
 
Reactie notulen oudercommissie HOPPAS  

Datum ontvangen: 17-11-2021 

Datum vergadering Oudercommissie: 17-11-2021 

 

Reactie van: Siebren Koek, directeur     Datum:  19 november 2021 

 

Inleiding  

Na ontvangst van de notulen van de vergadering van de oudercommissie stuurt HOPPAS 

Kinderopvang via deze mail haar reactie op de notulen. De schriftelijke reactie is verzorgd door 

Siebren Koek. De notulen worden ook digitaal beschikbaar gemaakt via de website van HOPPAS 

Kinderopvang.  

 

Reactie op punten uit de notulen:  

 

- Tarieven 

HOPPAS reageert op vergadering van afgelopen woensdag: 
Beste OC, 

Naar aanleiding van ons overleg van afgelopen woensdag bij deze de reactie van HOPPAS 

Kinderopvang: 

HOPPAS Kinderopvang gaat akkoord met het voorstel van de OC om de tarieven te verhogen met 3% 

(in plaats van de 4% conform de eigen berekening). We merken hierbij echter het volgende op: 

- In 2022 zal blijken wat de werkelijke inflatiecorrectie is. Deze zou gecorrigeerd kunnen 
worden: in de tariefsverhoging volgend jaar als correctie op 2022. 

- We nemen de sociale werkgeverslasten van -0,6% over. Onze accountant geeft ook aan 
dat er waarschijnlijk een verlaging is voor 2022. We nemen aan dat Ayid hier ook op 
terugkomt in 2022 bij zijn verantwoording voor de stijging naar 2023 

- Het inhaal effect van 2021 dat de OC op -0,25 zet kunnen we nog niet weerleggen en 
nemen we op dit moment over. Het is echter een hoopvol cijfer daar waar we 
verwachten dat de winst op orde is, maar zeker niet procentueel stijgt ten opzichte van 
voorgaande jaren. Deze zou dus gecorrigeerd kunnen worden eind 2022 voor de tarieven 
van 2023. 

Ik wil graag nog benadrukken dat HOPPAS Kinderopvang ook voorstander is van een zo’n laag 

mogelijke tariefstijging. De stijging moet passen bij de maatschappelijke rol en moet er voor zorgen 

dat we als organisatie op lange termijn gezond blijven. Als blijkt dat de kosten harder stijgen dan de 

winsten is dat niet houdbaar. Uiteindelijk zullen we naast de indexatie ook altijd scherp blijven kijken 

hoe we de kosten controleerbaar en in de hand kunnen houden. 

In de bijlage een aantal documenten: 

- De Excel met de nieuwe tarieven met de 3% verhoging. (deze worden intern nog verder 

nagerekend dus snelle rekenfouten voorbehouden 😊) 
- De aangepaste verantwoording met daarin de beantwoording van de vragen van Collin 
- De kosten progrnose van Ayid uit 2020 met daarin (punt 5) het inhaaleffect zoals 

besproken op de vergadering 
- Een opzet van een brief richting de ouders over de tariefsverhoging. Deze wordt 

volgende week uiterlijk verstuurd.  
 



We vragen van de OC of ze een klein stuk willen opstellen over de gesprekken mbt de nieuwe 

tarieven en de manier hoe deze tot stand komen. Het is voor HOPPAS belangrijk dat de ouders 

begrijpen hoe ze vertegenwoordigd worden en dat HOPPAS deze rol serieus neemt. Zie bijlage voor 

een voorbeeld van een con-collega OC. 

Beantwoording vragen van OC in de notulen: 

 

- Continuïteit bewaken we door de betere inrichting van de interne organisatie die ons in 

staat stelt om verder vooruit te kijken, te plannen en te acteren. 

- Werving bestand zie bestand Cor (volgt) 

- In 2021 heeft HOPPAS Kinderopvang met haar zonnepanelen bijna 20 MWh 

opgewekt. Dat is globaal een besparing van 1400 euro (conform Solaredge, zie print 

screen hieronder)  

 

Voorstel voor afspraak overdracht VerbeterMeter inloggegevens: 21 januari 2022 om 10:00 

 

We hebben in het verleden de tarieven procentueel verhoogt met de kostenstijging conform het 

overzicht/berekening van Ayid. We hebben destijds boven op die tariefstijging 2 cent boven op de 

tarieven gedaan. 

- 1 cent ten behoeven van groene investeringen a 30.000 euro per jaar! 

- 1 cent voor de jaarlijkse licentie kosten van Konnect, de VerbeterMeter. 

Deze twee cent worden elk jaar nog steeds gebruikt daar waarvoor ze bedoeld zijn. 

 

Brainstorm over de vergroening is een onderwerp waarover HOPPAS graag in gesprek wil en we 

gaan er vanuit dat deze in de agenda van OC wordt opgenomen. 

 

Protocol vervoer: loopt 

 

Klachtenprocedure: gaan we verder verwerken 

 

Evaluatie dag van de juf:  

Wederom erg leuk dit jaar. Het viel HOPPAS op dat er relatief weinig communicatie omheen is 

geweest. Leidsters waren wederom positief verrast. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

HOPPAS Kinderopvang 

 

Siebren Koek 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


