Dalfsen, 13-03-2017
Beste gastouders,
Woensdagavond 5 april organiseren wij een ‘netwerkbijeenkomst’ voor gastouders die als zzp’ er aan
het werk zijn of erover denken dit te gaan doen.
De insteek van de avond is: ontmoeten en delen. (Ontmoeten van collega gastouders en het met elkaar
delen van tips en ervaringen)
Chris Langenbach van CLA administratie is deze avond aanwezig om wat te vertellen over
ondernemerschap en alles wat daarbij komt kijken..
Ben je van plan om te komen?
Je kunt komen en gaan wanneer je wilt.
Het is voor ons wel handig om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Fijn dus wanneer je
vóór 29 maart aan ons laat weten of je van plan bent om te komen.
Vanaf 19.30 uur ben je welkom in de Wim Heerinkzaal van Trefkoele+ . De koffie en thee staan dan klaar.
Rond 20.00 uur houdt Chris Langenbach een praatje. Daarna is er weer tijd om informeel met elkaar te
praten.
De avond is rond half tien afgelopen.
Heb je vragen die ook interessant zijn voor je collega gastouders? Geef die dan van te voren aan ons
door. Wij kunnen ons dan voorbereiden op het beantwoorden daarvan.
Vriendelijke groet,
Annet Kroon
P.S:
Op dit moment speelt ook nog de vraag of en wanneer je als gastouder als zelfstandig ondernemer
wordt aangemerkt. Deze week hebben vertegenwoordigers van de VGOB (vereniging van
gastouderbureaus), het Platform Gastouderopvang en onze Brancheorganisatie Kinderopvang een
gesprek gevoerd met de landelijk vaktechnisch coördinator inkomstenbelasting. Meer daarover in de
bijlage bij deze mail.
Het Kennisnetwerk Gastouderopvang is een actie gestart om gastouders een petitie te laten tekenen Bij
voldoende handtekeningen zal KNGO de petitie aanbieden aan het Kennisteam van de Belastingdienst en
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Voor de petitie klik je hier: https://zzpgastouder.petities.n
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