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De kinderopvang is een dynamische branche die zich 

razendsnel ontwikkelt. In de afgelopen tien jaar is de 

sector, afhankelijk van het politieke klimaat, soms 

gestimuleerd om te groeien en soms juist afgeremd. 

Door dat wisselende beleid én de economische crisis 

van 2008 zijn de afgelopen jaren veel pedagogisch 

professionals gekomen en weer vertrokken. 

Op dit moment groeit het aantal kinderen dat naar  

de kinderopvang gaat weer. Tegelijkertijd neemt de 

overheid allerlei kwaliteitsmaatregelen om de opvang 

naar een hoger plan te trekken en werken kinderop

vang en onderwijs steeds meer samen. Dat alles bete

kent dat politiek, werkgevers, vakbonden en ouders 

veel praten en besluiten nemen over het hoe en wat  

in de kinderopvangbranche. Maar één belangrijke  

partij ontbreekt tot nu toe in dat overleg: de beroeps

krachten zelf.

Daar wil PPINK verandering in brengen. Met het vol

wassen worden van de branche is het tijd dat de 

beroepsgroep zich organiseert. Zodat professio

nals in de kinderopvang kunnen meepraten 

over inhoudelijke thema’s die te maken heb

ben met de ontwikkeling van hun beroep: 

over opleiden, de inhoud van het werk, 

beroepshouding en ethische vraagstukken.  

En zodat ze onderling van elkaar kunnen leren. 

Kinderopvang is immers veel meer dan ‘opvang’; 

het is een vak. Circa 77.000 pedagogisch professio

nals dragen dagelijks bij aan de ontwikkeling van  

kinderen in Nederland. Daarmee is de pedagogische 

impact van deze beroepsgroep in Nederland bijzon

der groot. Het wordt tijd om dat geluid veel sterker uit 

te dragen. 

De tijd is dus rijp voor een eigen beroepsvereniging. 

Zeven pedagogisch medewerkers van vijf kinderop

vangorganisaties door het hele land hebben in juni 

2017 het initiatief genomen om deze vereniging op  

te richten: PPINK, Pedagogisch Professionals in 

Kinderopvang. In dit verenigingsplan vertellen we 

graag meer over onze missie, visie, doelen en aanpak. 

Belangrijk om alvast te noemen vinden we dat PPINK 

er is voor én door leden. We staan niet alleen voor 

belangenbehartiging, maar evengoed voor onderlinge 

dialoog en verbinding van de beroepsgroep.

We grijpen de Dag van de Leidster (beter: de Dag van 

de pedagogisch professional!) op 21 september aan 

als startmoment waarop we onszelf aan de buitenwe

reld presenteren. Vanaf dat moment staat PPINK open 

voor leden, voor wie wij ons als bestuur actief inzetten.

Namens het bestuur,

 

Marijke Schuurkes 
Voorzitter PPINK

Woord vooraf

'Kinderopvang  
is meer dan 

‘opvang’; het is 
een vák'
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1. HET IS TIJD  
VOOR PPINK!

1.1 Waar staat PPINK voor?

PPINK wil de beroepsinhoudelijke positie van 

pedagogisch medewerkers in de kinderopvang 

versterken en het aanzien en de waardering voor het vak 

vergroten. Daarnaast willen we een belangrijke 

gesprekspartner zijn op het gebied van beroepseducatie, 

beroepshouding en beroepsethiek; in gesprekken met 

onze leden én als beroepsvereniging met de politiek en 

andere beleidsmakers.

Dat leidt tot de volgende missie:
Wij zijn de beroepsvereniging – opgericht door 

vakgenoten – die de pedagogisch medewerkers in de 

kinderopvang met elkaar verbindt. Wij dragen uit dat het 

beroep van pedagogisch medewerker iets is om trots op 

te zijn. We laten zien dat pedagogisch medewerkers een 

belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het 

welbevinden van het kind; de pedagogische impact van 

de beroepsgroep is groot. Bovendien stelt onze 

beroepsgroep ouders in staat werk en zorg te 

combineren en mee te doen aan de maatschappij. Zo 

dragen we indirect bij aan een prettige samenleving. 

