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OPROEP AAN ALLE OUDERS 
 

BLIJF DE GEHELE FACTUUR VAN DE OPVANG BETALEN ZOALS ALTIJD!! 

ER WORDT OP DIT MOMENT HARD GEWERKT AAN EEN OPLOSSING 

 

 

De regering heeft gemeld om de facturen te blijven betalen. 

Klik HIER voor de oproep en uitleg! 

 

Waarom moet ik de factuur betalen als de kinderopvang dicht is? 

➔ REDDING VAN EEN CRUCIALE SECTOR 

Paniek heerst! Indien u allemaal uw contract op zou zeggen bij het kinderdagverblijf, 

de BSO of de gastouderopvang en de factuur niet betaald, dan stort de gehele 

kinderopvangsector in. 

➔ De kinderopvangsector zorgt, iedere dag opnieuw, in deze ultieme en 
ongekende situatie, voor de opvang van kinderen van ouders die 
noodzakelijkerwijs aan het werk moeten blijven (mensen met een cruciaal 
beroep waar we op dit moment allemaal op moeten steunen). 

 

 

De kinderopvangsector is cruciaal voor het functioneren van ons land! 
Zonder kinderopvang kunnen ouders niet naar hun werk. 

 
 
De overheid maakt miljarden vrij om de kinderopvangsector te ondersteunen. 
 

Wat doet de overheid voor u inzake de kinderopvang ? 

1. De overheid betaalt de kinderopvangtoeslag DOOR! Indien uw inkomen daalt, heeft 
u recht op aanpassing van deze toeslag. Kunt u simpel zelf regelen op 
www.mijntoeslagen.nl  

2. De overheid heeft aangekondigd te werken aan een compensatieregeling voor 
ouders voor de niet genoten kinderopvanguren. Dit geldt voor de eigen bijdrage 
aangezien de KOT (Kinderopvangtoeslag) sowieso niet terugbetaald hoeft te 
worden voor de maanden maart en april, zoals toegezegd door Minister Koolmees. 
 

De regering neemt maatregelen en de regering doet een beroep op ons! 
Heb vertrouwen in en geduld met onze overheid. Iedereen is hard aan het werk om 
Nederland door deze moeilijke periode te loodsen. Wij willen iedereen oproepen de facturen 
van de kinderopvang gewoon te betalen zoals u gewend bent, ter ondersteuning voor al die 
hardwerkende Nederlanders die nu moeten doorgaan om ons te helpen. 
 

SAMEN STAAN WE STERK!!! 

http://www.stichtingnysa.nl/
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