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Wijziging administratie. 
 
Vanaf 1 januari 2020 zullen wij de administratie van de kinderen in eigen 
beheer gaan uitvoeren. 
Op dit moment zijn wij nog druk bezig met het inrichten van de 
administratie. 
Van Korelon hebben wij de meeste gegevens ontvangen, maar er blijken 
ook gegevens te missen o.a. BSN nummers en mailadressen. Het kan zijn 
dat u binnenkort benaderd wordt door de administratie om de missende 
gegevens aan te leveren. 
 
Facturatie 
Onze peuterspeelzalen zijn 40 weken per jaar open, alleen voor deze 40 
weken betaald u de opvang. 
Korelon factureerde deze 40 weken in 10 maanden, in de maanden juli en 
augustus kreeg u geen factuur. Er is gebleken dat deze manier van 
factureren problemen oplevert bij de verantwoording naar de gemeente. 
Daarnaast moest u de KinderOpvangToeslag  (KOT) (als u daar recht op had) 
in deze maanden stopzetten. 
 
Wij hebben daarom besloten om de 40 weken niet in 10 maanden maar in 
12 maanden te gaan factureren. Hierdoor kunnen wij ons beter 
verantwoorden naar de gemeente en hoeft u de KOT tussentijds niet meer 
stop te zetten. Het blijkt dat de meeste kinderopvangorganisaties ook op 
deze manier factureren.  
 
De gemeente Nunspeet heeft per 2020 een nieuw uurtarief: € 8,78 per uur. 
Dit was in 2019 € 8,62 per uur 
 
Kinderopvangplaats 
Heeft u recht op KOT dan is het belangrijk dat u de Belastingdienst voor 
2020 de juiste gegevens doorgeeft. Dit kunt u doen door uw gegevens aan 
te passen via www.toeslagen.nl. 
Als u heeft ingelogd gaat u naar Actuele berekening > Kinderopvangtoeslag 
> rechter kolom: Er verandert iets in de Kinderopvang. 
 
Belangrijk is dat u het nieuwe uurtarief  (€ 8,78) en de nieuwe opvang uren 
per 01-01-2020 doorgeeft. 
Doordat wij vanaf 2020 in 12 maanden gaan factureren zijn ook de uren per 
maand anders Hieronder vindt u een tabel met de huidige situatie en hoe 
het per 2020 is. 
 
 
Voorbeeld:  
 
Gaat uw kind 2 dagen in de week naar de opvang dan geeft u 23 uur door 
aan de belastingdienst. 
Dit is om een voorschot Kinderopvangtoeslag aan te vragen. U kunt het 
getal ook naar boven afronden, maar dan kan het zijn dat als u de uren aan 

het einde van het jaar definitief door geeft, u een deel terug moet betalen. Ons advies is daarom rond 
het naar beneden af. 

 
 
 

Kerst 
 
 
Zijn naam is Jezus, 

Jezus is Zijn naam 

Hij is de redder die God 

aan de wereld geeft. 

Dat wie in Hem gelooft 

Voor eeuwig leeft 

Zijn naam is Jezus. 

 

Zijn naam is Jezus,  

Jezus is Zijn naam 

Hij is de redder die God 

aan de wereld geeft 

Dat wie in Hem gelooft 

voor eeuwig leeft 

Zijn naam is Jezus 

 

Voor dit kleine kindje 

buigen wij ons neer 

Hij is de Messias,  

Hij is onze Heer! 

 
 
 
 

 

http://www.toeslagen.nl/


 

 Uren speelzaal 
per week 

Uren speelzaal  
per maand – vanaf 2020 
Op basis van 12 maanden 
facturatie 

Uren speelzaal  
per maand – Korelon 
Op basis van 10 maanden 
facturatie 

1 dag 3,5 11,67 14 

2 dagen 7 23,33 28 

3 dagen 10,5 35 42 
4 dagen 14 46,67 56 

5 dagen 17,5 58,33 70 

 
Subsidieplaats 
Heeft u recht op een gesubsidieerde plaats van de gemeente dan ontvangen wij graag een meest 
recente inkomensverklaring(van beide ouders). Deze is aan te vragen via de belastingtelefoon 0800-
0543 of online via www.belastingdienst.nl 
Het is belangrijk dat u dit ook aanlevert als uw kind al bij ons op de opvang zit. Korelon heeft namelijk 
aangegeven dat zij de huidige inkomensverklaringen niet aan ons mogen verstrekken. 

 
 
Deze gegevens kunt u sturen naar: administratie@spcpnunspeet.nl  
Hier kunt u ook terecht met al uw vragen en opmerkingen 
 
VVE per 2020  
Het kabinet heeft gekozen voor uitbreiding van voorschoolse educatie van 10 naar 16 uur per week. 
Alle gemeenten moeten in 2020 voldoen aan het aanbod van 16 uur voorschoolse educatie per 
week.   
Per 1 januari 2020 mag een kind 5 dagen per week voorschoolse educatie volgen i.p.v. 3 dagen per 
week. De eerste 2 dagen betaald u zelf een ouderbijdrage, zoals ook nu het geval is. De andere dagen 
zullen vergoed worden door de gemeente. Overleg met uw locatie wat de mogelijkheden zijn voor 
uw kind.   
  
Een voorwaarde om VVE locatie te blijven is dat de locatie 5 dagen open is. Aangezien 
de Kikkerhof en Vlinderhof beide maar 4 dagen open zijn zou dat betekenen dat zij geen VVE-locatie 
meer mogen zijn.  
Het bestuur heeft besloten om de Vlinderhof vanaf 2020 weer 5 dagen te openen, zodat zij VVE-
locatie kunnen blijven. De Kikkerhof is vanaf 2020 geen VVE-locatie meer. Op het moment dat het 
mogelijk is om de Kikkerhof uit te breiden naar 5 dagen zullen wij dat doen en zal de Kikkerhof ook 
weer een VVE locatie worden.  
  

http://www.belastingdienst.nl/
mailto:administratie@spcpnunspeet.nl


Per 1 januari 2020 hebben wij dus nog 2 VVE-locaties:  
De Kabouterhof – Feithenhofweg 24 Nunspeet – 0341-257885 – dekabouterhof@spcpnunspeet.nl    
De Vlinderhof - Arthur Briëtstraat 40 Nunspeet – 06-19667343 – devlinderhof@spcpnunspeet.nl   
  
Mocht u verder nog vragen hebben rondom VVE dan kunt u contact opnemen met 
Judith Luijendijk – judithluijendijk@spcpnunspeet.nl   
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