De Algemeen directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor het organisatiebeleid. De Raad 
van Toezicht houdt toezicht op het organisatiebeleid en de algemene gang van zaken. Ieder 
werkgebied kent een eigen verantwoordelijk directeur. Combiwel Shared Services - met de 
afdelingen administratie, HRM, control, facilitair, ICT, beleid, secretariaat, 
managementondersteuning en communicatie - ondersteunt directie, leidinggevenden en 
medewerkers.  

Raad van Toezicht 

Op de Stichting Combiwel Amsterdam en haar werkmaatschappijen werd in 2019 door één en 

dezelfde Raad van Toezicht (RvT) toezicht gehouden. De Raad van Toezicht telde in 2019 vijf 
leden. De voorzitter was mevrouw M.M. Kuitenbrouwer. De Raad van Toezicht werkte in 2019 
met twee commissies: een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Gedurende het jaar 
heeft de Raad van Toezicht besloten een kwaliteitscommissie op te richten.  

Ondernemingsraad 

De ondernemingsraad van Combiwel bestaat uit 12 leden. De Ondernemingsraad overlegt 
één keer per maand met de bestuurder van de Stichting Combiwel Amsterdam. Daarnaast 
wordt twee keer per jaar in het kader van artikel 24 van de WOR de algemene gang van 
zaken van de organisatie besproken waarbij een delegatie van de Raad van Toezicht 
aanwezig is. In 2019 zijn er verkiezingen geweest. In oktober is de nieuwe ondernemingsraad 
aan de slag gegaan. 
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Onze opdrachtgever(s) 

De voornaamste opdrachtgever van Combiwel voor Kinderen zijn de ouders van de kinderen. 
Daarnaast is de gemeente Amsterdam een grote opdrachtgever. De gemeente Amsterdam 
doet dit in de vorm van subsidies en inkoopcontracten. Inhoudelijk wordt de gemeente voor 
de verstrekte opdrachten vertegenwoordigd door de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden 
(RVE) en/of stadsdelen. In het geval van Combiwel voor Kinderen gaat het dan met name om 
de RVE Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) en de stadsdelen West en Zuid. 
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1.3 Verslag Raad van Toezicht 

Combiwel laat ook dit jaar weer zien dat het in beweging is. We zien dat 

Combiwel voor Kinderen zich na een zwaar 2018 in 2019 goed heeft hersteld. De 

genomen bijsturingsmaatregelen hebben echt effect gehad. En dat is te zien in 

goed resultaten; zowel financieel als operationeel. We zien een directie met visie 

op de toekomst. We zien ambitie in de plannen. En we zien dat Combiwel de 

gestelde ambities en plannen ook weet te realiseren.  

We vinden het bijzonder om te zien hoe en in welk tempo de organisatie zich 

ontwikkelt richting een moderne, kosteneffectieve, zelfbewuste, innovatieve en 

stevige partner in het werkveld. We zijn ervan overtuigd dat de 

investeringsruimte die hierdoor (moet) ontstaan door Combiwel slim ingezet gaat 

worden om nog meer verschil te maken in de buurt. Maar hier staan we eerst stil 

bij de prestaties over 2019 en bij de recente ontwikkelingen rondom de 

verspreiding van het Coronavirus.  

Sinds een week of twee is ook Nederland – net als de rest van de wereld - in de greep van 
het Coronavirus. Combiwel blijft zich ook in deze lastige situatie inzetten voor Amsterdam en 
haar Amsterdammers en Amsterdammertjes. We zijn onder de indruk hoe kalm en 
professioneel de directie en medewerkers van Combiwel met deze uitzonderlijke situatie om 
gaan. 

We hebben in de loop van het jaar gezien hoe Combiwel uitvoering heeft gegeven aan de 
plannen die het ons voor het begin van het jaar heeft gepresenteerd. De ideeën die daarin 
zaten over de richting en de thema’s voor de organisatieontwikkeling konden op onze 
instemming rekenen. En we zien de resultaten: meer inzicht, eerder en beter bijsturen, meer 
grip, betere ondersteunende processen en daardoor meer rust en meer lol. En – niet in de 
laatste plaats – betere operationele en financiële resultaten. Wat Combiwel daarvoor allemaal 
doet en heeft gedaan wordt verder beschreven in het directieverslag. Dat herhalen we hier 
niet. Wel willen we aangeven dat wij van mening zijn dat Combiwel er beter voor staat dan 
aan het begin van het jaar. 

Vanaf deze plek willen we vrijwilligers, medewerkers en management dan ook 
complimenteren met de behaalde resultaten! 

Overleg Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht is in 2019 6 keer in vergadering bij elkaar gekomen voor overleg met 
elkaar en het bestuur. Bij twee overleggen is met de voltallige directie van Combiwel de 
strategische kaders en de uiteindelijke jaarplannen en begrotingen besproken. 

De leden van de Raad van Toezicht zijn hier over het algemeen allemaal bij aanwezig 

geweest. Indien iemand niet aanwezig kon zijn, is dit tijdig gemeld bij de voorzitter waarbij 
belangrijke gezichtspunten van dat betreffende lid aan de voorzitter gemeld zijn. Deze kon 
die punten dan in de vergadering inbrengen.  

Daarnaast is er op gezette tijden en indien nodig telefonisch contact geweest tussen de 
voorzitter en verschillende leden van de Raad van Toezicht en tussen leden onderling.  

In de genoemde overleggen stonden de volgende onderwerpen op de agenda: 
− de strategie van de organisatie en de realisatie van de doelstellingen aan de hand van

jaarplan en begroting 2019;
− de voortgang van de gestelde doelen aan de hand van de kwartaalrapportages;
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− de goedkeuring van de jaarrekeningen 2018;
− de goedkeuring van de begrotingen 2020;
− de werving en selectie directeur Maatschappelijke Dienstverlening;
− de resultaten van het gehouden medewerkersonderszoek;
− de investering verbouwing Dienstencentrum Bos en Lommer;

− de deskundigheidsbevordering van de leden van de Raad van Toezicht;
− de klasse-indeling WNT Zorg.

Samenstelling en functioneren 

De Raad van Toezicht van Combiwel is gedurende het gehele jaar compleet geweest. Er is 
geen sprake geweest van aftreden en/of herbenoeming. Martien Kuitenbrouwer (Directeur 
public mediation programma UvA, zelfstandig adviseur en conflict bemiddelaar) is de 
voorzitter van de Raad van Toezicht. Daarnaast hebben Chrétien Mommers (directeur-

bestuurder Rijnhart Wonen), Hilde Marx-Beet (interim manager team Jeugd en team 
Veiligheid GGDGHOR Nederland), Filia Kramp (adviseur en coach) en Guus Schnitzler 
(voormalig bankier en vastgoedfinancier) zitting in de Raad van Toezicht. De kennis en 
ervaringsgebieden zijn evenwichtig vertegenwoordigd, net als verhoudingen in leeftijd en 
geslacht. Alle toezichthouders zijn onafhankelijk.  

De Raad van Toezicht werkte in 2019 met twee commissies: een auditcommissie (Chrétien 
Mommers en Guus Schnitzler) en een remuneratiecommissie (Martien Kuitenbrouwer en Hilde 
Marx-Beet). Gedurende het jaar heeft de Raad van Toezicht besloten een kwaliteitscommissie 
op te richten (Filia Kramp en Hilde Marx-Beet). Hiermee heeft de Raad ook de 
aandachtsgebieden goed verdeeld. 

