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Jaarverslag VNK 2021  
 

1. Inleiding 
Het eerste jaar van de VNK zit erop en we kunnen niet anders dan met veel tevredenheid 
terugkijken op dit jaar. De VNK is landelijk al behoorlijk bekend, heeft een stevige 
samenwerking met BMK en PO-Raad in de steigers staan, heeft de samenwerking met 
partners kunnen continueren en zelfs uitbreiden en een toenemend ledenaantal. Het eerste 
jaar heeft ook bouwstenen opgeleverd voor de strategie, structuur en dienstverlening van 
VNK.  
VNK start in februari 2021 met een bestuur van drie leden, bestaande uit bestuurders van drie 
organisaties voor onderwijs en opvang. Adrie Groot nam als bestuurssecretaris alle 
voorkomende werkzaamheden voor zijn rekening om de vereniging vorm en inhoud te geven. 
Deze vier zijn de ‘founders’ van de VNK. 
Kenmerkend in deze beginperiode is dat de secretaris, vanuit het jarenlange onderlinge 
vertrouwen dat was ontstaan tussen de vier oprichters, vanuit een grote mate van 
zelfstandigheid kon handelen richting leden, partners, ambassadeurs en andere partijen. 
Vanuit een behoorlijke kennis en ervaring met de materie kon op vele terreinen snel en 
adequaat worden gereageerd.  

2. Ontwikkelingen  
Eind 2021 wordt een aantal ontwikkelingen zichtbaar die het noodzakelijk maken om de 
genoemde structuur bij oprichting, de verdeling van de werkzaamheden en de relatie tussen 
de uitvoerders en het VNK-bestuur te evalueren en aan te passen. Hierbij waren onderstaande 
ontwikkelingen in beeld: 
1. Vanuit de leden is er in de Algemene Leden Vergadering (ALV) van oktober 2021 de 

behoefte geuit aan optimalisering van het leren van elkaar via digitale weg en via het 

organiseren van fysieke themabijeenkomsten. 

2. De VNK wil ook een platform zijn voor iedereen die werkzaam is in de wereld van opvang 

en onderwijs en werk wil maken van de doorgaande ontwikkelingslijn van 0-13 jaar, 

afstemming, samenwerking en/of integratie van opvang en onderwijs. Daarvoor is het 

digitale, openbare platform PLEK013 ontwikkeld dat januari 2022 operationeel werd.  

 

Eind 2021 is een eerste opzet voor een verenigingsstructuur op papier gezet. Voor de 

uitvoering van het door het VNK-bestuur vastgestelde beleid worden, onder 

verantwoordelijkheid van de secretaris, een aantal taken toebedeeld aan zelfstandig 

ondernemers. In grote lijnen kan de taakverdeling als volgt omschreven worden: 

o Op strategisch niveau: visie verder door ontwikkelen en vertalen naar activiteiten; 

contacten met brancheorganisaties en kinderopvangfonds om in samenwerking met het 

VNK-bestuur de strategie, vorm en inhoud, te optimaliseren. 

o Op tactisch niveau: het opstellen van een activiteitenplan incl. begroting; ontwikkelen van 

een werkstructuur en – programma. 

o Op operationeel niveau: het ontwikkelen van de website, de werving van leden, 

samenwerkingen partners en ambassadeurs; de afstemming met bestuur, leden, partners 
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en ambassadeurs. Het voorbereiden, bijwonen en nazorg van bijeenkomsten. Verder alle 

gesprekken met (potentiële) leden.  

o Het opzetten en uitwerken van activiteiten voor leden, partners en ambassadeurs en alle 

voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden.  

3. De resultaten van het eerste jaar  

a. Leden 
i. Een digitaal platform in de MS Teams omgeving waar kennis en informatie kan 

worden gedeeld, onder ander de ‘WERPLAATS IKC’. 
ii. De start voor het organiseren van een jaarlijkse themadag voor de leden. 

Met de leden is een overeenkomst afgesloten voor lidmaatschap en 
lidmaatschapsbijdrage.  