Dat doet PPINK door te werken aan het 
verwezenlijken van haar visie:
Pedagogisch medewerkers zijn vakkundig, professioneel 

en leveren uitstekende kwaliteit. Wij willen dat zij  

dit kunnen blíjven zijn en doen en zich optimaal  

kunnen ontwikkelen. We ondersteunen hen op  

een laagdrempelige manier en zijn een belangrijke 

gesprekspartner waar het gaat om beroepseducatie, 

beroepshouding en beroepsethiek. Daarnaast willen  

we de beroepsinhoudelijke positie van de pedagogisch 

medewerker in de kinderopvang versterken. Dit doen  

we door in gesprek te gaan met de politiek en belang

houders als werkgeversorganisaties, vakbonden, ouder 

en onderwijsorganisaties. We oefenen maximale invloed 

uit op beroepsinhoudelijke ontwikkelingen die relevant 

zijn voor het vak en werken aan brede erkenning van de 

pedagogische impact van de professional. 

1.2 Wat wil PPINK bereiken?

De visie van PPINK leidt tot een aantal concrete 

doelstellingen. Als beroepsvereniging wil PPINK:

•  Erkenning voor het feit dat pedagogisch medewerker 

een vak is;

•  Zorgen dat pedagogisch medewerkers zich trots 

voelen op hun beroep, dat ook uitstralen en dit goed 

kunnen verwoorden;

•  De waardering en het aanzien van pedagogisch 

medewerkers bij ouders, het onderwijs, de jeugdzorg 

en aanpalende instanties vergroten;

•  De hoge kwaliteit en professionaliteit van pedagogisch 

medewerkers zichtbaar maken en versterken;

•  De hoge kwaliteit en professionaliteit van de 

kinderopvang als branche zichtbaar maken en 

versterken;

•  Invloed uitoefenen op beleidsmakers vanuit de 

dagelijkse praktijk van het vak.

1.3 Hoe gaan we dit aanpakken?

PPINK werkt aan het behalen van haar doelstellingen 

door:

•  Te luisteren naar de wensen en behoeftes van 

pedagogisch medewerkers op beroepsinhoudelijk vlak 

en knelpunten in de uitoefening van hun vak te 

bespreken, ook als het gaat om vertrouwelijke 

kwesties.

•  Het vak van pedagogisch medewerker positief te 

presenteren. We zoeken het podium op en 

participeren waar dat kan en nuttig is. Niet alleen door 

fysiek aanwezig te zijn op relevante bijeenkomsten, 

maar ook door content − tekst en beeld − te 

ontwikkelen die de achtergronden, motivaties en 

activiteiten van pedagogisch medewerkers publiek 

inzichtelijk maken.

•  Diensten en producten aan te bieden die pedagogisch 

medewerkers helpen hun beroep beter uit te oefenen.

•  Vakgenoten te informeren over relevante trends en 

nieuws op beroepsinhoudelijk vlak (beroepseducatie, 

beroepshouding, beroepsethiek). Waar nodig als 

beroepsvereniging een visie te ontwikkelen en advies 

te verlenen.

•  Beroepsopleidingen te beoordelen en deze 

inhoudelijk helpen te verbeteren.

•  Een podium te bieden om uitdagingen en problemen 

op het gebied van beroepseducatie, beroepshouding 

en beroepsethiek bespreekbaar te maken, samen 

oplossingen te bedenken en elkaar te steunen waar 

nodig.

•  Overzicht te bieden van relevante trainingen, 

cursussen en intervisiemogelijkheden.

•  Invloed uit te oefenen bij politiek en landelijke 

beleidsmakers, nog vóórdat beleid op papier staat. 

Hierbij richten we ons op alle zaken die met het 

beroep van pedagogisch medewerkers te maken 

hebben.

•  Een kwaliteitsregister helpen te ontwikkelen voor 

pedagogisch medewerkers, gecombineerd met 

Permanente Educatie.

•  Krachten te bundelen en verbinding tussen 

pedagogisch medewerkers tot stand te brengen.

•  Samenwerking en verbinding te zoeken − zowel 

binnen de branche kinderopvang als in het onderwijs 

− met andere beroepsverenigingen, 

werkgeversorganisaties, vakbonden, 

ouderorganisaties, beroepsopleidingen, instanties 

voor permanente educatie en kwaliteitsregistratie. 

Hierbij de stem te vertegenwoordigen van de 

pedagogisch medewerkers op beroepsinhoudelijk 

vlak.

1.4 Kernactiviteiten

Om onze doelstellingen te behalen, richten we ons 

op een zestal kernactiviteiten.

