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Nieuwsbrief oktober 2017

Bibaloe en de overheid

De zomer is weer voorbij en de
wintermaanden staan weer voor de deur.
We hebben een fijne en warme zomer
achter de rug waarin weer veel is gebeurd.

De rechtstreekse betalingen van de
kinderopvangtoeslagen aan de
gastouderbureaus zou aanvankelijk met
ingang van 1 januari 2018 via DUO gaan
plaatsvinden maar dat is voorlopig
opgeschort naar 1 januari 2019 zoals we in
de vorige nieuwsbrief al hadden gemeld..
Tot die tijd blijft het huidige systeem
gehandhaafd met alle problemen van dien
(te veel ontvangen toeslagen terug
betalen door de vraagouders).

Algemeen
De GGD heeft ons weer gecontroleerd en
het rapport hebben we gepubliceerd op
onze website.
We hebben de algemene voorwaarden
opnieuw aangepast. Het betreft in dit geval
de artikels die gaan over de tarieven die in
2018 gaan veranderen. De bureaukosten
worden onafhankelijk gemaakt van het
aantal uren dat een kind wordt
opgevangen door de gastouder. Dat
betekent dat iedere maand de bureaukosten
hetzelfde zullen zijn. De hele grote
verschillen die konden ontstaan tussen
contracten met veel uren en de contracten
met weinig uren worden daarmee ook
geminimaliseerd. De werkzaamheden die
wij als bureau per contract verrichten zijn
voor alle contracten grotendeels gelijk. Wij
gaan de komende maand de offertes voor
2018 uitsturen waarbij ons tarief en dat
van de gastouders worden aangeboden. De
gastouders hebben zelf hun tarieven voor
2018 vastgesteld en zullen dit ook al met
de vraagouders hebben besproken.
We proberen onze tarieven zo redelijk
mogelijk aan te bieden waarbij we
proberen niemand te benadelen. De oude
contracten worden niet gehandhaafd om
onduidelijkheid te voorkomen. Nieuwe
contracten zullen onder de nieuwe regeling
vallen.

De nieuwe tarieven voor de toeslagen zijn
inmiddels vastgesteld en die zijn op te
vragen bij ons. Samen met het ontwerp
besluit sturen we u dan die tabellen op
per e‐mail. U kunt ze natuurlijk ook zelf
vinden op het internet.
Voor wat betreft de groei van
Gastouderbureau Bibaloe hebben we iets
te vroeg gejuicht in de vorige nieuwbrief.
We zijn heel veel contracten kwijt geraakt
vanwege verhuizingen, verlies van werk
door vraagouders maar ook doordat
kinderen naar school gaan. Een enkel
contract zijn we helaas kwijt geraakt aan
de concurrentie, maar we proberen dat
door onze nieuwe tariefstelling weer terug
te winnen. De planning was dat we aan
het eind van dit jaar de 60 contracten
zouden halen maar we dat halen we
helaas niet meer. Wij doen er alles aan,
samen met onze gastouders natuurlijk, om
dat aantal toch te halen en zo mogelijk
verder te groeien.
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Vakantie

De Kiddybus

De vakantie is dit jaar redelijk soepel
verlopen. We hebben heel veel vakantiecontracten moeten opstellen om de
kinderen toch goede opvang te kunnen
bieden. Met behulp van een aantal
gastouders is dat gelukkig goed verlopen.

Wij hebben met een bedrijf in Breda een
contract kunnen afsluiten waardoor onze
gastouders een kiddybus kunnen huren
om op een prettige wijze de kinderen te
vervoeren. Leuk voor zowel de gastouders
als de kinderen zelf natuurlijk. Een aantal
gastouders hebben al aangegeven dat ze
dit zeker gaan doen.

We hebben ook nog de dag van de
gastouder aandacht gegeven. We hebben
een gezellige avond georganiseerd voor
zowel de gastouders als de leden van de
oudercommissie. Ondanks dat veel
gastouders op het laatste moment af
hebben gezegd hebben we er toch een
gezellige avond van kunnen maken. Voor
alle gastouders hebben we weer een leuke
verrassing gemaakt. De meeste gastouders
waren hier weer blij mee. Wij vinden dat
de gastouders dit ook verdienen met hun
inspanningen.
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Oudercommissie
We hebben in oktober voorlopig de laatste
vergadering gehad voor 2017 waarin de
tarieven en de algemene voorwaarden zijn
besproken. De commissie heeft groen licht
gegeven voor de tariefswijzigingen.
De notulen van de laatste vergadering zijn
weer te downloaden van onze website.

Ab’s Column
Eigenlijk heb ik dit keer niet zo heel veel te
melden. Jolien en ik hebben samen een
heerlijke vakantie gehad in Tenerife. Het was
werkelijk geweldig. De locatie was dit keer in
het noorden van het eiland. De vorige keer, al
weer 2 jaar geleden, waren we in het zuiden.
Daar schijnt de zon wat vaker dan in het
noorden, maar de temperatuur is in de avond
in het noorden toch wel erg aangenaam. Het
enige nadeel van ons verblijf was dat ons
appartement weliswaar hemelsbreed minder
dan een kilometer van de kust lag, maar dat
we een enorme hoeveelheid trappen af
moesten om die kust ook daadwerkelijk te
bereiken. Nu is dat niet echt een probleem
wanneer je naar beneden gaat maar in de
avond valt het toch wel behoorlijk tegen om al
die trappen weer op te lopen.
Maar halverwege de trappen was een
heerlijke bar waar ze echt lekkere tapas
serveerden voor een hele redelijke prijs. Daar
hebben we dus een paar keer gezeten om uit
te rusten en om de innerlijke mens te
versterken.

En de enkele keer dat we te moe waren om de
trappen op te lopen hebben we een taxi naar
boven genomen die ons voor een habbekrats
voor het appartementencomplex afleverde.
Dat was goedkoper dan met de huurauto naar
beneden rijden en de auto in een
parkeergarage te zetten. Kortom: we hebben
ervan genoten en we hopen dat jullie vakantie
minstens zo leuk is geweest.
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het
jaar 2017 en we hopen dat we jullie allemaal
weer mogen begroeten in het nieuwe jaar.
Fijne feestdagen!

Jolien en Ab.

