
Werkt u graag met kinderen!  
Dan hebben we uw hulp nodig
Bent u twee uur per dag beschikbaar tijdens de overblijfuren van de basisschool? 

Wij bieden u 1 of meerdere dagen per week een overeenkomst aan tegen een 

zeer interessante vergoeding. Maximale vergoeding van € 1700,- per jaar (meer 

informatie over vergoedingen en spelregels Belastingdienst zie achterzijde).  

Wij denken dat deze functie ideaal is voor ouders/ opa’s en oma’s of 

buurtbewoners. Je hebt geen ervaring of diploma’s nodig. Alleen een glimlach 

en positieve instelling. Het enige dat u verder nodig heeft is een VOG (verklaring 

omtrent goed gedrag). De kosten hiervan betalen wij. 

Solliciteren of meer informatie
Bel: 030 69 902 85 / Mail: tso@kiekeboe.info



Werkt de overblijf (tussenschoolse opvang, overblijven) met vrijwilligers, dan 

leest u hier meer over hoe dat werkt en waar u rekening mee moet houden.

Wat is een vrijwilliger volgens de Belastingdienst
Een vrijwilliger is iemand die voor de loonbelasting/premie 

volksverzekeringen niet in fictieve dienstbetrekking is en die niet 'bij wijze van 

beroep' werkt voor  bijvoorbeeld een overblijforganisatie.

Een vrijwilliger is iemand die alleen een beloning krijgt die binnen de 

grenzen van een vrijwilligersvergoeding blijft. Een belangrijk kenmerk van 

vrijwilligerswerk is namelijk dat een vergoeding niet in verhouding staat tot 

het tijdsbeslag en de aard van het werk. Van een vrijwilligersvergoeding 

is sprake als iemand vergoedingen of verstrekkingen krijgt met een 

gezamenlijke waarde van maximaal € 170 per maand en maximaal € 1.700 

per kalenderjaar.

Als u binnen deze maximumbedragen iemand een vergoeding of verstrekking 

per uur betaalt, dan beschouwen wij een uurvergoeding van maximaal € 5,- 

(of € 2,75 voor een vrijwilliger jonger dan 21 jaar) als vrijwilligersvergoeding. 

Betaalt u een vrijwilliger niet per uur, maar per activiteit, dan moet u 

de vergoeding omrekenen naar een vergoeding per uur. Over een 

uurvergoeding van maximaal € 5,- (of € 2,75 voor een vrijwilliger jonger dan 

21 jaar) hoeft u geen loonheffingen in te houden en te betalen. Ook hoeft u 

geen urenadministratie bij te houden.

Wij mogen de benodigde tijd per keer overblijven afronden naar twee 

klokuren. U ontvangt als vrijwilliger dus een bedrag van € 10,- netto. per keer.