1.  Het op laagdrempelige manier informeren van 

leden over relevante ontwikkelingen binnen de 

kinderopvang;

2.  Zorgen voor onderlinge dialoog tussen de leden, 

het vormen van meningen;

3.  Naar buiten treden in de rol van gesprekspartner;
4.  Beïnvloeden van beleidsbeslissingen vanuit de 

beleving van de pedagogisch professional;

5.  Werken aan positieve beeldvorming van het vak;

6.  Bevorderen van de continue ontwikkeling van 
het vak als geheel en van de individuele 

professional.

1.5 Samenwerking en partners

PPINK wil verbinding zoeken en samenwerkingen 

aangaan, zowel binnen de kinderopvangbranche als 

met het onderwijs. Daarbij worden we altijd gedreven 

vanuit de beroepsinhoud. Dat betekent dat we als 

vereniging gesprekspartner willen zijn, daar waar het 

zaken betreft rond beroepseducatie, beroepshouding 

en beroepsethiek. 

PPINK is geen werknemersorganisatie, maar een 

beroepsvereniging. Dat betekent ook dat we geen 



8 / Verenigingsplan PPINK / Juli 2017 Verenigingsplan PPINK / Juli 2017 / 9

Externe 
gesprekspartners Specificatie

Politiek en overheid Ministerie SZW  
(politici en ambtelijk)
Ministerie OCW  
(politici en ambtelijk)
Tweede Kamerleden  
(met kinderopvang en 
onderwijs in hun portefeuille)
VNG

Vakbonden FNV
CNV
de Unie

Opleidingen AGOOP: AdviesGroep 
Ontwikkeling Opleiding 
Professionals
Beroepsonderwijs  
(mbo, hbo, wo)

Permanente educatie STIPEK (Stichting permanente 
educatie kinderopvang) 
PEPP (Permanente 
educatieplatform voor 
pedagogische professionals)

Belangenorganisaties 
ouders

BOinK (Belangenvereniging 
Ouders in Kinderopvang)
Stichting voor Werkende 
Ouders

Brancheorganisaties Branchevereniging 
Maatschappelijke 
Kinderopvang
Brancheorganisatie 
Kinderopvang
Sociaal Werk Nederland
POraad

Zorg Jeugdzorg Nederland

Handhaving GGD
Onderwijsinspectie

Arbeidsmarkt FCB

Kwaliteit BKK

Wetenschap Hoogleraren en onderzoekers 
pedagogiek en 
onderwijswetenschappen

Beroepsverenigingen Beroepsverenigingen van 
aanverwante beroepen

gesprekspartner zijn in caoonderhandelingen. Dat 

zijn de brancheorganisaties namens werkgevers en 

de vakbonden namens werknemers. Om die reden 

is het criterium om lid te worden of je bevoegd 

bent op een groep te staan. Ben je toevallig 

directeur, maar wel bevoegd op een groep te 

staan? Dan ben je van harte welkom als lid van 

PPINK.

Met welke onderwerpen PPINK zich precies wel en 

niet bezighoudt, zal in de loop van de tijd blijken. 

We volgen het criterium van beroepsinhoudelijk heid 

en luisteren verder naar de wensen van onze leden. 

We ontmoeten graag veel gesprekspartners om mee 

samen te werken en informatie en meningen mee uit 

te wisselen. PPINK werkt samen met onder meer 

deze partijen:

 

EEN VOORBEELD:  
PERMANENTE EDUCATIE

Onderwerpen rondom de beroepsinhoud gaan 
ons zeer aan het hart. Permanente educatie 
bijvoorbeeld is een thema waarover we heel 
graag meepraten. Sterker nog, het is eigenlijk 
vanzelfsprekend dat een toekomstig 
kwaliteitsregister met PEpunten wordt 
ondergebracht bij PPINK. Ook in andere 
branches is het gebruikelijk om dat te doen. 
Hierover gaan wij graag in gesprek met STIPEK. 
En moet permanente educatie wel of niet een 
verplicht onderdeel worden van de cao? Wij 
onderhandelen niet over de cao, maar gaan 
natuurlijk wel graag in gesprek met partners die 
dat wel doen, zoals vakbonden en 
werkgeversorganisaties. 

