Notulen
OUDERCOMMISSIE VERGADERING GASTOUDERLAND MIDDEN NEDERLAND

Datum:

Maandag 10 oktober 2016

Locatie:

Nieuwegein

Aanwezig:

Tamara de Stigter, Marjan Petersen, Almaz Fesehasion

1. Welkom
Marjan heet Tamara en Almaz welkom.

2. Administratieve ondersteuning
Marjan geeft aan dat sinds april van dit jaar zij administratieve ondersteuning krijgt van Patricia van
Mourik. Dit om ervoor te zorgen dat zij alle ouders en gastouders op een goede manier kan blijven
ondersteunen en nog verder te kunnen groeien. Zij is ondertussen goed ingewerkt. Zij werkt op
dinsdag voor Marjan. Marjan blijft uiteraard gewoon het aanspreekpunt. Het e-mailadres van Patricia
is: p.vanmourik@gastouderland.nl. Zij is op dinsdag van 9:00 uur tot 14:00 uur tevens telefonisch te
bereiken op: 0345-521205.

3. Kinderopvangtoeslag 2017
Marjan vertelt over de verhoging van de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2017. De maximale
toeslag bedraagt per 1 januari € 5,75 per kind per uur. Er is € 200.000.000,00 mee gemoeid.
4. Onrust ZZP-gastouder
Er heerst grote onrust onder gastouders naar aanleiding van de recente uitspraak van het
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over het wel of niet ondernemer zijn van een gastouder. Op dit
moment wordt er door ons met diverse partijen overleg gevoerd maar is het nog te vroeg om
uitspraken te doen. Gastouderland is met het Platform gastouderopvang druk bezig te voorkomen dat
dit voor alle gastouders geldt. Marjan geeft uitleg over hoe dit leeft bij de gastouders.

3. Leges (Platform gastouderopvang)
Gastouderland heeft samen met de ander 7 gastouderbureaus die samen het Platform
gastouderopvang vormen flink gelobbyd voor lagere legekosten bij de duurste gemeenten. De
verschillen binnen de gemeenten zijn zeer groot, van gratis tot bijna € 1000,00 per registratie. Het
is het platform o.a. gelukt bij gemeente Hardinxveld – Giessendam de legekosten te verlagen van
€ 510,00 naar € 150,00.

4. Nieuw Aap Thema
Marjan heeft de gastouders die met Aap werken een uitbreiding gegeven van 6 thema’s. O.a. Aap
maakt muziek en danst, mijn lichaam, Aap gaat naar het circus, Aap op de boerderij en Aap gaat op
vakantie. Ook zijn we bezig met het maken van het los te bestellen thema, Aap krijgt een broertje of
een zusje.

5. Dag van de gastouder
Marjan heeft al haar gastouders op de dag van de gastouder verrast met een leuk cupscake boek.
Hier was een leuke actie aan verbonden. In het kader van ‘Heel Gastouderland bakt’ konden
gastouders foto’s op FB plaatsen en een diner cheque winnen.

6. Gastouderdag in Nieuwegein 10 sept 2016
De gastouderdag in Nieuwegein was een succes. Ca. 70 gastouders zijn gekomen en hebben 3
workshops gedaan. Deze waren vrij te kiezen. Voor het eerst hadden we de regel ingevoerd dat
als je kort van te voren afbelt of je komt gewoon niet zonder afmelden, je als gastouder €40,00
moest betalen. Wij hebben tenslotte de lunch ook al betaald.

7. Rondvraag
Tamara geeft aan dat zij wel eens de nieuwsbrief niet goed genoeg leest. Zo kun je als
ouder/gastouder best veel informatie missen. Almaz en Tamara zouden het fijn vinden als ik de
gastouders/ouders ook even via de mail attent maak op het feit dat de nieuwsbrief verstuurd is.
Er zijn verder geen vragen / opmerkingen.

Volgende vergadering 10 april 2017 om 10:00 uur. Locatie nog nader te bepalen

