
Notulen ledenvergadering PSZ de Bengelenbak 

Datum: 5 september 2019 

Aanvang: 20.00 uuur 

Aanwezig: Linde Geenen, Dinni van Hemert, Susanne Klaassen, Alie van der Steenhoven, Lydia 

Bauman, Jacqueline Hoogendoorn, Saskia van Horssen (moeder Tess), Annemarie Versteeg (moeder 

Siep), Kirsten Oudmaijer (moeder Fien), Miranda Kolbach (moeder Liv), Gerieke van Duinen (moeder 

Arie), Robin Hansum (vader Kai) en Kim Hansum (moeder Kai) en Shari van Dalen (moeder Elise). 

Notulist: Susanne Klaassen/Jacqueline Hoogendoorn 

1. Opening 
Linde Geenen opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Notulen vorige ledenvergadering. 
Er zijn geen op- en aanmerkingen over de notulen van de vorige vergadering 
 

3. Aanvulling op de agenda. 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 
 

4. Uitkomst vervolgonderzoek van overname door K.C. Kees. 
Het afgelopen jaar heeft in het teken van het onderzoek gestaan of een overname van KC 
Kees een positieve ontwikkeling voor de peuterspeelzaal zou zijn. De leden hebben vorig jaar 
tijdens de ledenvergadering een akkoord gegeven voor nader onderzoek. Naar aanleiding 
van dit onderzoek is besloten om niet de peuterspeelzaal niet te laten overnemen. Het 
voorstel is om als vereniging met nieuwe bestuursleden verder te gaan. Mocht het financieel 
niet goed gaan met de vereniging dan staat de gemeente garant. Financieel is het gunstiger 
voor de peuterspeelzaal om als vereniging te blijven te bestaan. Wel blijven wij met KC Kees 
samenwerken en zal er 3 å 4 keer per jaar overleg plaats vinden. 
 

5. Aftredende en nieuwe bestuursleden. 
Linde Geenen treedt af als voorzitter van het bestuur. Zij wordt hartelijk bedankt voor haar 
inzet de afgelopen jaren. 
Voorgesteld wordt dat Jacqueline Hoogendoorn wordt benoemd als voorzitter, Gerieke ….. 
als secretaris, Saskia van Horssen en Saskia Langeveld als algemene bestuursleden en Dinni 
van Hemert blijft als penningmeester. De aanwezige leden gaan akkoord met de aftreding 
van Linde en de benoeming van de nieuwe bestuursleden. 
 

6. Nieuw overheidsbeleid 01-01-2020 VVE. 
De overheid heeft besloten dat de peuteruren worden uitgebreid naar 8 uur per schoolweek 
voor regulier en naar 20 uur voor VVE mogelijk vanaf 1-1-2020 en verplicht vanaf 1-8-2020. 
De gemeente Zaltbommel heeft daarin bepaald dat een aanbod van 16 uur VVE verplicht 
wordt. De gemeente gaat eind september een “klap” op dit voorstel geven in de 
gemeenteraadsvergadering. 
 
Voor de peuterspeelzaal  betekent dit dat wij per 1-1-2020  8 uur voor reguliere peuters  en 
16 uur VVE gaan aanbieden. 
Concreet houdt dit in dat de openingstijden verruimd gaan worden: 
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Ochtend: inloop 8.15-8.45 en ophalen 11.45-12.15 
Middag: inloop 12.30-13.00 en ophalen 16.00-16.30 
Peuters met een VVE indicatie komen 4 dagdelen verplicht vanaf 2,5 jaar en zijn vanaf 2 jaar 
welkom, voor 3 of 4 dagdelen. Dit wordt afgestemd met ouders en juffen. 
Voor de VVE geldt 4 dagdelen halen is 2 dagdelen betalen. 
 
Het aanbod voor de reguliere en VVE peuters blijft hetzelfde, wij blijven met de methode Uk 
en Puk werken voor alle peuters. In het programma van de VVE peuters zal meer herhaling 
plaats vinden. 
Ook blijven 2 dagdelen voor alle peuters een gemengde groep (VVE en regulier). Hoe het 4de 
dagdeel en het rooster er in januari uit komt te zien worden ouders na de herfstvakantie 
over geïnformeerd. Het teruglopende peuteraantal en het 4de dagdeel VVE zorgt ervoor dat 
er wellicht een ander rooster voor de peuters komt. Het streven is om de groepen zoveel 
mogelijk, op de manier waarop het nu is, in stand te houden. Onze begroting is gemaakt op 
16 peuters per groep (3) en 2 juffen per dagdeel. Momenteel zijn niet alle groepen vol en 
ook de wachtlijst niet. Het vraagt nog wat rekenwerk wat haalbaar is. Ook het besluit van de 
gemeenteraad eind september is ook een belangrijke factor. Wij houden jullie ouders op de 
hoogte. 
 
Het nieuwe tarief voor 2020 8,30 euro per uur en de vergoeding is 8,17 euro per uur. 
 
Een moeder geeft aan dat de prijzen van de peuterspeelzaal aanzienlijk zijn gestegen met 
een aantal jaren geleden. Toen betaalde zij 40,00 euro per maand nu 100,00 euro, het 
aanbod is hetzelfde gebleven. 
Antwoord: De overheid heeft besloten dat in januari 2018 alle peuterspeelzalen onder de 
kinderopvang vallen. Dit betekende een andere financiering. Ouders betalen nu per uur en 
vragen peutertoeslag bij de gemeente of belastingdienst aan. Dit is inkomensafhankelijk. 
Vandaar dat de rekening van de peuterspeelzaal ook hoger is dan een aantal jaren geleden. 
 

7. Sluiting. 
Er zijn geen vragen en opmerking. 
De vergadering wordt om 21.00 uur gesloten. 

 
 

 