De Raad van Toezicht functioneert goed. De verdeling van portefeuilles is helder en 
complementair. Verbetering is wel mogelijk. De Raad wil meer zich krijgen op de 
kwaliteit(scyclus) van Combiwel. Daartoe heeft het in de loop van 2019 een 
kwaliteitscommissie opgericht. Deze moet in 2020 meer vorm gaan krijgen. Hoewel bestuur 
en Raad in samenwerking meer ruimte maakt voor strategische onderwerpen, is de Raad van 
Toezicht van mening dat op dit gebied ook nog ruimte voor verbetering is. Overigens heeft 
de Raad van Toezicht in 2019 geen expliciete zelfevaluatie gedaan. Deze staat op de agenda 
voor 2020.  

Overleg en functioneren bestuur 

Het overleg tussen Raad van Toezicht en het bestuur van de stichting(en) wordt vooral 
vormgegeven door de hiervoor genoemde vergaderingen. Voor de inhoud daarvan verwijzen 
we naar de desbetreffende paragraaf. De agenda wordt voorbereid in samenwerking tussen 
bestuurder en voorzitter van de Raad van Toezicht.  

Over het algemeen worden de reguliere vergaderingen voorafgegaan door een bespreking 

van auditcommissie met bestuurder en concerncontroller. Hierin worden zaken als 
kwartaalverslag (cijfermatig en inhoudelijk) doorgesproken alsook andere agendapunten en 
recente ontwikkelingen. Op deze manier wordt de reguliere vergadering (extra) voorbereid en 
komt het de kwaliteit van het toezicht ten goede.  

Daarnaast is er op gezette tijden en indien nodig telefonisch contact geweest tussen de 
voorzitter, verschillende leden van de Raad van Toezicht en bestuurder. Hiermee staan de 
lijnen wijd open.  

Naast deze overleggen is in een bespreking met de remuneratiecommissie het functioneren 
van de bestuurder aan de orde geweest. De Raad van Toezicht is van mening dat de 
bestuurder goed functioneert en heeft bestuurder dan ook een goede beoordeling gegeven. 
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In het eerste kwartaal van 2020 staat een nieuw gesprek op de rol. Er is – wat de Raad 
van Toezicht betreft – geen reden voor wijzigingen in het bestuur. Sterker: de Raad van 
Toezicht is van mening dat bestuurder een belangrijke rol speelt in de snelle en positieve 
ontwikkeling van Combiwel. 

Overleg met de Ondernemingsraad 

Tweemaal heeft een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht overleg gevoerd met de 
ondernemingsraad. Dit in aanwezigheid van de algemeen directeur/Bestuurder van Combiwel. 
Dit overleg is met name benut om gezamenlijk terug te kijken op de vorderingen die 
Combiwel maakt en de samenwerking tussen bestuurder en ondernemingsraad te bespreken. 
Raad van Toezicht en ondernemingsraad hebben naar elkaar uit gesproken dat ze de 
gekozen lijn van Combiwel van harte ondersteunen, goede vorderingen zien in de 
ontwikkeling van de organisatie en de samenwerking met de bestuurder en overige 
directeuren constructief vinden en erg waarderen.  

De Raad van Toezicht is blij met de manier waarop de ondernemingsraad haar rol in vult. We 
zien dat de ondernemingsraad zich ontwikkelt, meer op hoofdlijnen mee denkt en goed weet 
te balanceren tussen de belangen van de organisatie, de medewerkers en andere 
stakeholders. We stellen het contact met de ondernemingsraad erg op prijs en bedanken hen 
voor alle tijd en inzet. Een goede ondernemingsraad draagt bij aan een stabiele organisatie.  

Goedkeuring en vaststelling 

Bestuurder heeft – voorafgaand aan vaststelling door het bestuur - het jaarverslag en de 
jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht 
heeft het jaarverslag en de jaarrekening besproken met bestuurder en concern-controller en 
in aanwezigheid van de accountant in hun overleg van 24 maart 2020. De accountant heeft 
verslag uitgebracht van zijn bevindingen. Daaraan voorafgaand zijn concepten op 16 maart in 
een overleg tussen de auditcommissie, bestuurder, concern-controller en accountant 
besproken.  

De Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring gegeven tot vaststelling van het jaarverslag, de 
jaarrekening en de daarin voorgestelde resultaatsbestemming. Met de goedkeuring tot 
vaststelling heeft de Raad van Toezicht ook expliciet besloten tot décharge van het bestuur 
voor het gevoerde beleid. De bestuurder heeft het jaarverslag en de jaarrekening vervolgens 
conform vastgesteld. 

Een blik vooruit 

Ook voor het komende jaar heeft Combiwel de lat weer hoog gelegd. De scherpte in de 
gekozen aanpak spreekt ons aan. De scherpte zit – wat ons betreft – in het explicieter maken 
wat het betekent om een maatschappelijke organisatie te zijn. En het beseft dat een strakke 
bedrijfsvoering en strakke werkprocessen nodig zijn om zo (financiële) ruimte en tijd te 
creëren om die te vervolgens te kunnen investeren in buurten, kinderen, jongeren, ouders en 
ouderen. Dit gaat Combiwel verder helpen om beter te kiezen. En haar inspanningen te 
richten.  

Combiwel heeft voor 2020 ook duidelijker geformuleerd ‘hoe het wil zijn’. Dat uit zich in de 
kreet ‘met lef en lol op zoek zijn naar bijzondere combinaties’.  Dit betekent dat Combiwel de 
blik weer meer naar buiten richt, meer en meer inzet op nieuwe oplossingen voor 
maatschappelijke problemen en daar (nieuwe) partners bij betrekt. Combiwel voor Kinderen 
zoekt – nadrukkelijker dan ooit – de samenwerking met scholen en schoolbesturen. En denkt 
daarbij buiten de gebaande kaders. Zo kan het echt verschil maken richting scholen, ouders 
en kinderen.  
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De veranderaanpak die Combiwel daar bij kiest is – wat ons betreft - ook passend. Denken 
vanuit de gewenste eindsituatie; ‘het plaatje B’. En dan vervolgens al op die manier gaan 
werken om de gewenste eindsituatie te gaan bereiken, waarbij er steeds per kwartaal 
subdoelen worden gesteld. Dit maakt wendbaar en dwingt tot duidelijkheid. Dit vergt een 
omslag in denken en werken. Dat alles is een proces van lange adem. In 2020 worden hier 
de volgende stappen in gezet. We zijn er – met het bestuur en de directie – van overtuigd 
dat dit Combiwel gaat helpen om de gewenste impact voor Amsterdam en haar 
Amsterdammertjes en Amsterdammers te vergroten. En die stevige partner te worden die het 
wil zijn. 

We zien ook dat de omgeving van Combiwel flink in beweging is. Voor Combiwel voor 
Kinderen geldt nadrukkelijk dat IKC-ontwikkeling een erg belangrijk thema is. Veel scholen in 
stadsdeel Noord – het gebied waar Combiwel voor Kinderen traditioneel sterk 
vertegenwoordigd is – werken aan plannen voor bouw, verhuizing en/of verbouwing. Dit 
maakt dat er over een aantal jaar veel beweging gaat komen. Maar… de kaarten worden nu 
geschud.  

