NIEUWSBRIEF GOB SPRING
Oktober 2014

Dit keer een nieuwsbrief in twee gedeelten, een nieuwsbrief specifiek voor de gastouders en eentje
speciaal voor de vraagouders.
In de algemene nieuwsbrief staat wel eens informatie in wat eigenlijk niet voor de vraagouders van
toepassing is, maar wat voor de gastouder wel belangrijk is.
Vandaar nu gekozen om twee nieuwsbrieven uit te geven.

1 jarig bestaan gastouderbureau Spring:
Er is alweer een jaar voorbij vanaf het begin dat gastouderbureau Spring haar deuren opende!
Vorig jaar op 1 oktober 2013 zijn de eerste contracten via Spring van start gegaan.
Ondertussen hebben er vele bij mogen tekenen.
In oktober 2013 zijn we gestart met 7 aktieve gastouders waar we toen al ontzettend blij mee waren,
nu een jaar verder hebben we ons bestand al uit mogen breiden naar 28 aktieve gastouders! En twee
gastouders die nog geregistreerd moeten worden in het landelijk register...Zij wachten op de komst
van de GGD.
Binnen kort mogen we dus gastouder nummer 30 verwelkomen bij GOB Spring.
Mede dankzij de mond op mond reclame van jullie allemaal zijn we in een jaar tijd zo ontzettend
gegroeid, dank daarvoor!

Uurtarief 2015:
Het uurtarief voor 2015 is nu definitief, het tarief vanuit de belastingdienst wordt verhoogd
naar € 5,48 per uur.
Graag hoor ik van jullie voor 13 oktober 2014 wat jullie doen met het uurtarief.

Blijft dit ongewijzigd of gaat dit omhoog. Hoor ik niks, dan ga ik ervan uit dat het uurtarief
ongewijzigd blijft.
Vanuit het gastouderbureau zullen wij een bijlage maken voor bij de contracten waarin het
nieuwe uurtarief per 1 januari 2015 komt te staan.
De bureaukosten voor 2015 worden niet verhoogd. Dit blijft hetzelfde als in 2014.
Wat voor jullie als gastouders nog even van belang is, is om jullie wijziging in het uurtarief
ook zelf kenbaar te maken richting de vraagouder toe!
Dit mag gewoon via de mail, maar de vraagouders moeten er van op de hoogte zijn.
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Voorstellen website:
Van een gastouder kreeg ik de vraag of het mogelijk was om jezelf als gastouder te
presenteren via de website van GOB Spring.
Zodat eventuele nieuwe vraagouders kunnen zien welke gastouder er waar beschikbaar zijn.
Van een aantal van jullie heb ik hier al een reactie op gekregen en dit zal ik zo spoedig
mogelijk op de website presenteren.
Er is ook nog een aantal gastouders waar ik niks van ontvangen heb, prima als je er geen
belang bij hebt. Maar mocht je het nog wel willen, kun je altijd nog je stukje mailen naar mij
zodat dit alsnog op de website gepubliceerd kan worden.
Even voor de duidelijkheid, er zullen geen adresgegevens gepubliceerd worden op de
website! Mochten ouders interesse hebben, kunnen ze contact opnemen met het gastouder
en vanuit daar volgt dan een eventuele kennismaking.
Dag van de leidsters:
Op 18 september 2014 was het de dag van de leidsters. Niet alle gastouders waren hiervan op de
hoogte, maar wij natuurlijk wel!
Op deze dag hebben we vanuit het gastouderbureau een bezoekje gebracht aan de gastouder
(sommige al eerder) met een kleine attentie.
Er werd vanuit alle hoeken heel positief gereageerd op dit bezoekje. Dank hiervoor, het feit blijft
gewoon dat jullie als gastouder dit gewoon verdienen. het werk als gastouder is tenslotte niet niks!
Ook sommige vraagouders hebben hun gastouders in het zonnetjes gezet, wat erg gewaardeerd
werd.

VOG stagiaires:
Zoals al eerder vermeld is het vanaf juli, evenals de vog van de gastouder, huisgenoot en kinderen
boven de 18 jaar, verplicht om als gastouderbureau in het bezit te zijn van de vog van de stagiaires.
Van de meeste van jullie zal ik deze al ontvangen hebben, maar mocht dit niet zo zijn dan ontvang ik
de vog alsnog graag van jullie.
In het geval er meerder stagiaires bij een gastouder zijn, ontvang ik graag van alle stagiaires de vog.

Zwangerschapsverlof:
Zoals het nu staat zal ik, zoals bij de meeste van jullie al wel bekend is, per 20 oktober met
zwangerschapsverlof gaan.
De vervanging rondom mijn verlof in ondertussen geregeld, Josina de Vries zal mij in deze periode
vervangen.
Zij zal een eigen mail adres en een eigen telefoon krijgen waarop zij bereikbaar is in deze periode.
Binnenkort ontvangen jullie een mail waarin zij zichzelf voor zal stellen en waarin het rechtstreekse
nummer en e-mailadres komt te staan.
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Natuurlijk ben ik op de achtergrond nog steeds aanwezig, dus mocht het echt noodzakelijk zijn dan
kunnen jullie ook nog contact met mij opnemen. Of mail me of overleg even met Josina en dan zal zij
het doorgeven aan mij.
Het financiële gedeelte zal gewoon voor mijn eigen rekening blijven.

Gezellige avond:
Voorafgaand aan mijn verlof, of in mijn verlof, lijkt het mij nog leuk om een gezellige avond te
organiseren voor de gastouders.
Even gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.
En tevens kennismaken met Josina, zodat jullie weten mocht ze bij jullie langs komen of mochten
jullie haar aan de telefoon krijgen wat voor gezicht hierbij hoort.
Zelf had ik in gedachten om dit op maandag 27 oktober te doen.
Graag hoor ik wie hier belang bij heeft en wie het leuk vind om te komen.
Zouden jullie het door willen geven voor 10 oktober?

Urenregistratie:
Wat nog even van belang is om te vermelden, ivm de urenregistratie, mocht er in een maand geen
opvang geboden worden aan een gastkind, hierbij te denken aan bijv. vakanties, dat de
urenregistratie wel ingevuld wordt. De uren kunnen dan gewoon op 0 gezet worden. Maar dit ivm de
bureaukosten die wel gewoon in rekening worden gebracht bij de vraagouder.

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

Tot zover eerste nieuwsbrief voor de maand oktober, in februari zal de volgende nieuwsbrief weer
uitkomen. Mochten jullie zelf aanvulling hebben voor in de nieuwsbrief dan hoor ik het graag!

Groet,
Esther
GOB Spring

Gastouderbureau Spring

www.gobspring.nl

info@gobspring.nl
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