Notulen oudercommissie vergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 5 oktober 2016
20.00 uur
Vanessa

Aanwezig: Susan Schinkel (Voorzitter), Sabine Bies en Vanessa Verschelden eigenaar GOB
Zoetermeer
Afwezig met kennisgeving; Wouter de Kwant (Secretaris)
1. Welkom door Vanessa.
2.

Algemene stand van zaken en de Overheid: Vanessa geeft aan dat de dingen die door
de overheid voor 2017 van plan is en naar voren zijn gekomen bij prinsjes dag niet
veranderd zijn ten opzichte wat reeds bekend was. De ouders gaan er rond de 6 % op
vooruit qua teruggaaf / vergoeding.
De incasso regeling gaat weer versoepelt worden en dit zal per januari 2017 ingaan.
I.p.v. 5 dagen vooruit klaarzetten bij de bank zal dit nog maar 2 dagen zijn. Hiermee
sparen we weer 3 dagen uit.

3. Tarieven 2017: de leden van de oudercommissie hebben geen op en of aanmerkingen
betreffende de tarief wijziging van GOB Zoetermeer. Alle leden gaan akkoord.
Wouter heeft vooruit geen op of aanmerkingen aan gedragen. De dag na de
vergadering heeft hij telefonisch akkoord gegeven. De wijzigingen zijn via de
nieuwsbrief direct de dag na de vergadering aan alle ouders en gastouders
gecommuniceerd.
4. ZZP’er in de kinderopvang VAR verdwenen nieuwe ovk (1 mei 2017): Vanessa heeft
hier een korte uitleg over gegeven. Er is nog niet veel duidelijk als er meer informatie
beschikbaar is zal zij dit doorgeven.

5. Thema avonden 2016 VVE en Intervisie: na de vakantie was er een kleine terugloop
van aanmeldingen maar die trekt nu weer aan. De avond voor 2017 gaan we langzaam
weer voorbereiden en inplannen. Een coaching algemene avond door Natalie en mij
als wij de tink training gedaan hebben. En waarschijnlijk wederom een verplichte

extra EHBO avond inz. de theorie.

6. Marketing voor gastouders en GOB o.a. Jaarfeest deze zal in juni gaan plaatsvinden 10
jarig bestaan / Openhuizen dag waarschijnlijk in april 2017/ eten met collega’s 2016 is
net geweest en is weer heel goed bevallen / de einde jaar bijeenkomst in de Ballenbak
zal dit keer op woensdag 14 dec 2016 zijn. Dit is reeds in de nieuwsbrief
gecommuniceerd.
7. Rondvraag / w.v.t.t.k. Er zijn geen vragen en of opmerkingen
8. Sluiting van de vergadering
Voorstel nieuwe vergaderdata in januari 2017. Deze volgt.