We zijn het dan ook eens met de prioriteit die in de plannen van Combiwel voor Kinderen 
gegeven wordt aan het versterken van het profiel, de creatieve manieren die het zoekt om 
doorgaande lijnen te stimuleren en het ontwikkelen en aanbieden van IKC-kennis aan 
scholen.  

Wij wensen iedereen die bij Combiwel betrokken is veel creativiteit, wijsheid en plezier. We 
hebben vertrouwen in de organisatie en haar veranderkracht. We doen het voor de 
Amsterdammer! 

Namens de Raad van Toezicht 

Martien Kuitenbrouwer 
Voorzitter Raad van Toezicht 
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1.4 Directieverslag 

Voor 2019 hadden we een mooi plan met serieuze ambities. Op basis daarvan 

hebben we gewerkt aan een betere positionering als maatschappelijke 

kinderopvang organisatie in de stad. En hebben we ons verder ontwikkeld als go-

to partner van scholen en stad. Het is ons gelukt om weer een aantal flinke 

stappen voorwaarts te zetten.  

We staan er aan het eind van 2019 weer beter voor dan een jaar geleden. Er is 

meer rust in de organisatie. De bezettingscijfers en financiële resultaten zijn goed. 

En we winnen terrein terug in de beeldvorming. Het is knap dat we ons steeds zo 

blijven verbeteren. En dat het ons lukt om dat in dit tempo te doen. Dat getuigt 

van veranderkracht!  

Voordat we in gaan op de prestaties van 2019, staan we eerst stil bij de Corona-crisis. Corona 
heeft een forse impact op de stad en haar inwoners. Het kabinet heeft forse maatregelen 
afgekondigd. In deze periode moeten én willen we er als organisatie staan voor de stad. Veel 
van onze activiteiten en dienstverlening gaan (op een alternatieve manier) door. Sommige 
worden juist geïntensiveerd. 

Het is geweldig om te zien hoe iedereen klaar staat voor de stad. En zich in deze lastige 
periode – met alle beperkingen die er nu gelden – tóch in blijft zetten voor Amsterdam en 
haar inwoners. Het vraagt veel aanpassings- en improvisatievermogen. We doen het met 
elkaar! 

Uiteraard heeft de corona-crisis ook impact op onze organisatie. Voor een duiding daarvan 
verwijzen we naar paragraaf 2.8 ‘gebeurtenissen na balansdatum’ in de jaarrekening. 

Maar terug naar 2019… 
Ook hier eerst een welgemeend compliment voor de vrijwilligers, medewerkers en 
management van Combiwel voor Kinderen en iedereen die mee heeft geholpen om de mooie 
prestaties in 2019 te realiseren. Iedereen mag trots zijn op het geleverde werk. Ik ben dat in 
ieder geval! 

We zijn ambitieus. En hebben alweer nieuwe plannen. We werken eraan om dé 
maatschappelijke kinderopvang organisatie in Amsterdam te worden. En een stevige en 
toonaangevende partner op het gebied van IKC en opvoedondersteuning. Vanwege de 
verhevigde concurrentie, beelden uit het verleden, schoolbesturen die minder loyaal zijn en 
het feit dat er de komende jaren veel verbouwingen en verhuizingen in ons traditionele 
werkgebied op komst zijn, is een sterk profiel noodzakelijk. Dit vergt focus en zichtbare 
resultaten. 

Gezien de feedback van schooldirecteuren en schoolbesturen en de gemeente Amsterdam 
durven we wel te zeggen dat we goed op weg zijn. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer. 
Het vertrouwen is nog broos. En heeft zich nog niet vertaald in concrete grote afspraken. Wel 
zijn er stappen en stapjes naar (verdergaande) samenwerking gezet. En beginnen de 
verhoudingen te verschuiven en te verbeteren.  

We werken als Combiwel naar een organisatie waar we ‘met lef en lol op zoek zijn naar 
bijzondere combinaties’. Dit vraagt om een (evolutief) doel, concrete eerste stappen, 
scherpere kaders en meer eigenaarschap en autonomie voor teams en medewerkers. Dit 
vergt een omslag in denken en werken. Daarom zetten we in op de kwaliteit en ontwikkeling 
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van onze medewerkers, het scherper organiseren van (bedrijfs)processen en het sturen op 
cijfers en resultaten. En ook daar laten we weer de nodige voortuitgang zien. 

Financiële ontwikkelingen 

Stichting Combiwel voor Kinderen heeft over 2019 een resultaat van ruim EUR 1,3 miljoen 
gerealiseerd (2018: een verlies van EUR 1,7 miljoen). Het resultaat wordt voor bijna EUR 1,3 
miljoen positief beïnvloedt door incidentele baten. Het gaat dan met name om vergoeding 
van zogenoemde frictiekosten uit 2018 en voor benodigde maatregelen vanwege de 
Harmonisatie van de Kinderopvang 2018 (Reeds gemaakte kosten in 2018 ruim EUR 1,0 
miljoen). Daarnaast waren er diverse nagekomen baten en lasten uit voorgaande jaren en 
inschattingen uit er verleden dit niet tot een financiële afwikkeling hebben geleid (netto EUR 
0,1 miljoen positief). Tot slot is de terugbetalingsverplichting 2018 op de kwaliteitssubsidie 
met bijna EUR 0,15 miljoen positief bijgesteld. Het operationele resultaat uit reguliere 
bedrijfsvoering is daarmee ruim EUR 0,05 miljoen. Dit is iets hoger dan het begrote resultaat 
van EUR 9.000. 

De reguliere opbrengsten zijn licht boven de begroting. Dit bestaat uit een combinatie van 
het halverwege het jaar wegvallen van een subsidie, lagere opbrengsten door het wegvallen 
van een viertal groepen en fors betere bezettingscijfers dan begroot. De reguliere subsidies 
zijn inclusief terugbetalingsverplichting EUR 0,3 miljoen lager dan begroot. De ouderbijdragen 
zijn – ondanks de gesloten groepen - bijna EUR 0,2 miljoen hoger dan begroot. Ook de 
reguliere overige opbrengsten zijn EUR 0,1 miljoen hoger dan begroot. Daarnaast is er sprake 
van bovengenoemde incidentele baten. De incidentele subsidies die zijn beschikt als 
compensatie van de voor de gemaakte frictiekosten als gevolg van de Harmonisatie 
Kinderopvang 2018 en 2019 hebben als totale waarde EUR 1,5 miljoen. In 2019 staan hier 
ook kosten tegenover. 

De kosten voor reguliere bedrijfsvoering liggen ook ongeveer op begroting. Tegenover 
hogere personeelslasten vanwege extra externe inhuur door vacante plekken en verzuim, 
staan lagere overige bedrijfskosten van ongeveer eenzelfde orde van grote. Daarbij geldt dat 
we meer in de organisatie hebben geïnvesteerd dan begroot, omdat er ruimte was doordat 
we hebben – mede daardoor – hebben weten te besparen in de reguliere bedrijfsvoering. We 
verwachten dat deze trend in 2020 ook zichtbaar zal zijn in de personele kosten.  

