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Voor jullie ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar.
Nog maar een paar dagen en dan staan de kerstdagen weer voor de deur.
Via deze nieuwsbrief wil ik jullie nog graag even op de hoogte brengen van
de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen van afgelopen en aankomend jaar.

Daarnaast wensen wij iedereen alvast hele fijne feestdagen en een heel
gelukkig en gezond 2016!

Afwezigheid:
In de periode van 24 december tot 9 januari 2017 zal het gastouderbureau wegens vakantie
telefonisch niet bereikbaar zijn.
Wel kan er een mail gestuurd worden, de mail zullen wij deze periode regelmatig controleren.

Nieuw logo
Sinds kort hebben we een nieuw logo ontwikkeld. Deze is al volop in gebruik. Het logo is te vinden
boven aan de nieuwsbrief.

Uurtarief 2017:
Ook in 2017 gaat de maximale vergoeding vanuit de belastingdienst omhoog. Voor 2016 stond dit op
€ 5,52 per uur en per januari gaat het tarief omhoog naar € 5,75 per uur.
Voor het jaar 2017 gaan de meeste gastouders ook omhoog met het uurtarief. In oktober is dit
kenbaar gemaakt naar de ouders toe.
Ondertussen hebben de vraagouders via de mail de bijlage ontvangen voor bij de contracten met
daarop het nieuwe uurtarief voor 2017.
Het is raadzaam deze uit te printen en toe te voegen bij de bestaande contracten.
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De bureaukosten voor het jaar 2017 blijven hetzelfde als die van vorig jaar, hierin vindt geen
verhoging plaats.

Wat erg belangrijk is, is dat de ouders zelf de wijziging voor het uurtarief door geven aan de
belastingdienst.
De belastingdienst corrigeert dit NIET automatisch.
Via toeslagen.nl kunnen ouders zelf de wijziging doorgeven.
Let op: ook de bureaukosten kunnen mee genomen worden in de aanvraag voor de
kinderopvangtoeslag, dus niet alleen het uurtarief van de gastouder.
Mocht je er niet uit komen wat het gemiddelde uurtarief wordt, schroom niet en neem
contact op met het gastouderbureau.

Belastingdienst / jaaropgave:
In januari ontvangen jullie vanuit het gastouderbureau de jaaropgave, deze zal via de mail verstuurd
worden.
Wat van belang is, is de jaaropgave te controleren en te vergelijken met het aantal opgevoerde uren
bij de belastingdienst.
Het is nog onduidelijk of de belastingdienst de uren automatisch corrigeert. Voorheen was het zo dat
de belastingdienst n.a.v. de jaaropgave de inkomens automatisch corrigeerde, de teveel
aangevraagde uren terugvorderde en de te weinig aangevraagde uren alsnog uitbetaalde.
De uren terug vorderen en het inkomen corrigeren doen ze nog wel steeds. Maar heb je als ouders te
weinig uren aangevraagd, moet je zelf een wijziging doorgeven.
Controleer de jaaropgave dus goed en vergelijk deze met de aangevraagde opvanguren en dien
indien nodig een wijziging in van de opvanguren. Op deze manier krijgen jullie de te weinig
aangevraagde opvanguren alsnog uitbetaald.

Urenregistratie door gastouder:
Bij het invoeren van de urenstaten komen we nog regelmatig tegen dat de uren niet helemaal goed
ingevoerd worden door de gastouders.
Even ter verduidelijking, als de totale opvanguren per dag worden ingevoerd door de gastouder dient
dit als volgt te worden genoteerd:
Een kwartier = 0,25
Half uur
= 0,50
Drie kwartier = 0,75
Nu komen we nog regelmatig tegen dat de uren ingevuld worden met 0,15 ; 0,30; en 0;45.
Het systeem kan de uren dan niet afronden dus komen er hele vreemde uren op de factuur te staan.
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Invoeren uren door gastouder bij thuisopvang:
Voor de gastouders die de opvang bij de vraagouder thuis verzorgen, is het van belang om bij de
urenregistratie bij opvangsoort voor vraagouder opvang te kiezen en niet voor gastouder opvang.
Dit om er voor te zorgen dat de facturen op de juiste manier worden aangemaakt.

Aanpassing algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van het gastouderbureau zijn op een aantal punten aangepast. Deze zijn
akkoord bevonden door de oudercommissie.
Als bijlage zijn de nieuwe voorwaarden toegevoegd.

Workshops
Voor 2017 hebben we weer erg leuke workshops voor de gastouders op de planning staan. Binnen
kort ontvangen de gastouders een mail met daarin de aangeboden workshops. Op de workshops kun
je je als gastouder inschrijven.

Wijzigingen doorgeven
Nog steeds gebeurt het, helaas, dat wijzigingen vanuit de ouders niet doorgegeven worden aan het
gastouderbureau. Hierbij te denken aan wijzigingen in contract uren, adres gegevens en
telefoonnummers.
Zodra er een wijziging is, willen jullie die alsjeblieft doorgeven?

Zelfstandigheid gastouders
Er is op dit moment veel discussie omtrent de 'zelfstandigheid’ van gastouder.
Hieronder vallen de gastouders die ingeschreven staan bij de kamer van koophandel.
In het afgelopen jaar is de discussie ontstaan of gastouders ondernemers zijn voor de
inkomstenbelasting. Er zijn een aantal rechtszaken gevoerd over dit onderwerp.
Mocht je zelfstandige gastouder zijn, let dan goed op of je voldoet aan de eisen die hiervoor gesteld
worden.
Op internet vind je hier veel informatie over.

Verzekering gastouders
Voor een zelfstandige gastouder is het van groot belang dat er een beroeps
aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.
Deze verzekering dekt schade die ontstaan is tijdens de opvang.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het gastouderbureau.
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Oudercommissie
Er is weer een plekje vrij in de oudercommissie van het gastouderbureau.
Jollie Jellema verruild haar plekje in voor een nieuw lid. Jollie haar jongste zoon is nu 4 jaar en gaat
naar de basisschool waardoor ze geen opvang meer nodig heeft voor de kinderen.
Mocht je het leuk vinden om je stem te laten horen in de oudercommissie of wil je meer informatie?
Neem dan contact met ons op.

Social media:
Voor wie ons wil volgen via Social Media: dit kan via
https://www.facebook.com/GOBSpring

Groet,
Esther
GOB Spring

Gastouderbureau Spring

www.gobspring.nl

info@gobspring.nl
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