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Opgave 3
Stichting kinderdagverblijf Boris verzorgt sinds januari 2011 diverse vormen van
kinderopvang.
Het volgende is gegeven:
− Voor kinderen tot 4 jaar biedt Boris op werkdagen opvang van 7.30 – 18.00
uur, gedurende alle 52 weken in het kalenderjaar.
− Ouders kunnen een kindplaats reserveren voor minimaal 1 dagdeel en voor
maximaal 10 dagdelen per week per kind. Een dagdeel is bij Boris 5 ¼ uur.
− De minimale reserveringsperiode is 26 aaneengesloten weken.
− De ouderbijdrage in 2011 bedraagt € 6,40 per uur. Eind november 2011
heeft Boris besloten om met ingang van 1 januari 2012 de ouderbijdrage per
uur met 10% te verhogen.
− Bedrijven kunnen voor hun werknemers een kindplaats reserveren. Voor
bedrijven berekent Boris een 25% hogere bijdrage dan voor ouders.
− Ouders en bedrijven zijn de bijdrage over de volledige reserveringsperiode
bij aanvang van de reserveringsperiode verschuldigd.
Ouders willen bij kinderdagverblijven graag invloed uitoefenen op het beleid.
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Geef aan hoe bij oprichting van stichting kinderdagverblijf Boris de invloed van
ouders op het beleid formeel gewaarborgd kan worden.
Tineke Beier heeft met ingang van 5 september 2011 een kindplaats voor haar
dochter Laura voor 5 dagdelen per week gereserveerd. De reserveringsperiode
is een jaar, dus 52 aaneengesloten weken, waarvan 17 weken in 2011.
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Bereken het bedrag dat Boris in de Staat van baten en lasten over het vierde
kwartaal van 2011 heeft opgenomen met betrekking tot de ouderbijdrage van
Tineke Beier.
Orta bv heeft met ingang van 5 december 2011 voor enkele werknemers
gedurende 40 aaneengesloten weken kindplaatsen gereserveerd voor in totaal
15 dagdelen per week. Vanaf 5 december telde het kalenderjaar 2011 nog vier
aaneengesloten weken.
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Bereken welk bedrag Boris per 31 december 2011 op de balanspost
Vooruitontvangen bedragen opneemt met betrekking tot Orta. Geef daarbij ook
aan of dit bedrag debet of credit is opgenomen.
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