Gastoudercommissie vergadering 9 februari 2016

1. Krista heet iedereen welkom.
Wat fijn dat er een grote opkomst is.
2. De notulen van de vorige vergadering worden goed gekeurd.
Er wordt gevraagd naar het draaiboek voor de gezamelijke
gastouderkijkdag, de groep uit Noordwolde zou deze maken. Er wordt
een datum afgesproken door de dames.
3. Ingekomen stuk: geen.
4. Terreurmelding. Is er behoefte om info te plaatsen vanuit Tiskidz, hoe en
wat ga je er mee om? Waar horen/zien kinderen dit: bijv.
Jeugdjournaal(zien ze dan meestal thuis) of op school. Het heeft ook te
maken met bijv. de leeftijd van kinderen, wordt er tijdens de opvang
over gesproken?
Tiskidz heeft inmiddels overleg gehad met de oudercommissie en daar is
besloten dat de ouders daar zelf hun kinderen over horen in te lichten. Er
wordt dus niets op de site geplaatst. Voor vragen kun je altijd
bellen/mailen.
5. Rouwbegeleiding bij kinderen.
Helaas geen workshop zoals een aantal dachten, maar meer de vraag of
er behoefte aan is.
Er is besloten om een avond aan dit onderwerp te gaan besteden.
Er is een vraagouder met een buro voor rouwbegeleiding/verwerking, zij
zou wel een voorlichting willen geven. Tiskidz gaat het regelen.
Rouwbegeleiding kan bij het overlijden van een dierbaar persoon of
huisdier nodig zijn, maar ook bij een verhuizing of scheiding is er veel
verdriet. Hoe begeleidt je dan de kinderen en eventueel ook de ouders.
6. Wat houd een workshop pedagogisch functioneren in?
Je kijkt naar je beleidsplan en naar je eigen functioneren binnen dit plan.
Tiskidz gaat vragen of er bij de KNGO ook iets is.
7. Automatisch incasso: sommigen hebben nog steeds problemen met
betalingen. Is het een idee om bij het tekenen van de contracten ook een
automatische incasso te tekenen?
Tiskidz heeft dit al eerder geprobeerd, maar dat is geen succes
geworden. Een incasso kan gestorneerd worden binnen 60 dagen, dit
betekend dat er eerst geld op de rekening van Tiskidz komt en kunnen zij
dus uit betalen aan de gastouder, vervolgens is het mogelijk dat de

vraagouder storneerd, waardoor het bedrag weer volledig bij Tiskidz van
de rekening wordt gehaald (inclusief het deel wat al is doorbetaald aan
de gastouder). Als dit bij meerdere betalingen gebeurt, kan de
bankrekening van Tiskidz behoorlijk in het rood raken, met alle gevolgen
van dien.
Als er 2x is gestoneerd voor een bedrag, dan kan het niet nog eens en
moet de vraagouder het zelf over maken. Inmiddels ben je dan wel een
aantal weken/maanden verder. Het risico is voor Tiskidz te groot.
Probeer duidelijke afspraken te maken over de betalingen en mochten er
toch nog problemen zijn, dan zijn de dames van tiskidz altijd bereid om
te helpen bij gesprekken hierover.
8. Tiskidz bestaat 10 jaar!
10 jaar: 10 x een leuke actie.
De eerste actie is loopt inmiddels, helaas nog maar 2 inzendingen.
Op 2 mei staat een uitje met de kinderen gepland. Wij mogen
meedenken over de plaats.
Bijv: Koepelbos Olderbekoop, Ijsboerderij Havelte, de Kelder.
Is het alleen voor Tiskidz kids of ook eigen kinderen of kinderen via ander
buro die deze dag wel bij je zijn?
Kinderen gratis entree, gast-/ vraagouders zelf entree (mee)betalen.
Tiskidz zou ook graag iets voor vraagouder doen? Graag meedenken!!
Iets aanbieden of een challenge organiseren.
Ideeën kunnen worden gemaild.
Tiskidz gaat verhuizen naar Wolvega aan de Magnesiumlaan.
Hier is het bedrijfspand van Claudette haar man, er is kantoorruimte
over. Het postadres blijft het zelfde. De verhuizing zal in maart
plaatsvinden.
Google maps staat nog steeds op adres Steenwijk, hier wordt naar
gekeken.
Belastingavond
Zeer interressante avond.
Er is nu een vraag gekomen naar een XL-bestand waarin de uren kunnen
worden verwerkt. Jolanda en Helena vragen het aan hun mannen.
De boodschappen kunnen apart worden gedaan, maar er kan ook
worden bijgehouden hoeveel maaltijden/snoepmomenten er per dag zijn
en dan via de Nibud met een prijsvergoeding worden gerekend.

9. Volgende vergadering: woensdag 18 mei 2016 om 20.00 uur te Wolvega.
Commissieleden graag aanwezig om 19.45 uur.
Punten: aanvraag workshop, verslag uitje kinderen, speelgoed uitleen

Aanwezig: Jannie, Claudette, Juultje, Dieuwerke, Jolanda, Elly, Angelique,
Gerrie, Margreeth, Rianne, Helma, Evie, Marja, Maggy, Krista en Helena