Aantal aangesloten leden per 31-12-2021: 23 leden 
De logo’s van de aangesloten leden zijn opgenomen op de website. 
 

b. Partners  
i. Partners 

Een stevige groep partners die daadwerkelijk wil meedenken en werken. 
De wederzijdse verwachtingen en werkzaamheden zijn opgenomen in een 
overeenkomst die de VNK met elke partner afzonderlijk heeft afgesloten. 
Partners hebben, in het eerste jaar van aansluiting bij de VNK, een start 
sponsorbijdrage gedaan dan wel het equivalent in werkzaamheden geleverd. 

ii. PLEK 013 
Een digitaal platform PLEK013 in oprichting: een centrale vindplaats gevuld met 
bedrijven en organisaties die actief bezig zijn met kindcentrumontwikkeling. Alle 
partners hebben hun sponsorbijdrage, in overeenstemming met ons verzoek, 
voor 50% voortgezet. 
 
Partners per 31-12-2021: totaal 12 partners  
De logo’s en contactpersonen van de aangesloten partners zijn opgenomen op de 
website. Het aantal partners is in 2022 uitgebreid. 
 

iii. Samenwerkingspartners 

1. Opstart van een samenwerking met BMK en PO-Raad op bestuurlijk niveau 
en voor het opstarten van een gezamenlijke activiteiten (DOE) agenda voor 
die samen georganiseerd worden. 

2. Deelname aan het landelijk Platform Kindcentra 
 

c. Ambassadeurs 
In de loop van het jaar is een groep van ambassadeurs gevonden die regionaal en 
landelijk (kunnen) werken. Een aantal van waren voorheen ambassadeur van PACT 
voor Kindcentra. Met als doel een regionale structuur die toegankelijk is voor onze 
leden waarmee een dienstverlening en ondersteuning vanuit VNK gerealiseerd kan 
worden. Met alle ambassadeurs is een overeenkomst afgesloten. De regionale 
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structuur wordt in 2022 verder uitgerold.  
 
Aantal ambassadeurs per 31-12-2021: 12 ambassadeurs (incl. servicebureau) 
De ambassadeurs zijn opgenomen op de website.  
 

d. Bestuur  
De bestuurders per 31-12-2021:  

i. Mevrouw J.M (Jeanette) de Jong, bestuurder van Blosse Opvang en Onderwijs in 
Heerhugowaard  

ii. Mevrouw J. (Joke) Tillemans, bestuurder van Kiem Onderwijs en Opvang in Uden 
iii. De heer A.J. (Ad) Vos, bestuurder van PIT kinderopvang & onderwijs in 

Zwijndrecht  
iv. De heer A. (Arnoud) van Leuven, bestuurder van Stichting Veldvest in Veldhoven 
v. Mevrouw J. (Juliet) van der Lugt, bestuurder WIJZER Opvang en Onderwijs in 

Vlaardingen 
 

Rooster van aftreden: 
 Naam Aangetreden per Aftredend per Herkiesbaar 

1 De heer A. (Arnoud) van Leuven 24-12-2020 14-04-2022 Nee 

3 De heer A.J. (Ad) Vos 24-12-2020 24-12-2023 Nee 

4 Mevrouw J.M (Jeanette) de Jong 24-12-2020 24-12-2023 Ja 

5 Mevrouw J. (Joke) Tillemans 11-10-2021 11-10-2024 Ja 

6 Mevrouw J. (Juliet) van der Lugt 16-12-2021 16-12-2024 Ja 

 

4. Financieel 
De financiële administratie is in 2021 door de secretaris gevoerd i.s.m. onze partner Dyade. De 
jaarrekening maakt onderdeel uit van dit jaarverslag. Voor inhoud en details verwijzen we 
naar de jaarrekening 2021 zoals aangeleverd door Dyade.  
Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om eind 2021 20 leden te hebben, dit zijn er ultimo 
2021 24 geworden. De bedrijfsvoering en de activiteiten pasten binnen de begroting. 


