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Algemene gegevens fonds
Naam

Het Kinderopvangfonds

Nummer Kamer van
Koophandel

3 0 2 1 3 8 9 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Postbus 556, 2501 CN Den Haag
0 7 0 3 7 6 5 9 2 1

E-mailadres

info@hetkinderopvangfonds.nl

Website (*)

www.hetkinderopvangfonds.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

8 1 5 6 5 1 1 4 4

Welzijn - Verzorging en opvang
Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

G.M. van Rozendaal

Secretaris

P.J. Banis

Penningmeester

N.T.J. Kroon

Algemeen bestuurslid

E. Rienstra

Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*2FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

Het Kinderopvangfonds stimuleert en faciliteert innovatieve en kwalitatieve
kinderopvang, in de breedste zin van het woord, vanuit het perspectief van kind en
ouder.
Het Kinderopvangfonds wil bijdragen aan betere mogelijkheden voor kinderopvang in
Nederland. Het Kinderopvangfonds richt zich niet primair op kinderopvangorganisaties
maar op een optimale opvang- en opvoedingsomgeving voor kinderen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht het fonds?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Zie beleidsplan

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Het vermogen van Het Kinderopvangfonds wordt gevormd door de gelden die de
stichting Kintent in 2006 beschikbaar stelde.
Het Kinderopvangfonds verwerft geen middelen. Subsidies, donaties of legaten zijn
welkom, zolang daaraan geen voorwaarden zijn verbonden.

Het Kinderopvangfonds stimuleert een grote variëteit en een hoge kwaliteit van
kinderopvang. Dat doet het fonds voornamelijk door zelf nieuwe initiatieven te
ontwikkelen. Het Kinderopvangfonds ziet drie samenhangende manieren om er
invulling aan te geven:
1. Opzetten van concrete pilots gericht op innovatie rondom een bepaald thema dat de
kwaliteit van kinderopvang raakt;
2. Binnen dit thema kennisdeling stimuleren over de optimale opvang- en
opvoedingsomgeving voor kinderen;
3. Ontplooien van initiatieven die bijdragen aan het maatschappelijk debat of de
maatschappelijke beweging in relatie tot dit thema.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De Stichting Het Kinderopvangfonds heeft de maatschappelijke plicht om het
vermogen optimaal te beheren en te zorgen voor verantwoorde besteding hiervan. Het
vermogen wordt volledig ingezet voor het uitvoeren van de activiteiten van het fonds.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.hetkinderopvangfonds.nl/downloads/kinderopvang
fonds/Beleidsplan%202022.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Honorarium ic. vacatiegelden en onkostenvergoeding van de bestuursleden van Het
Kinderopvangfonds zijn opnieuw vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 juni
2021.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Beschreven in het Jaarverslag 2021

Url van het activiteiten
http://www.hetkinderopvangfonds.nl/kinderopvangfonds/jaarverslag.html
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 1

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2021

2020

2022

Opbrengsten beleggingen

€

€

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

Overige baten

€

Totale baten

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

Communicatiekosten

€

Financiële kosten

€

Afschrijvingen

€

Overige lasten

€

Totale lasten

€

0

–

€

0

€

–

0

€

€

0

€

0

0

€

0

€

0

333.488

€

631.433

€

322.500

0

+

€

–

+

0

€

+

Lasten

€

31.857

€

111.002

(*) Optioneel, niet verplicht

€

€

128.370

€
€

61.757

€

76.293

€

+

-538.104

54.000

58.500

€

€
€

538.104

25.000

€

+

€
€

867.561

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€

31.465

+
460.000

+
€

-867.561

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
€

-460.000
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting op de
staat van baten en lasten.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier een
toelichting in is opgenomen.
Geef ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen een toelichting.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

In het jaarverslag 2021 staat een beschrijving van de uitgevoerde
activiteiten en is tevens een verkorte jaarrekening opgenomen.
Het bestuur beheert gezamenlijk het vermogen van het fonds en is tevens nauw
betrokken bij de uitvoering van de verschillende activiteiten.
Deloitte Accountancy & Advies B.V. heeft de jaarrekening 2021 samengesteld.

Open