Ontwikkeling eigen vermogen 
Het positieve operationele resultaat zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Het 
eigen vermogen is daarmee in 2019 met ruim EUR 1,3 miljoen gestegen. Van een negatief 
eigen vermogen van minus EUR 0,6 miljoen stijgt het eigen vermogen daarmee naar EUR 0,7 
miljoen.  Dit is circa 5,7% van de opbrengsten 2019, maar is nog ver verwijderd van de 
solvabiliteit die we voor Combiwel voor Kinderen voor ogen hebben. 

Als norm voor het weerstandsvermogen hanteert Combiwel 20% van de verwachte 

jaaropbrengsten. De begrote opbrengsten 2020 bedragen circa EUR 10,7 miljoen. Het 
streefdoel voor het eigen vermogen is derhalve ruim EUR 2,1 miljoen. Tot dat doel bereikt is 
wordt het gehele eigen vermogen bestemd als continuïteitsreserve. 

Operationele ontwikkelingen  

Na een turbulent 2018 waar we flink moesten bijsturen om de gevolgen van de Harmonisatie 
Kinderopvang op te vangen, was het wachten of de genomen maatregelen ook een blijvend 
effect zouden hebben. Dat bleek het geval! We hebben in 2019 een sterke comeback laten 
zien. We kregen we gauw de gewenste bezettingsgraden in het vizier en lukte het ons om 
onze eigen prognoses te verslaan. Dat hebben we door sterke sturing op planning en 
plaatsing het gehele jaar goed weten vast te houden. 
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Wel zijn we gedurende het jaar een vier groepen kwijtgeraakt, omdat de betreffende 
school de samenwerking opzegde. Ook zijn er per einde van het jaar twee groepen om die 
reden gesloten. Daar staat tegenover dat we op bestaande locaties weer groepen aan het 
openen zijn.  

Onze strategie is gebaseerd op twee pijlers, namelijk door de basisdingen (meer dan) goed te 
doen, creëren we (financiële) ruimte om (flink) te investeren en zo het verschil te (kunnen) 
maken voor school, ouder en kind. We hebben dan ook hard gewerkt aan het verbeteren van 
onze plaatsing en planning, ingezet op verbeteringen in personeelsroostering en fors 
getrokken aan het invullen van onze vacatures. En met resultaat! De hiervoor genoemde 
bezettingspercentages zijn het bewijs. Net als het feit dat we op dit moment nauwelijks 
vacatures hebben. Dit geeft rust aan alle kanten en financiële ruimte. Zo kunnen we ons nu 
(meer en meer) concentreren op het maken van het verschil.  

Het hoge verzuim baart nog steeds zorgen. Het langdurig verzuim blijft hardnekkig. Gelukkig 
zien we dat het kort- en middellange verzuim laag is. We denken dat onze inspanningen om 
de bedrijfsvoering op orde te krijgen en de sterke bezettingspercentages de rust hebben 
doen wederkeren. Ook denken we dat onze inspanningen om beter in contact te zijn met 
onze medewerkers hier ook aan bijdragen. Wij denken dat het wachten is op een trendbreuk 
als gevolg van de re-integratie en/of uitstroom van medewerkers met langdurig verzuim.  

In de zomer hebben we een start gemaakt met het uitbreiden van ons activiteitenprogramma 
voor onze locaties. De kern daarbij is het stimuleren van doorgaande lijnen en samenwerking 
met school. Daarnaast zijn we in gesprek met de verschillende schooldirecteuren en -
besturen over creatieve manieren om doorgaande lijnen en samenwerking verder te brengen. 
Daarnaast scholen we onszelf beter op wat IKC-vorming feitelijk vraagt en hebben we onze 
visie op IKC aan verschillende scholen gepresenteerd. Onze initiatieven worden gewaardeerd. 
Het elan spreekt aan. Het vertrouwen is echter nog broos.  

De GGD-inspecties zijn ook in 2019 weer goed verlopen, zonder dat daar bijzonderheden uit 
kwamen. Een bijzin bijna…. maar dit geeft aan dat onze kwaliteit goed op orde is. 

Agenda en verwachtingen 2020 

We werken eraan om dé maatschappelijke kinderopvang organisatie in Amsterdam te 
worden. En een stevige en toonaangevende partner op het gebied van IKC en 
opvoedondersteuning. Het idee is om de basisdingen (meer dan) goed te doen en zo 
(financiële) ruimte te creëren om (flink) te investeren en het verschil te (kunnen) maken voor 
school, ouder en kind. 

We werken daarmee verder aan het straktrekken van onze bedrijfsvoering. Op het gebied 
van planning en plaatsing en personeelsroostering zullen we een volgende stap gaan zetten. 
De eerste ervaringen met Konnect zijn positief. Nu volgt Kidsvision. En werken we aan betere 
dashboards. Dergelijke systemen moeten ons helpen om sneller, slimmer en beter te werken. 

Daarnaast zullen we ook weer een volgende stap zetten in onze positionering en 
samenwerking met schooldirecteuren en -besturen. Het gaat dan om verdere uitbreiding van 
onze (creatieve) initiatieven op het gebied van doorgaande lijnen, uitbreiding van ons 
activiteitenprogramma en versterken van onze kennis op het gebied van IKC. We willen een 
kenniscentrum worden! En deze kennis aan iedereen aanbieden. En dit alles natuurlijk 
gebaseerd op onze sterke kernkwaliteiten vanuit het VVE-programma. Ook zetten we in 2020 
flink in op acties om het ‘merk’ van Combiwel voor Kinderen te versterken.  
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Zoals hiervoor ook al beschreven werken we als Combiwel naar een organisatie waar we 
‘met lef en lol op zoek zijn naar bijzondere combinaties’. Dit vraagt om een (evolutief) doel, 
concrete eerste stappen, scherpere kaders en meer eigenaarschap en autonomie voor teams 
en medewerkers. Dit is een proces waar we (voorlopig) nog niet klaar mee zijn.  

We blijven daarmee dus werken aan het versterken van ons profiel en zichtbaarheid, het 
verder ontwikkelen van onze medewerkers, het strak organiseren van onze ondersteunende 
processen en werkprocessen en het verbeteren van onze operationele en financiële sturing. 
Op elk van deze thema’s hebben we specifieke speerpunten en projecten benoemd en weten 
we hoe we de volgende stappen gaan zetten. De begroting die daarbij hoort is sluitend. 
Jaarplan en begroting zijn dan ook goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 

Begroting 2020 

(bedragen x € 1.000) 
Begroting 
2020 

Subsidies 2.638 

Overige opbrengsten 8.095 

Totaal opbrengsten 10.733 

Salaris en overige 
personeelskosten 

7.304 

Overige bedrijfskosten 2.950 

Afschrijvingen 20 

Totaal kosten 10.274 

Operationeel resultaat 459 

Bijzondere baten en lasten 

Financiële baten en lasten 

Exploitatieresultaat 459 

‘Gebruik’ ruimte (5%): 
investering, innovatie, vermogen 195 

Resultaat na investeringen 264 

Met onze plannen gaan we verder op de ingeslagen weg. Een weg waarbij we zelfbewust ons 
pad kiezen en ons met vertrouwen durven te positioneren als een moderne, kosteneffectieve 
en stevige partner met zichtbare impact in ons werkgebied. 

We hebben er zin in! 