 

2. WAT BIEDT PPINK

2.1 Aanloop

Het oprichten van een beroepsvereniging voor 

pedagogisch medewerkers is ontstaan uit een initiatief 

van KIK (www.kwaliteitinkinderopvang.nl) in 2015. Daar 

bleek dat pedagogisch medewerkers hun krachten willen 

bundelen om hun stem beter te laten horen. Zodoende 

bracht een groep bestuurders een aantal pedagogisch 

medewerkers bij elkaar om samen de behoefte aan een 

beroepsvereniging te verkennen. Begin 2017 besloten 

we tot oprichting over te gaan. Toen is ook een 

kwartiermaker (a.i.) aangesteld.

Tijdens de oprichtingsgesprekken van PPINK ontstonden 

allerlei ideeën over wat de beroepsvereniging haar leden 

wil bieden. Omdat PPINK het belangrijk vindt dat haar 

activiteiten worden gedragen door (potentiële) leden, 

zette het oprichtingsbestuur eind mei en begin juni 2017 

een enquête uit onder pedagogisch medewerkers. 

Daarop reageerden ruim 700 pedagogisch medewerkers. 

Op basis van hun input hebben we een aantal prioriteiten 

bijgesteld. Zo hebben we de doelstellingen, het 

ledenaanbod en de afspraken over wie wel en niet lid 

kan worden aangescherpt. 

2.2 Voor wie?

PPINK verenigt zich vanuit de inhoud. Iedereen die 

volgens de cao kinderopvang bevoegd is om op een 

groep te staan, mag zich aansluiten bij de vereniging. 

Dat kunnen dus pedagogisch medewerkers zijn, maar 

ook directeuren van kinderopvangorganisaties kunnen lid 

worden. Die laatste groep is wel uitgesloten van een 

bestuurszetel bij PPINK.
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2.3 Ledenaanbod

Leden van PPINK krijgen onder meer:

•  Toegang tot de PPINKcommunity, een online 

ledenplatform met:

 √   actuele informatie over alle relevante 

ontwikkelingen

 √   mogelijkheid posts te plaatsen, te reageren op 

berichten en discussies of een groep te starten over 

een bepaald onderwerp

 √   wekelijkse nieuwsbrief

 √   mogelijkheid contact te leggen met andere leden 

om zo met elkaar interessegebieden te delen

 √   actueel overzicht van PPINKbijeenkomsten

 √   kennisbank over onderwerpen die voor 

pedagogisch medewerkers interessant zijn

 √   mogelijkheid vragen te stellen aan de helpdesk van 

PPINK of aan de andere leden

•  Een persoonlijk online abonnement op het 

vaktijdschrift Kinderopvangtotaal, zodat je actueel op 

de hoogte bent van alle actualiteiten in de branche

•  Toegang tot algemene ledenvergaderingen en 

inhoudelijke en inspirerende bijeenkomsten

•  Ledenvoordeel op bijeenkomsten of trainingen van 

derden

•  Invloed op de onderwerpen en actiepunten die PPINK 

bij politiek en andere beleidsmakers in het veld onder 

de aandacht brengt, om zo belangrijke verbeteringen 

voor het beroep te realiseren

•  De mogelijkheid een vertrouwenspersoon te 

raadplegen over ethische kwesties

• De mogelijkheid zelf een actieve rol te vervullen

•  De mogelijkheid je kennis te testen op diverse 

onderwerpen

2.4 Contributie

De contributie bedraagt € 6,50 per maand, te betalen 

per halfjaar. Studenten krijgen korting; zij betalen € 5, 

per maand. Het lidmaatschap is per halfjaar opzegbaar, 

minimaal 1 maand voordat de termijn afloopt. 

2.5 Start inschrijving 

Donderdag 21 september 2017 is de Dag van de 

Leidster. Dit grijpen wij aan als hét startmoment voor 

PPINK. Op die dag presenteert de vereniging zich naar 

de buitenwereld en vanaf dan staan we ook open voor 

leden.

2.6 Ledenpotentieel

In Nederland werken ongeveer 77.000 pedagogisch 

medewerkers. PPINK heeft dus een flink ledenpotentieel. 

De vereniging streeft ernaar dat op termijn ten minste de 

helft van alle beroepskrachten lid is van PPINK. Dat 

betekent dat we willen groeien naar 40.000 leden.

De komende jaren rekenen we in de begroting met de 
volgende prognoses:
2018 : 1.000 – 5.000 leden

2019 : 5.000 – 10.000 leden

2020 :  10.000 – 15.000 leden

 

2.7 Wat doen we niet?

Sommige zaken laat PPINK graag over aan andere 

experts. Bijvoorbeeld:

•     Caoonderhandelingen > Dit  is een taak van

 vakbonden en werkgeversorganisaties.

