Beste ouders/verzorgers,
Met het eind van 2012 in zicht willen HOPPAS
Kinderopvang & oudercommissie u via deze
nieuwsbrief informeren over de nieuwe
tarieven voor 2013.
Zoals u op de website (www.hoppas.nl) heeft
kunnen lezen is er uitvoerig met de
oudercommissie gesproken over deze
tarieven. In een periode waarbij alles voor
iedereen duurder lijkt te worden, moet ook
HOPPAS Kinderopvang haar tarieven
verhogen.
De economische crisis zorgt voor stijgende
kosten door algemene lastenverzwaring en de
BTW verhoging. Daarnaast wordt HOPPAS
Kinderopvang geconfronteerd met
bijvoorbeeld hogere personele kosten (cao
verplicht), verhoging van huren, verzekeringen
etc.

uurtje langs brengen als je even tijd voor jezelf
nodig hebt of als je het belangrijk vindt dat je
kindje optrekt met leeftijdgenootjes.
Betalen voor wat je afneemt is voor HOPPAS
Kinderopvang een uitdaging in de planning
van het personeel maar we kijken er met
vertrouwen naar uit.
Tot slot bieden onze peuterspeelzalen in
Almkerk en Woudrichem ook voorpeuterse
opvang! U kunt uw kindje dan eerder brengen,
waardoor u een langere ochtend de handen
vrij hebt. In de voorschoolse opvang wordt
een combinatie gemaakt met het
kinderdagverblijf op dezelfde locatie.

Om als organisatie in 2013 gezond te blijven,
moeten we ons tarief aanpassen. We volgen
hierbij het advies wat door de
branchevereniging wordt afgegeven. Dat is
een verhoging van 3,6%.

2013 wordt een jaar waarbij we scherp naar
de kwaliteit kijken. Het pedagogisch beleid is
herschreven en wordt uitgewerkt in
werkplannen. De vaste teams gaan een
volgende stap maken in professionalisering.
Ook de gastouderopvang wordt naar een
hoger level getild.
Bovendien wordt 2013 een jaar met veel
nieuwe uitdagende activiteiten voor de
kinderen, ook in samenwerking met onze
(nieuwe) partners.

Aangezien we er niet van houden om de
prijzen te verhogen zonder daarvoor extra
service te verlenen, hebben we een aantal
nieuwe services toegevoegd.

We gaan er vanuit dat u begrip heeft voor de
tariefsverhoging en hopen u in 2013 te laten
ervaren wat verbetering van kwaliteit
betekent!

Vanaf 1 januari 2013 zijn de koppelingskosten
vanaf het derde kind in de gastouderopvang 0
euro. Bovendien worden de koppelingskosten
per gezin berekend waardoor de teruggave
van het Rijk voordeliger wordt voor een gezin
met meer kinderen.

Met vriendelijke groet, De Directie

Voor de kinderdagopvang introduceren we
een uurtarief waarbij het mogelijk wordt om
per werkelijk afgenomen uur te betalen. Stel
je hebt opvang nodig tot 14:00 uur, dan betaal
je een ochtendblok (standaard tarief) plus 1
uur flexibel tarief. Je kunt je kind ook slechts 1

TARIEVENLIJST 2013
In 2013 is het voordeliger om gastouderopvang te combineren met de vaste locaties. Ook de
reserveopvang in een van de locaties wordt daarmee voordeliger. Kijk onder COMBINATIES voor dit
tarief.
GASTOUDEROPVANG
Tarief 2012

Tarief 2013

Koppelingskosten
gezin 1 kind

70

72,50

Koppelingskosten
gezin 2 of meer
kinderen onder de vier
jaar*

70 + 65

135

Koppelingskosten
buitenschoolse opvang
per kind

50

52

Korting op
koppelingskosten

50 euro korting

50 euro korting

1 kind 2 gastouders

Opmerking

Koppelingskosten 3e kind komen te
vervallen.