Jørgen Weekers 
Bestuurder/algemeen directeur 
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1.5 Risicoparagraaf 

Combiwel kent een systeem van risicomanagement waarin het periodiek een 
analyse maakt van de operationele, tactische en strategische risico’s en de daarbij 
behorende beheersmaatregelen. Zo worden bijvoorbeeld bij het opstellen van het 

jaarplan en de begroting kansen en bedreigingen in beeld gebracht. Deze worden 
in maandgesprekken en kwartaalverslagen gemonitord en besproken in 

gesprekken met directeuren en de Raad van Toezicht.  

Een belangrijk risico betreft het niet realiseren van de afgesproken normeringen, zoals op het 
gebied van bezetting, verzuim en formatie/personeelsplanning. Hierdoor zouden opbrengsten 
en/of kosten tegen kunnen vallen. Ook hebben lagere bezettingscijfers een negatief effect op 
het beeld van de groepen. Door in te zetten maand- en kwartaalgesprekken houden we een 
stevige vinger aan de pols. Deze gesprekken ondersteunen we met gegevens en rapportages. 
We kijken daarbij niet alleen naar het geld, maar vooral ook naar de (onderliggende) drijvers 
en indicatoren.  

De doorgevoerde tariefsverhoging zou tot vraaguitval bij (doelgroep)ouders kunnen leiden. 
Hierdoor zou de vraag teruglopen en worden er minder doelgroepkinderen geplaats. Dit zou 
tot terugbetaling van een deel van de doelgroepssubsidie kunnen leiden. Op de hiervoor 
genoemde wijze houden we vinger aan de pols en sturen we tijdig bij.  

De krapte op de arbeidsmarkt vormt ook een risico om onze personeelsbezetting op orde te 
houden. Het risico daarvan is vacatures en daarmee dure vervanging én een onrustige 
uitvoering waarbij er te veel aandacht naar ‘het blussen van brandjes’ gaat.  In 2019 hebben 
we onze werving en selectie aangepast en gemoderniseerd. Hierdoor slagen we veel beter in 
om mensen te vinden en aan te nemen. We houden onze werving continue gaande. Op deze 
manier zitten we boven op de bal.  

Een strategisch risico is dat we onvoldoende voet aan de grond krijgen/houden bij de 
verschillende schoolbesturen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat we onvoldoende locaties 
houden om ons werk te kunnen blijven doen. Onze hele strategie en daarbij behorende acties 
zijn erop gericht om dit te voorkomen.  

We zitten met ons werk op diverse locaties in de stad. Het is belangrijk dat de veiligheid in 
deze locaties goed geborgd is. Dit betreft zowel de fysieke als de sociale veiligheid. Als deze 
niet op orde zou zijn, zou dit tot ongelukken en imagoschade kunnen leiden. We voeren 
daarom risico-inventarisaties uit (RI&E) en maken op basis daarvan plannen van aanpak per 
locatie.  
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2 Jaarrekening 2019 

2.1 Balans per 31 december 2019 

Na resultaatbestemming 
(bedragen x € 1.000) 31 december 2019 31 december 2018 

Materiële vaste activa 62 73 

Groepsmaatschappijen 0 460 

Totaal Vaste activa 62 533 

Vorderingen 481 874 

Liquide middelen 1.994 1.072 

Totaal Vlottende activa 2.475 1.946 

Activa 2.537 2.479 

Eigen Vermogen 745 -594

Totaal Eigen vermogen 745 -594

Voorziening 0 0 

Totaal Voorzieningen 0 0 

Schulden aan groepsmaatschappijen 0 0 

Totaal Langlopende schulden 0 0 

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva 

1.792 3.073 

Totaal Kortlopende schulden en 

overlopende passiva 1.792 3.073 

Passiva 2.537 2.479 
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2.2 Resultatenrekening 

Na resultaatbestemming 
(bedragen x € 1.000) 

Begroting 

2019 

Exploitatie 

2019 

Exploitatie 

2018 

Subsidies 3.111 4.314 4.481 

Overige opbrengsten 8.216 8.754 9.516 

Totaal opbrengsten 11.327 13.068 13.997 

Salaris en overige personeelskosten 7.950 8.136 11.304 

Overige bedrijfskosten 3.334 3.561 4.363 

Afschrijvingen 26 27 58 

Totaal kosten 11.310 11.724 15.725 

Operationeel resultaat 17 1.344 -1.728

Resultaat uit deelneming 0 0 

Financiële baten en lasten -8 -5 -7

Exploitatie resultaat 9 1.339 -1.735

Resultaatbestemming 

Toevoeging aan Algemene reserve 9 1.328 -1.735

Toevoeging aan Continuiteitsreserve 0 11 0 

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 
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2.3 Kasstroomoverzicht 

(bedragen x € 1.000) 2019 2018 

Operationeel resultaat 1.344 -1.735

Aanpassingen voor: 

Afschrijvingen 27 58 

Bijzondere waardevermindering 0 18 

Mutaties uit voorzieningen 0 45 

Operationeel resultaat voor afschrijvingen 1.371 -1.614

Mutaties uit kortlopende schulden -1.281 3.028 

Mutaties uit vorderingen 393 -875

Mutaties uit Werkkapitaal -888 2.153 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 483 539 

Betaalde interest -5 -7

Mutaties uit financiele baten en lasten -5 -7

Kasstroom uit operationele activiteiten 478 532 

Investering in Materiele vaste activa -16 -149

Desinvestering in Materiële vaste activa 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -16 -149

Toename / (afname) RC Groepsmaatschappijen 460 -460

Kasstroom uit vermogens storting / (onttrekking) 0 1.148 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 460 688 

Mutatie geldmiddelen 922 1.071 

Geldmiddelen per 1 januari 1.072 1 

Geldmiddelen per 31 december 1.994 1.072 

Toename / Afname geldmiddelen 922 1.071 
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2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

Algemene gegevens en groepsverhoudingen 

Stichting Combiwel voor Kinderen is statutair gevestigd te Amsterdam, op het adres 

Vlaardingenlaan 15.  

De organisatie stelt zich ten doel het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen. Zij 

tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

- het ontwikkelen en aanbieden van kwalitatief verantwoorde opvang voor kinderen van 0

t/m 13 jaar;

- het ontwikkelen en aanbieden van een aanbod op het vlak van ontwikkelingsstimulering

en opvoedondersteuning;

- te participeren in en het organiseren van samenwerkingsverbanden met scholen,

zorginstellingen en andere partijen met een doorlopend en aansluitend aanbod van

activiteiten en diensten voor opgroeiende kinderen en hun ouders en/of verzorgers;

De Stichting Combiwel Amsterdam is de bestuurder van Stichting Combiwel voor Kinderen. 

Daarnaast is de Stichting Combiwel Amsterdam ook bestuurder van: 

- Stichting Combiwel Buurtwerk

- Stichting Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening

- Stichting Combiwel Projecten

- Stichting EcoSol Leerbedrijven

Consolidatie 

De stichting Combiwel Amsterdam stelt als groepshoofd de geconsolideerde jaarrekening op. 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640, 

uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven 

(RJ 640). 

Continuïteitsbeginsel  

Bij de waardering van activa en passiva wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de 

activiteiten van de besloten vennootschap worden gecontinueerd in 2020 en de jaren daarna 

(continuïteitsveronderstelling). 

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 

leiding zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 

jaarrekening opgenomen bedragen. De feitelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen 

afwijken. 

