Kort verslag gastoudercommissie vergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:

Woensdag 30 september 2017
20.00 uur
Judith Spitsbergen

Aanwezig: Nadine van Uden, Judith van Ooijen, Hanneke Boone, Larissa Ralan, Monique de
Haan, Natalie Metz, Vanessa Verschelden eigenaar Gastouderbureau Zoetermeer
Afwezig: Jenny Schipper

1. Welkom door Vanessa op de 20e vergadering.
2. Afscheid Hanneke. Hanneke is per half augustus aan de slag gegaan als nanny bij een
gezin in Pijnacker. Zij zal bij de dag van de gastouder in de avond nog wel aansluiten.
Maar is niet meer werkzaam voor GOB Zoetermeer.
3. Algemene stand van zaken en de Overheid er is nog geen nieuw kabinet en dus helaas
ook nog niet veel te melden.
4. Nieuw tarief 2018 Bureau en advies GO: Het voorstel zoals onder aan de pagina
voorgesteld is niet met een stap naar een vast tarief zoals we vorig jaar hadden
aangekondigd. Na het nodige rekenwerk doen wij het voorstel om de bureautarieven
naar min €35 en Max €80 voor het eerste kind te doen het tweede en derde kind
blijven gelijk zoals het nu is. De gastouder commissie gaat hiermee akkoord. Ook het
advies tarief voor de gastouders is akkoord bevonden door de GO Cie.
5. Dag van de gastouder: De uitnodiging is reeds de deur uit. GOB Zoetermeer nodigt de
gastouders uit om donderdag 21 september te komen eten bij Pavarotti in het
Stadshart. De eerste aanmeldingen zijn al binnen.
6. Nieuwe vve cursus en opfris cursus vve. De 4e basiscursus is in zicht. 8 deelnemers
van GOB Zoetermeer gaan samen met gastouders van andere bureaus hier mee aan de
slag. Ook de gastouders die de cursus reeds gedaan hebben krijgen in 2 groepen een
opfris cursus van 2 avonden. 98% van de go’s van GOB hebben zich hiervoor
aangemeld. 2 staan er nog op de wachtlijst.
7. -10-jarig jubileum terug blik: Deze is goed gewaardeerd door ons maar zeker ook de
vraagouders. De boekjes zijn goed in de smaak gevallen bij de ouders en kindjes van
GOB Zoetermeer.
-Openhuizen dag er is nog geen duidelijk beeld vanuit de gastouders om deze weer te
gaan houden in het najaar.
-De bijeenkomsten op de kinderboerderij, hier is geen animo voor hier gaan we niet

mee verder. Daar en tegen de bijeenkomst in de ballenbak einde jaar, daar gaan we
wel mee door.
8. Rondvraag / w.v.t.t.k. er zijn vanuit de leden geen vragen en of opmerkingen. Vanessa
geeft aan samen met Randal nagedacht te hebben over een werving pakket voor
gastouders wat wij vanuit GOB Zoetermeer gratis kunnen aanbieden voor de
gastouders die plekjes hebben. De gastouders van de commissie zijn hierin duidelijk
hier zullen zij geen gebruik van maken we hebben dan ook besloten dit
proefballonnetje niet verder uit te werken.
9. Sluiting van de vergadering

Maximum uurtarieven 2018 bekend
De nieuwe uurtarieven zijn (onder voorbehoud) als volgt:
Dagopvang: € 7,45
Buitenschoolse opvang: € 6,95
Gastouderopvang: € 5,91
Bureau voorstel: Blijft zoals in 2017
Advies GO van 4.50 – 5.50  4.65 -5.65

