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Datum : 8 maart 2017 
Voorzitter : 
Notulist :  
Aanwezig : Rieke Brekelmans (BSO DGW), Joop van Boxtel (Wittering.nl) 
Afwezig : Sprong (Joris Roefs) Marieke Heijmans 
 
 

omschrijving Actie 
door 

Datum 
klaar 

1 Vaststellen agenda 
Notulen van de vorige keer, zijn niet gemaakt omdat Rieke 
alleen was. 
Corrie heeft de format gevonden en zal de notulen verzorgen 
deze keer 
Als jullie deze opslaan kan het format steeds gebruikt worden 
voor de volgende vergadering 

 
 

  

2 Mededelingen 
Procedure nieuwe directeur, Rieke heeft feedback gegeven op 
het profiel Aandacht gevraagd voor goede opvang. 
De COC neemt geen plaats in de sollicitatiecommissie 
11 april eerste ronde gesprekken zaterdag advertentie in de 
krant het staat al op de websites 

 

  

3 Info bestuur   
De naam de Witte Wielen blijft nog bestaan Het bestuur zoekt 
uit of de stichting overkoepeld kan zijn voor Ons Kindbureau, 
Tienzclub en eventuele andere te ontwikkelen activiteiten zoals 
scholing en advies 

       

  

4 Info KOV, wat speelt er 
Geen bijzonderheden Joop is bijgepraat over d erol van de OC 
van de kindcentra en de centrale oudercommissie. Hier liggen 
alleen overstijgende zaleken als prijs en aanbod en eventuele 
fusie, overname, opheffing 

 
 

   

6.   Adviesaanvraag m.b.t 
geen 
 
  

  

      7.   Actuele punten ter bespreking 
Voortgang Tienzclub 
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We zijn afgelopen maandag gestart. De GGD moet nog komen 
voor de inspectie daarna kan de gemeente een LRK nummer 
afgeven. 
Zolang het LRK nummer er nog niet is zijn de kinderen op 
proef hier en blijven ingeschreven bij hun oude BSO. 
 
Begroting 2017 
Deze is toegelicht, de meeste locaties hebben een redelijk 
rendement De Springplank draait kiet en de Tienzclub heeft 
nog een verlies. Dat laatste is logisch en zijn de 
aanloopverliezen van het 1e jaar. 
 
Het budget voor  deskundigheidsbevordering is met 1% 
verhoogd naar 2,5% van de loonsom 
De managers mogen meer uitdragen naar d e ouders wat 
hiermee bereikt wordt. Nu merken ouders te weinig van onze 
inspanningen op dit terrein 

 
 

      8.   Voorbereiding volgende agenda 21 juni 
            -  exploitatie 2016 
            -   speerpunten 2018 
            -  Voortgang Tienzclub 
            -  Nieuwe directeur (mogelijk kan deze al voorgesteld worden) 
 
 

  

9    Communicatie achterban 
13 september en 3 november zijn de vergaderingen voor de begroting 
2018 
Alle oudercommissies zouden dan in de periode tussen 13/9 en 3/11 
een eigen OC moeten inplannen om de voorstellen te bespreken 
 

  

    10 Afronding en Rondvraag 
            Volgende bijeenkomst 
 

  

 

 
 