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 

herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is 

de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 

opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
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Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand 

jaar. In de vergelijkende cijfers van de balans per 31 december 2019 en de 

resultatenrekening zijn de vergelijkende cijfers overgenomen uit de jaarrekening 2018. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de nominale waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 

vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingprijs.  

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingprijs 

onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste 

activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. 

De afschrijvingen zijn lineair en bedragen in procenten per jaar van de aanschafwaarde: 

- gebouwen 0% 

- verbouwingen 10 % 

- apparatuur 20 % 

- inventaris 20 % 

- software 20 % 

- hardware 20 % 

- ov. activa 20 % 

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige 

bijdrage in de afschrijvingskosten zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. 

Op balansdatum wordt er voor de materiële activa nagegaan of er een indicatie is dat de 

boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. Indien dergelijke indicaties 

aanwezig zijn, dient de realiseerbare waarde van het actief te worden geschat. Een 

bijzondere waardevermindering wordt geboekt wanneer de boekwaarde van een actief hoger 

is dan de realiseerbare waarde. 

Bijzondere waardeverminderingen opgenomen in voorbije boekjaren worden teruggenomen, 

indien een latere toename van de realiseerbare waarde op objectieve basis kan verbonden 

worden met een omstandigheid of gebeurtenis die heeft plaatsgevonden nadat de bijzondere 

waardevermindering werd geboekt.  

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie en na eerste verwerking tegen de geamortiseerde kostprijs. Dit is in het 

algemeen de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond 

van verwachte oninbaarheid. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 

de nominale waarde. 
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Eigen vermogen 

Algemene reserve 
De algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen. Deze reserve heeft als 

belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Tekorten en 

overschotten op de jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de algemene 

reserve.  

Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve is het deel van het eigen vermogen dat wordt aangehouden in 

verband met de continuïteit van de organisatie. Het doel is om de komende jaren een reserve 

op te bouwen van minimaal 20% van de totale opbrengsten. 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op 

de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 

noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.  

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen, die 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen 

worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven, die naar verwachting 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van 

te verwaarlozen betekenis is.  

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende 

schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke 

aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van 

de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt. 

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden 

opgenomen onder kortlopende schulden. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 

van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

http://www2.nijmegen.nl/content/188262/jaarrekening
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Grondslagen voor resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en kosten over het 

verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De 

opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, 

uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; 

baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. 

Opbrengsten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit 

boekjaar toegerekend. Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening 

houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.  

De opbrengsten uit hoofde van subsidieverlening worden ten gunste van het resultaat 

gebracht in het jaar op basis van de realisatie van de kosten en de prestaties, rekening 

houdend met de subsidievoorschriften en de prestatieafspraken. De uit de subsidieverlening 

voortvloeiende kosten worden tijdsevenredig op basis van de geplande looptijd van de 

gesubsidieerde activiteiten als kosten verantwoord in de resultatenrekening. 

Pensioenen 

De instelling heeft voor haar werknemers een toegezegd - pensioenregeling. Hiervoor in 

aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een 

pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon, berekend over de jaren dat de 

werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de instelling. De verplichtingen, die voortvloeien uit 

deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstak Pensioenfonds Zorg 

en Welzijn. 

De instelling betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en 

de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en 

voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds 

gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo januari 

2019 is de beleidsdekkingsgraad (= het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden) 

van het pensioenfonds 96,5%. In 2020 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van 

tenminste 100% te hebben. Het pensioenfonds voldoet hieraan niet maar voorziet voorlopig 

geen noodzaak voor de aangesloten zorginstellingen om extra stortingen te verrichten of om 

bijzondere premieverhogingen door te voeren. De instelling heeft geen verplichting tot het 

voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan 

het effect van hogere toekomstige premies. De instelling heeft daarom alleen de 

verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 

Resultaatbestemming 

In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen t.a.v. de bestemming van het resultaat. 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van 

interest alsmede aflossingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
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2.5 Toelichting op de balans 

VASTE ACTIVA 

Materiele vaste activa 

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt: 

Gebouwen 
/ terreinen 

Inventari
s 

Automatiserin
g 

Overige 
activa Totaal 

Boekwaarde 1/1 34 32 7 0 73 

Aanschaffingen 16 16 

Desinvesteringen 

Afschrijvingen -5 -19 -3 0 -27

Boekwaarde 31/12 45 13 4 0 62 

Vorderingen 

31-12-2019 31-12-2018

Debiteuren. 307 624 

Overige vorderingen en overlopende activa 174 250 

481 874 

De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Debiteuren 

31-12-2019 31-12-2018

Debiteuren 383 692 

Af: oninbare vorderingen -76 -68

307 624 
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Overige vorderingen en overlopende activa 

31-12-2019 31-12-2018

Vooruitbetaalde kosten 99 137 

Overige vorderingen 75 113 

174 250 

Liquide middelen 

31-12-2019 31-12-2018

Rekening courant banken 1.994 1.072 

1.994 1.072 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

Alle onder de kortlopende activa opgenomen vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 
jaar. 
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Eigen vermogen  

Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt: 

Saldo 
1-1-2019

Overige 
mutaties 

Resultaat- 
bestemming 

Saldo       
31-12-2019 

Algemene reserve -1.328 1.328 0 

Continuïteitsreserve 0 11 11 

Egalisatiereserve 734 734 

-594 0 1.339 745 

De balans is opgemaakt na resultaatbestemming. Het resultaat over 2019 is conform de 

resultaatbestemming toegevoegd aan de reserves. 

Voorzieningen 

Er zijn geen voorzieningen binnen Stichting Combiwel voor Kinderen 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

31-12-2019 31-12-2018

Crediteuren 357 262 

Loonheffing 228 381 

Premies pensioenfonds 19 118 

Overige kortlopende schulden 369 709 

Overlopende passiva 501 665 

Schulden uit hoofde van subsidiëring 318 938 

1.792 3.073 

De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
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Overige kortlopende schulden 

31-12-2019 31-12-2018

Doorbelasting directie en bedrijfsbureaus 74 0 

Diverse schulden 247 656 

Loopbaanbudget 19 8 

Transitievergoedingen 29 0 

369 664 

Overlopende passiva 

31-12-2019 31-12-2018

Huurlasten 140 209 

Reservering vakantiegeld 234 282 

Reservering verlofuren 127 174 

501 665 
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen 

activa 

Per 31 december 2019 heeft de instelling de volgende langlopende verplichtingen uitstaan: 

(bedragen x € 1.000) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Huisvesting 319 0 0 0 0 

Subsidies 
De genoemde subsidies in dit rapport betreffende het jaar 2019 dienen nog te worden 

vastgesteld door de subsidieverstrekker. 

Vennootschapsbelasting 
Tot op heden is Stichting Combiwel voor Kinderen niet belastingplichtig voor de 

vennootschapsbelasting. Op basis van de behaalde resultaten bestaat het risico dat de 

Stichting wel belastingplichtig wordt voor de vennootschapsbelasting. Momenteel is 

onduidelijk of dit risico zich gaat voordoen, wanneer, over welke periode en in welke mate. 

Om deze redenen is dit risico niet te kwantificeren en derhalve niet cijfermatig opgenomen in 

de jaarrekening 2019. 
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2.6 Toelichting op de resultatenrekening 

In deze paragraaf worden de Opbrengsten en Kosten 2019 vergeleken met de begroting 
2019. Alleen de grote verschillen worden expliciet toegelicht. 