1 gastouder past alleen op
kinderen van betreffende
vraagouder

* koppelingskosten worden berekend per gezin. De kosten kunnen dan voordelig verdeeld worden
over de kinderen m.b.t. de tegemoetkoming van de kinderopvangtoeslag.
Adviestarief voor de gastouder bij opvang in eigen huis is verhoogd van 4,08 naar 4,16.
Adviestarief voor de gastouder op locatie is verhoogd van 10,71 naar 10,93.

PEUTERSPEELZAAL
Tarief per maand 2012

Tarief per maand 2013

Opmerking

45

45

10 maanden per jaar

Tarief 2012

Tarief 2013

Opmerking

Gratis peuterspeelzaal

Gratis peuterspeelzaal

Indien op 1 zelfde dag per week.
Alleen KDV wordt betaald.

gastouderopvang met
vaste locatie
(kinderdagverblijf of
buitenschoolse
opvang)

Vergoeding vaste
locatie per uur: 5,15

bv. reserveopvang of opvang zowel
bij gastouder als op locatie

Voorpeuterse opvang
en peuterspeelzaal

6,90

Extra kosten per dag, naast de
maandelijkse bijdrage

Standaard eigen
bijdrage per maand

COMBINATIES

kinderdagverblijf met
peuterspeelzaal

(locatie Almkerk) * / **
Voorpeuterse opvang
en peuterspeelzaal
(locatie Woudrichem)
* / **

o.b.v. 1 uur
10,35

Extra kosten per dag, naast de
maandelijkse bijdrage

o.b.v. 1,5 uur

* kosten vallen onder Wet Kinderopvang en ouder heeft recht op tegemoetkoming via
Belastingdienst. Bij modaal inkomen van 33.000 euro, ontvangt ouder 78,2% (eerste kind) of 91%
(tweede kind) tegemoetkoming.
** wanneer u een uurtje langer nodig heeft om op te halen, kunt u gebruik maken van het
kinderdagverblijf o.b.v. 7,50 uurtarief. Aangrenzende ruimte en hoogstwaarschijnlijk al bekende
gezichten voor uw kindje!

Standpunt Oudercommissie (OC) Hoppas t.a.v. tariefvoorstellen 2013
De afgelopen tijd heeft de oudercommissie (OC) overleg gevoerd met de directie van Hoppas over de
voorgestelde tarieven voor 2013.
Zoals recentelijk via de website van Hoppas is aangekondigd, is het duidelijk dat er voor 2013 een
verhoging van de tarieven komt. We betreuren het dat Hoppas genoodzaakt is haar tarieven in 2013
te verhogen maar hebben begrip hiervoor. De verhoging die Hoppas doorvoert sluit aan op het
advies van de brancheorganisatie, op basis van kostenontwikkelingen i.v.m. loonkosten, huisvesting,
energie en voeding. Wij zijn eveneens van mening dat de landelijke maatregelen die worden
genomen in Den Haag niet op Hoppas afgewenteld mogen worden en ondersteunen daarom de
tariefstijgingen. Ondanks het feit, dat we als OC begrip hebben voor de situatie, vinden we de stijging
wel behoorlijk. In samenspraak met de directie van Hoppas, zijn wel de koppelingskosten bij een
derde kind in de gastouderopvang komen te vervallen, wat zeker positief genoemd mag worden!
De OC behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van uw kind(eren) en vertegenwoordigt
de ouders.
De OC heeft dit jaar een aantal keer vergaderd. De notulen van deze vergaderingen kunt u
terugvinden op de website van Hoppas. De laatste vergadering voor 2012 heeft op 30 oktober jl.
plaatsgevonden. Voor de OC is het 'commissie jaar' ten einde en wij nemen afscheid van enkele
leden. Wij bedanken Lisette, Margriet, Miranda, Marion en Raymond voor hun inzet gedurende de
afgelopen tijd.
Ook in 2013 zal de OC weer enkele keren vergaderen. Wij zijn vanwege het vertrek van enkele leden
dringend op zoek naar nieuwe leden. Dus vindt u het leuk om actief mee te denken over
onderwerpen als veiligheid, innovatie, beleid, communicatie, tarieven, meld je dan aan op
oudercommissie@hoppas.nl en kom een keer mee vergaderen. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
De oudercommissie.

