Notulen Oudercommissie Vergadering 15 oktober 2019
Aanwezigen:

Jolien Nederlof-Renkema
Ab Rimmelzwaan
Stratoela Prosmas
Matthijs Klappe
Anita van Bemmelen van der Plaat
Mariko van der Hoorn
Ebru de Leeuw

1.

Jolien heet iedereen welkom en opent de vergadering.

2.

Stratoela Prosmas wordt voorgesteld als nieuwe bemiddelaar. Zij is sinds 1 oktober in
loondienst bij Gastouderbureau Bibaloe.

3.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

4.

Stand van zaken Bibaloe: We groeien door naar 90 contracten. De verwachting is dat we in
januari over de 100 contracten uitkomen. De grootste groei vindt plaats in Dordrecht mede
door de goede referenties van onze gastouders aldaar.

5.

GGD controle 2019. We zijn weer goedgekeurd. Er zal nog een nacontrole plaatsvinden in
december.

6.

Stratoela zal zich in het begin bezig houden met inwerken en zal wat later de regio Dordrecht
voor haar rekening nemen.

7.

Het idee van Mariko voor een feest in verband met het 5 jarig bestaan van het
gastouderbureau is met enthousiasme ontvangen. Er is een feestcommissie samengesteld.
Er is een zaal geregeld en het feest zal plaats vinden op 18 januari 2020. Nadere details
volgen met de uitnodigingen.

8.

Naar aanleiding van de vorige vergadering is de website aangepast. Ook de klachtenvrije
jaren zijn aangevuld met 2017 en 2018.

9.

De regel dat ouders 2 weken van te voren moeten aangeven als ze een dag vrij hebben voor
de kinderen en 2 maanden voor het opgeven van de vakantieperiode wordt nogmaals onder
de aandacht gebracht in de volgende nieuwsbrief. Gastouders die 50% doorbetaald willen
worden tijdens vakanties van de vraagouders en kinderen is iets dat de gastouders zelf
moeten afspreken en vast leggen met de vraagouders. Dit is géén regel van Gastouderbureau
Bibaloe! Wij staan daar niet achter. Ook dit zal onder de aandacht worden gebracht in de
volgende nieuwsbrief.

10.

Jolien en Ab bedanken nogmaals iedereen voor de felicitaties voor ons huwelijk. Mede door
de opkomst van gast- en vraagouders is het een heel geslaagde dag geweest.

11.

De vakantieperiode heeft geen problemen opgeleverd afgelopen jaar. Alles was goed onder
controle.

12.

De nieuwe tarieven, (een verhoging van ca. 2%) is akkoord voor de oudercommissie. De
offertes voor de nieuwe tarieven worden in de eerste helft van november verzonden. Voor
de betekenis van flexibele opvang en vaste uren wordt verwezen naar de laatste algemene
voorwaarden. Dit wordt in de begeleidende brief bij de offertes nogmaals benadrukt.

13.

Volgende vergadering:
- 21 of 28 januari 2020. Voorstel om dit keer bij Mariko te vergaderen.

Ab Rimmelzwaan
3 november 2019