Subsidies 

Begroting 2019 2.019 2018 

Beschikte subsidie 3.111 3.121  5.038 

Beschikte incidentele subsidie 0 1.511 0 

Overloop naar volgend boekjaar 0 0 0 

Terug te betalen subsidie 0 -318 -557

Overloop vorig boekjaar 0 0 0

3.111 4.314 4.481 

De incidentele subsidies betreffen een vergoeding voor de gemaakte frictiekosten als gevolg 

van de Harmonisatie Kinderopvang in 2018 en 2019. 

De terugbetaling van de subsidie is vooral het gevolg van het stoppen van een aantal 

groepen gedurende het jaar, waardoor voor die groepen voor maanden na sluiting de 

subsidie zal worden terugbetaald. 

Overige opbrengsten 

Begroting 2019 2.019 2018 

Ouderbijdrage 7.274 7.454 7.268 

Deelnemers bijdrage 0 0 0 

Horeca opbrengsten 0 0 0 

Overige opbrengsten. 942 1.300 2.248 

8.216 8.754 9.516 

De omzet uit ouderbijdrage zijn hoger dan de begroting door dat de gemiddelde bezetting 

per groep fors hoger was dan begroot.  

De overige opbrengsten zijn EUR 356.000 euro hoger dan begroot door onder andere 

incidentele baten van wege inschattingen uit er verleden dit niet tot een financiële afwikkeling 

hebben geleid (EUR 172.000), opbrengsten door verkoop van activa van gesloten locaties en 

een bijstelling van de terugbetalingsverplichting 2018 (EUR 143.000) 
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Salaris en overige personeelskosten 

Begroting 2019 2.019 2018 

Salariskosten. 5.369 5.811 8.210 

Sociale lasten 1.885 962 1.346 

Pensioenpremies 0 513 751 

Loonsubsidie 0 -2 0 

Doorbelaste salariskosten 0 -67 -176

Salariskosten 7.254 7.217 10.131 

Woon-werkverkeer 0 29 45 

Opleidingskosten 0 89 40 

Werkkostenregeling 0 60 66 

Reorganisatie kosten 0 30 375 

Overige vergoedingen 0 0 0 

Overige salariskosten 0 208 526 

Inleen derden 0 560 591 

Wervingskosten 0 0 1 

Overige personeelskosten. 696 151 55 

Overige personeelskosten 696 711 647 

7.950 8.136 11.304 

Als gevolg van een tekort aan eigen personeel en iets minder operationele groepen dan 

begroot zijn de salariskosten iets lager dan begroot. Door een hoog ziekteverzuim was het 

nodig om veel derden in te huren. 

Het aandeel in de bezoldiging van de directie en de RvT wordt doorbelast vanuit Stichting 

Combiwel Amsterdam. 

Gemiddelde bezetting 
De gemiddelde personele bezetting bedroeg over 2019: 131,35 fte (2018: 181,74 fte). 
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Overige bedrijfskosten 

Begroting 2019 2.019 2018 

Activiteitenkosten 316 343 968 

Huisvestingskosten 745 830 1.071 

Organisatiekosten 2.138 2.070 2.159 

Accountants- en Advieskosten 76 169 55 

Overige kosten 0 75 41 

ICT kosten 59 74 69 

3.334 3.561 4.363 

De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Activiteitenkosten 

Begroting 2019 2.019 2018 

Kosten vrijwilligers 2 1 8 

Materialen 287 117 711 

Huur activiteitenruimtes 0 0 2 

Barkosten 0 0 0 

Specialisten 0 0 2 

Overige activiteitenkosten 27 225 245 

316 343 968 

Er is voor EUR 27.000 meer aan activiteitenkosten uitgegeven dan begroot. Dit laten we dit 
jaar voor het eerst coördineren door een activiteitencoördinator. 



Financieel jaarverslag 2019 Stichting Combiwel voor Kinderen 

Pagina 31 van 40 

Huisvestingskosten 

Begroting 2019 2.019 2018 

Huur 640 699 863 

Onderhoud 25 38 39 

Energie 6 8 9 

Belastingen 0 0 1 

Beveiliging 8 5 12 

Schoonmaak 55 71 96 

Overige huisvestingskosten 11 9 49 

Doorbelaste huisvestingskosten 0 0 2 

745 830 1.071 

De huurkosten zijn EUR 59.0000 duizend euro hoger dan begroot doordat we op diverse 
locaties te maken hadden met flinke huurverhogingen. Dit ondanks het sluiten van enkele 
locaties. Daarnaast is er bewust gekozen om meer geld uit te geven aan de schoonmaak 
van onze locaties.  

Organisatiekosten 

Begroting 2019 2.019 2018 

Communicatie 86 84 58 

Kantoorbenodigheden 42 5 5 

Drukwerk en kopieerkosten 0 19 29 

Porti 0 0 0 

Abonnementen en lidmaatschappen 14 25 18 

Verzekeringen 0 0 0 

Autokosten 0 0 0 

Doorbelasting directie en bedrijfsbureaus 1.732 1.890 1.983 

Overige organisatie kosten 264 47 66 

2.138 2.070 2.159 

Er is vooral fors minder uitgegeven aan Overige organisatiekosten dan begroot. Op deze 
regel was onder andere het organisatie-ontwikkelingsbudget begroot (totaal: EUR 125.000). 
Deze gelden zijn op andere kostensoorten uitgegeven. 
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ICT kosten 

Begroting 2019 2.019 2018 

ICT middelen 48 55 38 

Mobiele telefonie 11 16 25 

Vaste lijnen telefonie en internet 0 3 6 

59 74 69 

Accountants- en Advieskosten 

Begroting 2019 2.019 2018 

Accountantskosten 0 0 0 

Juridische kosten 0 4 20 

Externe deskundigen 76 165 35 

76 169 55 

De inzet van externe deskundigen is EUR 89 duizend hoger dan begroot. Deze extra inzet 
was gericht op het op volle sterkte houden van de personeelsbezetting. 

De accountantskosten zijn opgenomen in de doorbelasting van directie en bedrijfsbureau. 

Wet normering topinkomens 

Stichting Combiwel voor Kinderen is verplicht tot het toelichten van de topinkomens op grond 

van de wet normering topinkomens. De bestuurders worden verloond door Stichting 

Combiwel Amsterdam. Voor de toelichting op de WNT-verantwoording verwijzen wij naar de 

geconsolideerde jaarrekening van deze stichting. 
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2.7 Resultaatbestemming 

Bij het vaststellen van de jaarrekening neemt het bestuur een besluit over de bestemming 

van het resultaat in overeenstemming met de statuten en de voorschriften van de financiers. 

De voorgestelde resultaat bestemming is als volgt in de jaarrekening verwerkt: 

Algemene reserve 1.327.712 

Continuïteitsreserve 11.024 

2.8 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op het resultaat over 2019 

en het vermogen per 31 december 2019. 

Ten tijde van het opstellen en controleren van de jaarrekening kwam de Nederland – net als 

de rest van de wereld – in de greep van het Coronavirus. Het is een open deur om te zeggen, 

dat ook Combiwel de ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus nauwlettend 

volgt. En dat de door het rijk genomen maatregelen op korte termijn een forse impact 

hebben op de manier waarop wij ons werk invullen. We zijn immers een maatschappelijke 

organisatie die op veel locaties in de stad werkt; vaak met Amsterdammers die een verhoogd 

risicoprofiel hebben. We blijven er voor de stad en haar Amsterdammers en 

Amsterdammertjes! 

