Notulen vergadering 24 september 2020.

Aanwezig: Matthijs, Naomi, Mariko, Jolien en Stratoela
Afwezig: Ebru, Anita en Ab

Opening: Jolien heet iedereen welkom.
Mededelingen:
-De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.
-Zomerperiode: Is al met al wel goed verlopen al hebben we even een flinke nasleep gehad van wat
opzeggingen in juli. Er zijn ook een aantal gastouders zwanger/bevallen. Er moest vervanging gezocht
worden voor de kinderen.
-Coronacrisis: We krijgen steeds een update van het protocol en de beslisboom van de
brancheorganisatie. We blijven de ontwikkelingen volgen. Voor de gastouders ook een moeilijke
periode. Velen maken zich zorgen als ze zelf verkouden raken en daardoor de deuren moeten sluiten.
We hebben het over de gevolgen voor de vraagouders en de gastouders. Geen inkomen voor de
gastouder als ze de deuren moet sluiten en geen opvang voor de vraagouders. Matthijs heeft als
opmerking: Laat alle gastouders nu al nadenken en een standpunt innemen over hoe je omgaat met
verkouden kinderen in de opvang. Volgens beslisboom of volgens eigen regels. Gastouders moeten
nu al hun vraagouders op de hoogte stellen om discussies te voorkomen als het zover is. We gaan nu
het griepseizoen in.
-Nieuwe tarieven 2021: Iedereen is het er mee eens. Matthijs geeft aan dat we naar verhouding dit
jaar een hogere verhoging doorberekenen t.o.v andere jaren.
Wij hebben de verhoging doorgezet naar ongeveer 3,5% zowel voor de bureaukosten als het
uurtarief van de gastouders. Dit is ongeveer hetzelfde als de percentage van de verhoging van de
kinderopvangtoeslag voor 2021.
-Controle GGD: We zijn goedgekeurd. Er zijn geen punten die aangepast moesten worden.
-Dag van de gastouder: Alle gastouders hebben een kaart gehad van Bibaloe om ze te bedanken voor
hun inzet.
- W.v.t.t.k en rondvraag:
Matthijs: Via het inlogscherm kun je via downloads niet bij de actuele contracten maar is alleen een
oud contract zichtbaar. Dat klopt. Dit zit in het systeem van Portabase. Oudere contracten zijn wel bij
ons op te vragen.
Volgende vergadering bij Matthijs: 10 november 2020.