•  Juridische ondersteuning en advies op het gebied van 

arbeid en inkomen > Dit is een taak van vakbonden.

•  Ontwikkelen van onderwijscurricula > Dit is een taak 

van werkgevers, onderwijsorganisaties en 

scholingsinstituten. 

 

3.1 Oprichting

PPINK is officieel opgericht op 20 juni 2017. Onze 

statuten kun je opvragen via info@ppink.nl.

3.2 Bestuur

Het oprichtingsbestuur van PPINK bestaat uit zeven 

pedagogisch medewerkers van vijf 

kinderopvangorganisaties door het hele land:

Marijke Schuurkes (voorzitter) | Kinderopvanggroep

Robin de Vos (vicevoorzitter en penningmeester)  

Kober kinderopvang

Zoubida Bouazani (secretaris)   

Kanteel Kinderopvang

Anna de Lange | Tinteltuin

Irma Haans | Kinderopvanggroep

Pleunie van de Ven | Humanitas

Simone van Hooff | Tinteltuin

 

3.3 Begeleiding

Naast het bestuur van PPINK staat een groep 

bestuurders die medeaanjager is van de 

vereniging. Vanaf het moment van oprichten 

ondersteunt deze begeleidingsgroep het bestuur 

met het verder opstarten van PPINK. Deze groep 

3. BESTUUR EN 
ORGANISATIE

bestaat uit Cor Schuurman (Tinteltuin), Harriëtte 

Koning (Kinderopvanggroep), JanWillem Bedeaux 

(Kanteel kinderopvang) en Annegreet van Dijk (oud

bestuurder, op persoonlijke titel).

In de zomer van 2017 wordt het bestuur getraind in 

bestuurlijke en communicatieve vaardigheden en in 

de verplichtingen en verantwoordelijkheden die 

komen kijken bij het leiden van een 

beroepsvereniging. De begeleidingsgroep stelt zich 

steeds verder op de achtergrond en laat zijn rol los, 

zodra het bestuur daartoe een seintje geeft.

3.4 Organisatie

De vereniging wordt ondersteund door een bureau, 

bestaande uit een verenigingsmanager, een 

beleidsmedewerker en een administratief 

medewerker (vanaf medio 2018). 

3.5 Huisvesting

Het postadres en vestigingsadres voor de Kamer 

van Koophandel is het adres van Ska kinderopvang 

in Amersfoort. Ska kinderopvang sponsort PPINK in 

natura door deze geste en het aanbod gebruik te 

mogen maken van haar kantoor en de 

vergaderruimte op een centrale plek in Nederland. 

Als het ondersteunend bureau van PPINK toeneemt 

in omvang, zoekt PPINK eigen huisvesting. 
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4. FINANCIËN 5. COMMUNICATIE

5.1 Leden 

PPINK wil op een moderne manier communiceren met 

haar leden. Daarom bouwen we een online 

ledenplatform met een eigen smartphoneapp. Leden 

ontvangen belangrijke berichten ook per email. 

Bovendien versturen we een wekelijkse nieuwsbrief.

Daarnaast posten we regelmatig op onze eigen 

Facebookpagina. Op die manier wil PPINK ook 

pedagogisch medewerkers bereiken die nog geen lid 

zijn. De website van PPINK biedt waardevolle informatie 

over het wie, wat en waarom van PPINK. Ook leggen we 

hier aan potentiële leden uit wat een lidmaatschap hen 

te bieden heeft.

5.2 Pers

Voor journalisten is het bestuur spreekbuis van de 

beroepsgroep, zolang het gaat over ontwikkelingen die 

te maken hebben met de inhoud van het beroep. 

5.3 Middelen per doelgroep

Dit zijn onze belangrijkste doelgroepen en de 

bijbehorende middelen:

Doelgroep Specificatie Middel

Leden •  PPINK
community 
(online 
ledenplatform)

•  Inhoudelijke 
bijeenkomsten

•  Algemene 
Leden 
Vergadering

Potentiële leden •  Website  
(www.ppink.nl)

• Facebook
• Vakbladen

Externe 
gesprekspartners 

Zie het schema  
in hoofdstuk 1

• Standpunten
• Vergaderingen
• Beleidsvisies
• Onderzoek
• Lobby

Pers •  Vakbladen 
(Kinderopvang
totaal, BBMP)

•  Bladen voor 
ouders

•  Landelijk en 
regionaal

•  Geschreven, 
online, radio en 
televisie

•  Actualiteit en 
opinie

• Persberichten
• Opiniestukken
• Interviews
• Foto’s
•  Ingezonden  

brieven

Opiniedragers

Grote publiek •  Sociale media 
(Facebook en 
Twitter)

4.1 Meerjarenbegroting en garantstelling

PPINK heeft een meerjarenbegroting opgesteld, die te 

vinden is als bijlage bij dit plan. 

