Notulen Oudercommissie Vergadering 18 juni 2019
Aanwezigen:

Afwezig:

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

1.

Jolien heet iedereen welkom en opent de vergadering met de melding dat Ebru heeft
afgezegd voor vanavond.

2.

Geen bijzondere mededelingen.

3.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

4.

Stand van zaken Bibaloe: We groeien door naar 37 gastouders in september. Het aantal
gastkinderen stijgt dan naar ongeveer 80, is de verwachting. We maken op dit moment
reclame in zwembad De Lokhorst in Sliedrecht en dat heeft al een aanmelding opgeleverd.
We overwegen om een freelance contract aan te gaan in Dordrecht met een
bemiddelingsmedewerker maar dat is nog niet zeker. Er zit in ieder geval een stijgende lijn in
de groei.

5.

GGD controle 2019. De vragenlijst voor de oudercommissie in ingevuld en verzonden naar de
GGD in verband met de controle op 16 juli aanstaande. We hebben ons uiterste best gedaan
om de administratie up‐to‐date te krijgen samen met onze vrijwilligster.

6.

Jolien en Ab zijn op 6 juni 2019 getrouwd en Ab is vanaf die datum volledig bevoegd om te
handelen namens het gastouderbureau. Dat is ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

7.

De vakantieplanning is een jaarlijks terugkerend probleem. We doen er alles aan om
iedereen goed onder te brengen bij vervangende gastouders, voor zover daar behoefte aan
is.

8.

Wat er verder ter tafel komt en rondvraag
De oudercommissie stelt voor om een aanvulling te doen op de informatiemap en op de
website waarin benadrukt wordt waarom men voor Gastouderbureau Bibaloe kiest. De
positieve en onderscheidende kwaliteiten van ons bureau benadrukken! Dat pakken we op.
In het huishoudelijke reglement van de oudercommissie is sprake van herkiesbaarheid. Dat is
eigenlijk niet van toepassing en die regel wordt aangepast.
Op de website staat geen vermelding over de klachtenvrije jaren 2017 en 2018. Dit wordt ook
aangepast, want we hebben de klachtenbrieven wel ontvangen maar nog niet gepubliceerd.

9.

Volgende vergadering:
‐ 17 september 2019 bij Matthijs.

Ab Rimmelzwaan
10 juli 2019