Voor hier is het belangrijk te constateren dat de gemeente Amsterdam als onze belangrijkste 

subsidiegever heeft aangegeven de bevoorschotting van de subsidies door te zetten. Ook ziet 

de gemeente het belang van onze inspanningen in de stad en heeft zij aangegeven later met 

ons tot oplossingen te zullen komen over de verantwoording. Voor onze gesubsidieerde 

activiteiten zijn de financiële risico’s dan ook beperkt. 

Voor het deel van de kinderopvang geldt dat Combiwel voor Kinderen meer risico loopt, 

vanwege de afhankelijkheid van ouderbijdragen. Voor de korte en middellange termijn geldt 

dat de liquiditeitspositie van Combiwel voor Kinderen – zelfs als ouders nu zouden stoppen 

met betalen - voorlopig voldoende is. Wel overwegen we gebruik te maken van de geboden 

mogelijkheid voor uitstel van betaling van loonbelasting.  

Daarnaast geldt dat Rijk en branchevereniging ouders opgeroepen hun rekeningen te blijven 

betalen. Daarbij hebben zij ook aangegeven met compensatiemaatregelen voor ouders te 

komen. Anderzijds gaan we er van uit dat Rijk en branchevereniging ook het gesprek aan 

gaan over langere termijn maatregelen en compensatie. Het Rijk heeft immers aangegeven 

om diverse steunmaatregelen – ook voor de kinderopvang – te zullen ontwikkelen.  

De precieze materiële impact van deze gezondheidscrisis is op dit moment nog niet in te 

schatten. 
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2.9 Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 

De Raad van Bestuur heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld op 25 maart 2020. 

was getekend 

Amsterdam, 25 maart 2020 

Bestuur Raad van Toezicht 

Jørgen Weekers  Martien Kuitenbrouwer 

Algemeen directeur Voorzitter 
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3 Overige gegevens 

3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende 

pagina's. 



Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Combiwel voor Kinderen 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Combiwel voor Kinderen te Amsterdam 

gecontroleerd.  

Naar ons oordeel: 

 Geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van Stichting Combiwel voor Kinderen op 31 december 2019 en

van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor

de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven (RJ 640) en de bepalingen van en

krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

(WNT).

 Voldoet de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2019 in

alle van materieel belang zijnde opzichten aan de eisen van financiële rechtmatigheid conform

het controleprotocol van de gemeente Amsterdam.

De jaarrekening bestaat uit: 

◼ de balans per 31 december 2019;

◼ de staat van baten en lasten over 2019; en

◼ de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen, het Controleprotocol van de gemeente Amsterdam en de Regeling 

Controleprotocol WNT 2018. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Combiwel voor Kinderen zoals vereist in de Verordening inzake 

de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling 

WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake 

is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele 

dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 

alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

 het bestuursverslag;

 gesegmenteerde resultatenoverzichten;

 de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 

jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag in overeenstemming met RJ 640. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met RJ 640 en de bepalingen van en krachtens de WNT.  

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in 

overeenstemming dienen te zijn met het controleprotocol van de gemeente Amsterdam. 

Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en 

regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 

fraude. 
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet 

het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 

bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en 

omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van de stichting. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 

oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 

het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn 

op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 

materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 

evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit: 

 Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende

en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel

belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,

valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

 Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de

interne beheersing van de stichting.

 Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,

en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die

daarover in de jaarrekening staan.

 Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er

gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
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Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 

zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 

leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin

opgenomen toelichtingen.

 Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en

gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande 

reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 

beheersing.  

Amstelveen, 1 april 2020 

BDO Audit & Assurance B.V. 

namens deze, 

w.g.

H.C.J. Bot RA
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4 Gesegmenteerde resultatenoverzichten 

Ad 6: Voor de subsidie SBA-016826 Frictiekosten 2018 zijn 1.014 duizend euro aan kosten reeds genomen in jaarrekening 2018. 

Ten opzichte van de jaarrekening zijn in deze kostenverdeelstaat € 32.161 aan opbrengsten gepresenteerd als negatieve kosten. Dit heeft geen effect op het resultaat. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SBA-015495 SBA-015528 SBA-015559 SBA-015568 SBA-016973 SBA-016816 SBA-018325 DMSL08

Routecode 75532300, 
Inkoopordernummer 

90699

Routecode 75532300, 
Inkoopordernummer 

90699

Peuteropvang met VVE Kinderen met extra Zorg Spelinloop West Spelinloop Zuid Compensatie CAO Frictiekosten 2018 Frictiekosten 2019 Home-Start Diemen FPAJ FPAJ Totaal

0 0 0 0 0 0 0 0 Home-Start Okido

Beschikte subsidie 2.335.004 179.531 63.000 28.275 515.120 0 0 0 0 0 3.120.930

Beschikte incidentele subsidie 0 0 0 0 0 1.290.364 189.328 0 0 0 1.479.692

Overloop naar volgend boekjaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overloop vorig boekjaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terug te betalen subsidie -212.568 0 -3.500 0 -75.223 0 -27.103 0 0 0 -318.394

Subsidie opbrengsten 2.122.436 179.531 59.500 28.275 439.897 1.290.364 162.225 0 0 0 4.282.228

Overige opbrengsten 7.706.659 84.648 1.920 0 0 0 0 46.650 286.382 485.270 8.611.529

Totale opbrengsten 9.829.095 264.179 61.420 28.275 439.897 1.290.364 162.225 46.650 286.382 485.270 12.893.758

Personeelskosten 6.773.837 101.401 40.069 21.426 439.897 - 115.511 25.866 215.416 370.420 8.103.843

Huisvestingskosten 754.797 26.823 5.184 - - - 32.608 - 68 10.569 830.049 

Organisatiekosten 378.111 827 758 398 - - 14.106 2.801 16.015 10.246 423.261 

Activiteitenkosten 330.518 6.131 1.125 37 - - - 992 4.356 139 343.297 

Overige kosten 67.122 - - - - - - - - 400 70.302 

Overhead 1.441.628 37.593 8.927 4.244 0 275.923 0 6.901 42.136 72.793 1.890.144

Afschrijvingen 27.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.417

Bedrijfslasten 9.773.429 172.773 56.062 26.105 439.897 275.923 162.225 36.559 277.990 464.567 11.688.312

Financiele baten en lasten 5.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.304

Resultaat lopend boekjaar 50.362 91.405 5.358 2.170 0 1.014.441 0 10.091 8.392 20.703 1.200.142

Subsidieafrekeningen voorgaande boekjaren -142.712 0 0 4.118 0 0 0 0 0 0 -138.594

Netto resultaat 193.074 91.405 5.358 -1.948 0 1.014.441 0 10.091 8.392 20.703 1.338.736

Nog te ontvangen subsidies

Vorderingen op subsidies

Overloop subsidie

Terug te betalen subsidie 0 0 0 0 0 0 0

Terug te betalen subsidie huidig jaar 212.568 0 3.500 0 75.223 0 27.103 0 0 0 318.394

Terug te betalen subsidie voorgaande jaren

Vooruitontvangen subsidies

Verplichingen op subsidies 0 0 0 0 0 0 0


