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De laatste maanden van het jaar zijn altijd
gezellige maanden met veel lichtjes en
versieringen. Een geweldige tijd om
gezellig samen leuke dingen te doen en de
omgeving op te vrolijken met lampjes en
dergelijken.

Er is de nodige discussie over het wel of
niet laten bestaan van het sinterklaasfeest
maar wij van Bibaloe vinden dat dit een
volksfeest is dat bij de Nederlands
samenleving hoort! Inclusief de zwarte
pieten!

Wij hopen dat iedereen een hele fijne tijd
tegemoet gaat en dat de kinderen met
veel plezier deze leuke dagen meemaken
bij hun gastouders.

Algemeen
We zitten heel erg in de groei op dit
moment We bereiken naar verwachting de

100 kindcontracten in het nieuwe jaar
zoals het er nu uit ziet. We hebben op dit
moment rond de 30 actieve gastouders. We
zijn in de afgelopen 5 jaar met 200%
gegroeid! Die groei hebben we vooral te
danken aan de inzet van onze gastouders
die ons promoten en aan onze nieuwe
collega Stratoela Prosmas.
Er is regelmatig discussie over het
doorbelasten van uren die niet worden
afgenomen. Daar zijn een aantal regels
voor die in onze algemene voorwaarden
zijn opgenomen en in de contracten.
Wanneer een kind een dag niet kan komen
om welke reden dan ook, dan moet dit 2
weken van te voren worden doorgegeven.
Als ouders een vakantie plannen dan moet
dat 2 maanden van tevoren worden
doorgegeven. Gebeurt dat niet dan heeft de
gastouder het recht om die uren gewoon in
rekening te brengen.
Een aantal gastouders hebben naast onze
algemene voorwaarden hun eigen
aanvullende algemene voorwaarden. Als
zij die willen toepassen dan moeten zij dit
op papier zetten en een voor akkoord
getekend exemplaar aan het bureau
overhandigen Voorbeelden van
afwijkingen zijn het berekenen van een
BSO tarief dat vaak hoger ligt dan het
standaard uurtarief. Een ander voorbeeld
is het voor een deel doorberekenen van
uren tijdens vakanties van ouders en
kinderen. Veelal gaat het om 50% van de
“normale” uren. Het gastouderbureau
staat niet achter deze regels, maar
wanneer de vraagouders akkoord gaan
dan houden wij daar rekening mee bij het
opstellen van de contracten en de facturen.
Dit ook al om de zelfstandigheid van de
gastouders te waarborgen ten opzichte van
de belastingdienst.
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Bibaloe en de overheid
Het aankomend jaar gaat de
Belastingdienst de toeslag aanvragen en
uitkeringen strikter controleren. Het is in
het verleden te vaak voorgekomen dat er
teveel toeslag is betaald en dat die
terugbetaald moest worden. Vaak komen
de ouders daardoor in de problemen. Om
dit te voorkomen gaat de Belastingdienst
strenger controleren bij de
gastouderbureaus. In plaats van een
jaaroverzicht zal om maandoverzichten
gevraagd gaan worden. Dat is wel extra
werk voor ons, maar het is bedoeld om te
grote schulden te voorkomen.

op Tenerife. We hebben echt genoten en
hebben toch tussendoor nog wat kunnen
doen voor het thuisfront.

Oudercommissie
We hebben op 15 0ktober weer een
vergadering gehad met de
oudercommissie.
De notulen van die vergadering zetten we
weer op onze website waar ze
gedownload kunnen worden.

5 jarig bestaan
Het is ook belangrijk om te weten dat de
toeslagen altijd vooraf worden betaald.
Ouders denken vaak dat dit achteraf
gebeurt en denken dat ze bij de eerste
betaling teveel krijgen. Gevolg is vaak dat
dit wordt opgemaakt aan andere zaken
dan de kinderopvang. Het is een wettelijke
verplichting om de toeslag te gebruiken
waar het voor is uitgekeerd. Als er meer
wordt uitgekeerd dan dat er wordt
uitgegeven dan moet dit gereserveerd
blijven zodat bij de definitieve toeslag het
teveel ontvangen bedrag terug betaald
kan worden.

Op 1 januari bestaat ons gastouderbureau
5 jaar! Dit willen we graag vieren met de
gastouders en de vraagouders met de
kinderen. Het feestje zal op 18 januari
plaats vinden. De uitnodiging kan iedereen
eerdaags verwachten. Er is al een
feestcommissie en die zijn al druk bezig
met de voorbereidingen. Wij kijken er
naar uit!

Vakantie
Wij hebben een heerlijke vakantie achter
de rug. We hebben lekker kunnen bijtanken

Jolien, Stratoela en Ab.

