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Hierbij de nieuwsbrief vanuit het gastouderbureau.

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 we 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. In 2014 was dit € 5,37 per uur.
Vanaf januari zal dit dan de maximale vergoeding zijn die jullie als ouders op kunnen geven bij de
belastingdienst.
Geef deze wijziging dan ook voor 1 januari 2015 door bij de belastingdienst.
De gastouder mag zelf kiezen wat voor verhoging deze aanbrengt in het uurtarief voor 2015 (thuis
opvang uitgesloten).
Wel moet dit tijdig kenbaar gemaakt worden aan de vraagouder.
Op korte termijn kunnen jullie dan ook bericht krijgen van de gastouder dat het uurtarief per januari
omhoog gaat.
Vanuit het gastouderbureau zullen jullie een bijlage ontvangen voor bij de contracten waarop het
nieuwe uurtarief per januari 2015 inzichtelijk op zal staan.
Mocht een gastouder nu een lager uurtarief hanteren dan de € 5,48 per uur, kan alsnog het uurtarief
van € 5,48 per uur opgegeven worden bij de belastingdienst. Dit is dan een stukje tegemoetkoming in
de bureaukosten.
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Dag van de leidsters:
Op 18 september 2014 was het de dag van de leidsters. Niet bij alle gastouders bekend, maar
natuurlijk bij het gastouderbureau 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.
Als vraagouder hebben jullie ook een mailtje ontvangen hierover, een groot aantal vraagouders
hebben hun gastouders in het zonnetje gezet wat als zeer positief ervaren werd!
De meeste gastouders waren helemaal overdonderd, dank hiervoor!

Zwangerschapsverlof:
Zoals het nu staat zal ik 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.
Binnen kort ontvangen jullie een mail waarin zij zichzelf voor zal stellen en waarin het rechtstreekse
nummer en e-mailadres komt te staan.
Het financiële gedeelte zal gewoon voor mijn eigen rekening blijven.

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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