
Kort verslag gastoudercommissie vergadering 
 

Datum:  Donderdag 5-9-2019 

Tijd:   20.00 uur 

Locatie:          Eline Pruimengaarde 77       

 

Aanwezig: Eline,  Monique, Nadine, Judith, Natalie, Rebecca, Vanessa  

Afwezig: Jenny 

 

1. Welkom door Vanessa op de 25e vergadering.  

Afscheid van Jenny we bedanken haar voor haar inzet al die jaren tevens heten wij 

nieuwe lid Rebecca van harte welkom. 

2. Algemene stand van zaken en de Overheid. Tarieven zijn bekend en daar zal geen 

verandering in komen op prinsjes dag. I.v.m. Prinsjesdag wel in de gaten houden wat 

ze gaan doen met de zelfstandige aftrek die gaat misschien met 2000,- omlaag. En wat 

gaan ze doen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering?   

-Iedereen geeft aan heel blij te zijn met de verschillende app groepen die er nu zijn. 

Zeker de mededelingen app waar niemand op kan reageren is een uitkomst.  

3. Thema bijeenkomsten / intervisie / online training / workshopdag: De workshop dag 

die we gepland hadden in november komt te vervallen, i.v.m. het niet vinden van een 

goede betaalbare locatie en weinig animo van de gastouders voor workshops op het 

moment. Er zijn maar heel weinig deelnemers aan de online training zomerschool. Tot 

nu toe 1 certificaat. Vanessa gaat een training gezonde voeding bijwonen en zal daar 

de aankomende tijd intervisie (thema) avonden voor gaan inplannen zodat er wel 

avonden te volgen zijn.  

4. Aantal go: is met de landelijke trend wederom achteruit gegaan we hebben er nu 28. 2 

minder dan vorig jaar.  

5. Tarief voorstel 2020 (bureau zelfde als in 2019) De gastouder cie gaat akkoord met 

het gelijk houden van de tarieven. 

Tarieven kinderopvangtoeslag 2020. 

Dagopvang (kinderdagverblijf en peuteropvang) € 8,17 is nu € 8,02 

Buitenschoolse opvang € 7,02 is nu € 6,89 

Gastouderopvang € 6,27 is nu € 6,15 

Het adviestarief voor de gastouders hebben we in onderling overleg gezet op 5.25 tot 6.25 

voor 2020. Dit was 5.10 – 5.90 

6. Pedagogisch beleidsplan van GOB Zoetermeer aanvullingen opmerkingen: Er zijn in 2019 

geen aanpassingen geweest. Natalie en Vanessa gaan hier wel weer mee aan de slag. Als 



er wijzigingen opmerkingen zijn vanuit de go cie of ouder cie dan horen wij die heel 

graag. Voor nu gaan de gastouders akkoord.  

7. Ppp van de GO’s : in de aankomende periode zullen we deze weer gaan doornemen. Tevens 

ook de profielen op de website. Deze moeten weer up to date gemaakt worden.  

8. Rondvraag / w.v.t.t.k.: Vanessa geeft aan dat er echt weer leden voor de oudercommissie 

nodig zijn. Niet bij Nadine uit haar netwerk. De rest van de GO’s zal hiernaar kijken en 

mensen gaan benaderen.  

- Eline heeft een vraag inz. Ideal betalingen. Het stukje wat bekend was is weer in de app 

gezet. Hier kan iedereen naar kijken. Vanessa gaat er ook induiken en kijken wat de kosten 

zijn t.o.v. de incasso zoals het nu is. Komen we op terug in de app groep 

- de einde jaar bijeenkomst in de ballenbak (avontura) hebben we gepland op vrijdag 13 

december. Deze zal in de aankomende nieuwsbrief komen te staan.  

-19 september gaan we uiteten i.v.m. de dag van de gastouder bij Bregje geef je op. 

- De GGD controle voor 2019 zal ook plaatsvinden op 19 september a.s. hier verwachten wij 

geen problemen. Alles is op orde.  

- Let op we zijn bezig met het broodfonds (Aov) hier is een info avond voor ingesteld begin 

oktober geef je ervoor op.  

9. Sluiting van de vergadering 

 

Voorstel nieuwe vergaderdata in 2019 

21 november 2019 start 19 uur Locatie Bo en Ro Zoetermeer 


