
Woudenberg, 8 februari 2018 

 

Beste ouders, verzorgers,  

Zoals in de nieuwsbrief van december is aangegeven, zou er nog een bericht komen over de veranderde 

financiering. Inmiddels heeft het bestuur ook meer informatie en kunnen we u het volgende meedelen:

De Ark biedt de peuters gemiddeld 5,25 uur opvang per week aan, dat is een gemiddelde van de ochtend 

en de middag. We gaan er daarbij vanuit dat de jonge kinderen in de ochtend starten en in de loop van 

de tijd naar een middaggroep overgaan.

schoolvakanties). Het tarief dat er door de belastingdienst is vastgesteld bedraagt 

zijn de kosten per kind dus (5,25 uur x 

in rekening.  

Voor ouders die in aanmerking komen voor de KinderOpvang

maandelijks geïncasseerd. U kunt zelf via de belastingdienst de teruggave regelen. Hierbij is de  

plaatsingsovereenkomst het contract en kunt u deze informatiebrief to

het tarief inzichtelijk te maken. In de loop van 2018 zullen we de plaatsingsovereenkomsten voor nieuwe 

kinderen aanpassen aan de nieuwe situatie.

Voor ouders die niet in aanmerking komen v

ontvangen: 

- Een IB60 formulier van de belastingdienst. U

te loggen op de website van de belastingdienst of door de belastingtelefoon te bellen. De 

inkomensverklaring heeft altijd betrekking op het voorbije jaar. We hebben dit formulier nodig 

om u in de juiste inkomenscategorie te kunnen plaatsen.

- Een ‘verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’. U kunt deze op onze website downloaden of 

aanvragen per mail (info@pszdeark.nl

toe om de subsidie te kunnen ontvangen.

Wij vragen u deze formulieren (wanneer u dat nog niet hebt gedaan) ingevuld op te sturen naar 

info@pszdeark.nl. Ouders die gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente, betalen een 

ouderbijdrage op basis van hun inkomen. We incasseren dat bedrag wat op uw situatie 

Voor ouders van een kind met een VVE

dagdelen. De twee extra dagdelen VVE 

daar hoeft u niets voor te doen. 

inkomen (bruto/jaar) kosten per jaar

< € 25.000 € 1.564,50

€ 25.000 - € 35.000 € 1.564,50

€ 35.000 - € 50.000 € 1.564,50

€ 50.000 - € 70.000 € 1.564,50

> € 70.00 € 1.564,50

KOT € 1.564,50

     

Zoals in de nieuwsbrief van december is aangegeven, zou er nog een bericht komen over de veranderde 

Inmiddels heeft het bestuur ook meer informatie en kunnen we u het volgende meedelen:

peuters gemiddeld 5,25 uur opvang per week aan, dat is een gemiddelde van de ochtend 

en de middag. We gaan er daarbij vanuit dat de jonge kinderen in de ochtend starten en in de loop van 

de tijd naar een middaggroep overgaan. Er zijn 40 weken waarin we opvang aanbieden (52 weken min de 

Het tarief dat er door de belastingdienst is vastgesteld bedraagt € 7,45 per uur.

x € 7,45) x 40 weken = € 1.564,50. We brengen per maand 

king komen voor de KinderOpvangToeslag (KOT), wordt dit bedrag 

geïncasseerd. U kunt zelf via de belastingdienst de teruggave regelen. Hierbij is de  

plaatsingsovereenkomst het contract en kunt u deze informatiebrief toevoegen om het aantal uren en 

het tarief inzichtelijk te maken. In de loop van 2018 zullen we de plaatsingsovereenkomsten voor nieuwe 

kinderen aanpassen aan de nieuwe situatie. Ons registratienummer is: 129325466. 

Voor ouders die niet in aanmerking komen voor de KOT, is het belangrijk dat we twee dingen van u 

ormulier van de belastingdienst. U dient dit zelf aan te vragen door met uw DIGI

te loggen op de website van de belastingdienst of door de belastingtelefoon te bellen. De 

mensverklaring heeft altijd betrekking op het voorbije jaar. We hebben dit formulier nodig 

om u in de juiste inkomenscategorie te kunnen plaatsen. 

Een ‘verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’. U kunt deze op onze website downloaden of 

info@pszdeark.nl). Dit formulier is onze verantwoording naar de gemeente 

toe om de subsidie te kunnen ontvangen. 

Wij vragen u deze formulieren (wanneer u dat nog niet hebt gedaan) ingevuld op te sturen naar 

Ouders die gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente, betalen een 

ouderbijdrage op basis van hun inkomen. We incasseren dat bedrag wat op uw situatie v

Voor ouders van een kind met een VVE-indicatie, wordt een bedrag geïncasseerd op basis van twee 

VVE hoeft u niet te betalen, die worden door de gemeente betaald, 

kosten per jaar kosten per maand subsidie % Ouderbijdrage per maand

€ 1.564,50 € 130,38 94% € 7,82

€ 1.564,50 € 130,38 89,40% € 13,82

€ 1.564,50 € 130,38 82% € 23,47

€ 1.564,50 € 130,38 69,30% € 40,03

€ 1.564,50 € 130,38 45,30% € 71,32

€ 1.564,50 € 130,38 - € 130,38

Zoals in de nieuwsbrief van december is aangegeven, zou er nog een bericht komen over de veranderde 

Inmiddels heeft het bestuur ook meer informatie en kunnen we u het volgende meedelen: 

peuters gemiddeld 5,25 uur opvang per week aan, dat is een gemiddelde van de ochtend 

en de middag. We gaan er daarbij vanuit dat de jonge kinderen in de ochtend starten en in de loop van 

ang aanbieden (52 weken min de 

€ 7,45 per uur. Per jaar 

564,50. We brengen per maand € 130,38 

Toeslag (KOT), wordt dit bedrag 

geïncasseerd. U kunt zelf via de belastingdienst de teruggave regelen. Hierbij is de  

evoegen om het aantal uren en 

het tarief inzichtelijk te maken. In de loop van 2018 zullen we de plaatsingsovereenkomsten voor nieuwe 

oor de KOT, is het belangrijk dat we twee dingen van u 

aan te vragen door met uw DIGI-D in 

te loggen op de website van de belastingdienst of door de belastingtelefoon te bellen. De 

mensverklaring heeft altijd betrekking op het voorbije jaar. We hebben dit formulier nodig 

Een ‘verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’. U kunt deze op onze website downloaden of 

). Dit formulier is onze verantwoording naar de gemeente 

Wij vragen u deze formulieren (wanneer u dat nog niet hebt gedaan) ingevuld op te sturen naar 

Ouders die gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente, betalen een 

van toepassing is: 

 

indicatie, wordt een bedrag geïncasseerd op basis van twee 

hoeft u niet te betalen, die worden door de gemeente betaald, 

Ouderbijdrage per maand

€ 7,82

€ 13,82

€ 23,47

€ 40,03

€ 71,32

€ 130,38


