
 Paraaf verzorger 1: Paraaf verzorger 2: 

Inschrijvingsformulier Buitenschoolse opvang (BSO) voor Stichting Sport-BSO 
 
 Moeder / verzorger (1) Vader / Verzorger (2) 

Voorletters, tussenvoegsels en 
achternaam 

  

Adres 
  

Postcode en woonplaats 
  

Telefoonnummer privé 
  

Telefoonnummer mobiel 
  

E-mail adres privé 
  

E-mail adres zakelijk 
  

Telefoonnummer werk 
  

Noodnummer(s) 
  

Geboortedatum ouders 
  

Geboorteland ouders 
  

Nationaliteit 
  

Burgerlijke staat Gehuwd / Samenwonend / Gescheiden / Alleenstaand 1 

Burger Service Nummer 
  

Volgt u een opleiding? 
Ja / Nee 1 
Zo ja welke: 

Ja / Nee 1 
Zo ja welke: 

Diploma behaald 
Ja / Nee 1 
Zo ja welke: 

Ja / Nee 1 
Zo ja welke: 

Beroep 
  

Werkgever 
  

 

Gegevens kind 
 

Voorletters, Roepnaam 
 

Achternaam 
 

Geslacht 
 

Geboortedatum 
 

Nationaliteit 
 

Burger Service Nummer 
 

Huisarts (Naam + Tel. Nr.) 
 

Tandarts (Naam + Tel. Nr.) 
 

Naam school 
 

                                                 
1
 Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

 

Is bereid in de oudercommissie te helpen (±±±± 2 uur per maand) :    ja / nee / misschien 
 



 Paraaf verzorger 1: Paraaf verzorger 2: 

Inschrijvingsformulier Buitenschoolse opvang (BSO) voor Stichting Sport-BSO 

 
Soort opvang : Buitenschoolse opvang (BSO) 
Gewenste startdatum :            -          -    2013 
Gewenste einddatum :            -          -              /   onbekend 

 
  Hele jaar (incl. vakanties en vrije dagen) 

Maandag 

 
□ 26,8uur x €6,02 = €161,34 per maand 

Dinsdag 

 
□ 26,8uur x €6,02 = €161,34 per maand 

Woensdag 

 
□ 49,8uur x €6,02 = €299,80 per maand 

Donderdag 

 
□ 26,8uur x €6,02 = €161,34 per maand 

Vrijdag 

 
□ 26,8uur x €6,02 = €161,34 per maand 

   

Totaal 

             uur                              
………..        € ………… , …… 

 
Er zijn geen inschrijfkosten verbonden aan het inschrijven van uw kind(eren). 

 
Overige opmerkingen en/of wensen (bijvoorbeeld in groep van dezelfde klas): 

 
Handtekening verzorger-1: Plaats en datum: 
 
 
 
----------------------- ----------------------- 
 
 

Handtekening verzorger-2: Plaats en datum: 
 
 
 
----------------------- ----------------------- 
 
Dit formulier ingevuld en ondertekend opsturen naar: 
 
Stichting Sport-BSO 
T.a.v. administratie 
Postbus 18545 
2502 EM ’s-Gravenhage 



 Paraaf verzorger 1: Paraaf verzorger 2: 

 

Tarieven 
 
Tabel 1: Tarieven in verschillende soorten opvang 

 Basistarief 2013 

Dagopvang (KDV) € 6,46 
Buitenschoolse opvang (BSO) € 6,02 
Gastouderopvang Niet van toepassing 

 
Merk op dat de basistarieven overeenkomen, met de door het Rijk in het Besluit kinderopvangtoeslag en 
tegemoetkoming in kosten kinderopvang, vastgestelde maximum uurprijzen die voor vergoeding in aanmerking 
komen. Alles boven het basistarief komt niet voor vergoeding van het Rijk in aanmerking. 
 
BSO-1 : Sport-BSO en vakantieopvang op maandag of dinsdag of donderdag of vrijdag 

Bij dit pakket zit vakantieopvang en roostervrije dagen. Er worden 12 facturen per jaar gestuurd. 
 
Openingstijden 

• Schooldagen  : van 15:00 uur tot 19:00 uur. 
• Roostervrije dagen : van 07:30 uur tot 19:00 uur. 
• Vakantie dagen : van 07:30 uur tot 19:00 uur. 

 
Uurtarief is basistarief : € 6,02 
Totaal aantal uren per jaar per BSO-dag : 321 
Omgerekend aantal uren per maand per BSO-dag : 26,8 
Totaal aantal kosten per jaar : € 1.932,42 
Omgerekend kosten per maand : € 161,34 
 
 

BSO-2 : Sport-BSO inclusief vakanties op woensdag 

 

Bij dit pakket zit vakantieopvang en roostervrije dagen. Er worden 12 facturen per jaar gestuurd. 
 
Openingstijden 

• Schooldagen  : van 11:30 uur tot 19:00 uur. 
• Roostervrije dagen : van 07:30 uur tot 19:00 uur. 
• Vakantie dagen : van 07:30 uur tot 19:00 uur. 

 
Uurtarief is basistarief : € 6,02 
Totaal aantal uren per jaar per BSO-dag : 598 
Omgerekend aantal uren per maand per BSO-dag : 49,8 
Totaal aantal kosten per jaar : € 3.599,96 
Omgerekend kosten per maand : € 299,80 
 

Facturen 
 
Facturen dienen vooraf te worden betaald. Op de 5e van de betreffende maand gaat er een herinnering uit indien de 
factuur nog niet voldaan is. De betaaltermijn is daarbij 14 dagen. Indien dan nog niet betaald is wordt er vanaf de 1e 
dag van de maand wettelijke rente geheven. In geval van automatische incasso wordt bij eerste stornering een 
waarschuwing gegeven en een herinnering gestuurd (dient door ouders apart te worden overgemaakt). In geval een 
volgende stornering plaatsvindt wordt € 2,50 extra handelingskosten gerekend. 
 

Diversen 
 
1. Om de uitgebreide (prijzige) activiteiten te kunnen aanbieden zonder meerkosten is er voor gekozen om de 

administratie en planning zo eenvoudig mogelijk te houden. Dit beperkt allerlei varianten zoals met/zonder 
vakantieopvang, ruilen van dagen. Deze zaken kunnen op termijn alleen gerealiseerd worden als de extra kosten 
daarvoor gerealiseerd kunnen worden uit bijvoorbeeld sponsoring en/of extra ouderbijdrage. Voorlopig gaan alle 
kosten naar de leidsters, de locatie, de activiteiten voor de kinderen en de bewaking van de kwaliteit 
(brancheverenigingen e.d.). 

2. Het streven is dat alle kinderen in 2013 iedere dag zijn/haar voorkeursport kan uitoefenen onder professionele 
begeleiding. Muziek wordt bij voldoende belangstelling in het pakket opgenomen. 

3. Voorschoolse opvang is gratis beschikbaar zodra we een eigen locatie opgeleverd hebben naast het Tennispark 
voor zowel Kinderdagverblijf (KDV) als Buitenschoolse opvang (BSO). 

 


