
Dinsdag 21-4-2020 

Beste ouders/verzorgers,  

Naar aanleiding van de nationale persconferentie van zojuist (dinsdag 21-4-2020 / 19.00u) het 
volgende;  

Maandag 11 mei zijn wij (mits geen verdere wijzigingen vanuit de overheid/sector) weer 
normaal geopend! 

Wij hebben inmiddels diverse voorbereidingen getroffen om meteen direct goed van start te 
kunnen gaan. Gezien e.e.a de komende dagen/weken inhoudelijk verder duidelijk zal gaan worden 
(denk bijvoorbeeld aan verplicht te nemen maatregelen e.d.) gebruiken wij de resterende tijd om 
de laatste puntjes op de i te zetten.  

Verdere berichtgeving rondom corona-plan  
Zodra alles intern definitief is afgestemd ontvangt u hierover verdere berichtgeving. Dit betreft 
nadere informatie over hoe wij de komende (lange) termijn zullen omgaan met zaken als brengen 
en ophalen, persoonlijke overdracht, RIVM eisen, enz. Kortom: in de grote lijn stellen we jou ervan 
op de hoogte, hoe ons corona-plan voor jou als gebruiker van onze kinderopvang er uit zal gaan 
zien. Deze informatie ontvang je in de week van 4 mei a.s.  

Compensatie & creditering 
Zoals je inmiddels wellicht weet wordt de gemiste opvang (periode: 16-3 t/m 8-5) volledig 
gecompenseerd. In geval van Villa Yip bestaat dit uit twee compensatie-delen:  

- Compensatie overheid 
Het gedeelte tot € 8,17 ontvang je rechtstreeks via de Belastingdienst op je rekeningnummer. Je 
hoeft hiervoor niets te doen. De compensatie vindt plaats in juni/juli.  

- Creditering Villa Yip  
Het gedeelte boven € 8,17 wordt door ons naar jou gecrediteerd. We hadden gehoopt dit al te 
kunnen doen (verrekenen) in de factuur van mei. Gezien de uitwerking van de definitieve 
compensatieregeling pas vrijdag 17 april jl. bekend is geworden, is onze leverancier KindPlanner 
nog niet zover dat de speciale creditering-module al gereed is. Aan ons is aangegeven dat uiterlijk 
juni de module klaar is voor gebruik. Wij streven er dus naar ons gedeelte van de compensatie in 
de factuur van juni met jou te verrekenen (je ontvangt dus éénmalig een lagere maandfactuur). 

Tevens ontvang je in de loop van medio volgende week verdere inhoudelijke berichtgeving rondom 
de compensatie regeling. Mede vormgegeven door de brancheorganisaties BK, BMK en de 
Belangenvereniging ouders in de Kinderopvang (BoinK).  

Facturatie opvang in mei  
Je ontvangt deze week de factuur voor de opvang in mei. Deze zal zoals gebruikelijk worden 
geïncasseerd op de 27e a.s. De gemiste dagen t/m vrijdag 8 mei a.s. zullen zoals hierboven 
vermeld worden gecompenseerd.  

Samengevat:  
- Maandag 11 mei a.s. zijn wij weer normaal geopend. 
- In de week van maandag 4 mei a.s. ontvang je inhoudelijke informatie omtrent ons corona-plan 
zodat je weet hoe wij de opvang de komende termijn praktisch gaan organiseren. 



- Volgende week ontvang je verdere inhoudelijke berichtgeving omtrent de volledige compensatie-
regeling. 
- Deze week ontvang je de factuur voor mei welke a.s. maandag 27-5 wordt geïncasseerd.  
- Wij streven ernaar om ons gedeelte van de compensatie in de factuur van juni te crediteren. Je 
ontvangt dan éénmalig een lagere factuur waarin de gemiste periode 16-3 t/m 8-5 verrekend wordt 
met de kosten van juni. 

We hopen jullie via deze wijze zo goed als mogelijk geïnformeerd te hebben. Wij kijken er enorm 
naar uit om alle kinderen en ouders weer te mogen verwelkomen! 

Tot binnenkort! 

Met hartelijke groeten,  

Youri & Evelien de Haas 
Directie Villa Yip BV 


