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Inschrijving  
bij Stichting Kinderopvang Roerstreek  
met een VVE indicatie 
 

 Inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend 

 Inschrijfgeld € 15.00 overgemaakt op NL61 RABO 0121406970 ovv naam kind 
+ peuterarrangement 

 Akkoordverklaring volledig ingevuld en ondertekend 

 VVE-indicatie 

 Indien ouder gescheiden ook mail adres van tweede ouder 

 Bijlage inschrijfformulier Peuterarrangement 2 + 3 inclusief een 
Inkomensverklaring waaruit blijkt dat ouders geen recht hebben op 
kinderopvangtoeslag. Dit dienen ze persoonlijk aan te vragen bij de Belasting. 
Indien er € 0,00 op staat is het duidelijk. Indien er een bedrag op staat, dienen 
ouders aanvullend bewijs aan te leveren (b.v. een brief van het UVW dat ze 
per bepaalde datum welke uitkering krijgen).  
Mocht een ouder geen afdoende bewijs kunnen aanleveren, dan krijgen zij 
een contract van ons en vallen zij onder VVE-WK (VVE met 
kinderopvangtoeslag). 
Wij moeten dit bewijs overleggen aan de gemeente Roerdalen.  

 Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de subsidieverordening: 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Roerdalen/3
36163/336163_1.html 

 Desgewenst kan een doorlopende machtiging ingevuld worden (voor 
automatisch incasso).  

 
 

 Ouder ontvangt daarna van ons per e-mail een bevestiging van de 
inschrijving, het kind wordt op de wachtlijst geplaatst. 

 Het kind kan geplaats worden als; 
o alle gegevens compleet zijn, 
o er plaats is in de groep en 
o het kind minimaal 2 jaar oud is.  

 Bij VVE zonder kinderopvangtoeslag ontvangt ouder per e-mail een 
bevestiging van plaatsing met ingangsdatum en dagdelen. 

 Bij VVE-WK, met kinderopvangtoeslag ontvangt ouder van te voren een 
contract met ingangsdatum, dagdelen en kostprijs (gerelateerd aan de uurprijs 
van Stichting Kinderopvang Roerstreek); het kind kan starten nadat wij het 
contract ondertekend retour hebben mogen ontvangen. 
Ouder ontvangt een bevestiging per e-mail indien het contract retour is. 

 Plaatsing betreft 3 dagdelen/ochtenden per week (8.30/8.45 brengen – 
11.30/12.00 uur ophalen) en is uitsluitend op schooldagen (geen opvang als 
de basisschool in hetzelfde kerkdorp als het peuterarrangement gesloten is). 

 Plaatsingen gaan per de 1e van de maand 
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