De Kinderopvanggroep uit Tilburg staat garant voor de 

financiering van de beroepsvereniging in 2017 en 

2018. De bedoeling is dat PPINK de voorgeschoten 

gelden uiteindelijk terugbetaalt aan de 

Kinderopvanggroep. De verwachting is dat dat op 

termijn kan uit contributieinkomsten, donaties, 

subsidies en andere inkomsten van de vereniging.

4.2 Subsidie

PPINK heeft een startsubsidie aangevraagd bij het 

ministerie van SZW.

4.3 Contributie

Kinderopvangorganisaties kunnen PPINK steunen door 

hun medewerkers te stimuleren om lid te worden van 

de beroepsvereniging. PPINK krijgt dan waarde 

doordat ze veel leden heeft. Bovendien wordt ze 

financieel zelfredzamer vanwege de 

contributieinkomsten. 

Het kan helpen als werkgevers hun medewerkers een 

financiële prikkel geven om lid te worden, bijvoorbeeld 

door het lidmaatschap voor PPINK (gedeeltelijk) te 

vergoeden. Wel vindt PPINK het belangrijk dat 

pedagogisch medewerkers individueel lid worden. We 

hebben dan ook geen collectieve lidmaatschappen. 

4.4 Donaties

Elke donatie aan PPINK is natuurlijk welkom. We 

nodigen werkgeversorganisaties en individuele 

werkgevers in de kinderopvang dan ook van harte uit 

om een bijdrage te leveren. Samen kunnen we dit 

initiatief verder uitbouwen. PPINK laat het graag aan 

haar donateurs over om de hoogte van het 

donatiebedrag te bepalen. 

TOP 5 GENOEMDE ONDERWERPEN IN 
DE ENQUÊTE OM TE BESPREKEN MET 
COLLEGA’S UIT HET VAK
1.  Gevolgen invoering 'Wet Innovatie en Kwaliteit 

Kinderopvang'/ Inhoud en aanpassingen Wet 
Kinderopvang

2. Kindermishandeling
3. Gezonde kinderopvang
4. BKR (beroepskrachtkindratio) / stamgroepen
5.  Samenwerking / integratie met onderwijs 

(Integraal Kindcentrum)
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Tot slot

Wil je naar aanleiding van dit verenigings plan contact  
opnemen met het bestuur, stuur ons dan gerust een  
email. Ideeën, donaties, samenwerkingsmogelijk 
heden en andere bijdragen zijn zeer welkom. PPINK  
is te bereiken via info@ppink.nl

Bijlage 1. Meerjarenbegroting

TOTAAL  
2017

PROGNOSE 
2018

PROGNOSE 
2019

PROGNOSE 
2020

PROGNOSE 
2021

PROGNOSE 
2022

BATEN

1. Contributies leden 11.344 181.601 453.876 756.376 907.500 907.500

2. Donaties 50.000     

3. Lening 192.718 104.954    

4. Subsidies      

5. Overige baten      

TOTAAL 254.062 286.555  453.876 756.376  907.500  907.500 

             

LASTEN

6.
 Personeelskosten /  
Diensten door derden 131.937 147.903 168.749 207.839 213.891 220.125

7. Verenigingskosten 29.059 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000

8. 
Huisvestingskosten / 
kantoorbenodigdheden 5.500 21.300 24.800 28.300 31.800 31.800

9.
Marketing & 
communicatie 

70.066 46.702 50.200 53.830 49.644 49.644

10.
  Administratie en 
accountantskosten

7.500 13.650 13.650 13.650 13.650 13.650

11.  
Bestemmingsreserve  
(terugbetalen lening)

  139.477 158.195  

12. Onvoorzien 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

TOTAAL 254.061   286.555 453.876    518.814 365.985   372.219   

RESULTAAT - - - 237.562 541.515 535.281



e  info@ppink.nl  

i  www.ppink.nl


