
Vergadering Oudercommissie Hartentroef  
Maandag 18 juni 20:00 te Geldermalsen, Hartensprong 

Aanwezig: Jurre Jansens van Gellicum, Lenie Taal, Angelique Vermeulen, 

Janneke Oomen en Marielle van Zadelhoff (notulen). Ans de Gooyer is 

aanwezig vanuit Hartentroef. 

 

1. Welkom en opening 

Jurre opent en heet Janneke Oomen (nieuw lid) welkom.  

2. Mededeling/ vaststellen agenda. Agendapunt 10 a wordt toegevoegd. 

3. Ingekomen stukken. Geen 

4. Verslag en actiepunten. Notulen van woensdag 15 november worden vastgesteld. 

Actiepunten zijn uitgevoerd. Ans zet notulen op website van Hartentroef. 

5. Bezoek en concept verslag GGD. Hartentroef is op 17 mei jl. onverwacht bezocht door GGD 

(jaarlijks). Er is een aantal zaken geconstateerd die nog niet op orde zijn.  Dit betreft: VOG 

Heeft iedereen > 18 jaar een VOG die niet ouder is dan 2 maanden (alle medewerkers, 

vrijwilligers, stagiaires EN bewoners > 18 jaar!). Mentor: hebben alle kinderen en ouders een 

aanspreekpunt bij vragen over ontwikkeling en welbevinden?  Is op alle momenten de ratio 

beroepskrachten en aanwezige kinderen op orde? Zie inspectierapport in bijlage. Volgende 

keer terug laten komen op agenda.   

6. Entree BSO n.a.v. Opmerkingen en klachten van ouders over de entree (najaar 2017!). We 

hebben het hier uitgebreid met Christien over gehad tijdens de vergadering in november 

2017 (zie notulen 15 november 2017). Christien heeft beloofd hier op terug te komen. De 

oudercommissie vindt het teleurstellend dat dit nog niet is gebeurd. Actie – Voorzitter OC 

stuurt mail naar Christien met het verzoek hier uiterlijk 1 juli op terug te komen. Volgende 

keer weer op agenda. 

7. Tarieven BSO volgend jaar. Hartentroef is voornemens alleen op basis van indexering te 

verhogen per 1 januari 2019. 

8. Ongelukken en bijna ongelukken – Hartentroef. Paarden ongelukken – bijna ongelukken 3x. 

Bokkende pony’s. Verder geen ongelukken – bijna ongelukken.  

9. RIE – is vernieuwd en er is een actueel plan van aanpak. Ans checkt of aanpak 

aandachtspunten loopt/ is uitgevoerd. 

10. Jaarplanning 2018/ 2019. Nog niet klaar.  

10.a Ouderavond: er waren maar twee aanmeldingen vorige keer. Hoe kunnen we ouders 

meer betrekken? Mogelijk ouders betrekken bij ideeën voor nieuwe activiteiten? Door 

paardrijlessen (kleine lessen) is het lastig organiseren. Signaal: sommige kinderen/ jongens 

die al langer op BSO zitten beginnen zich wat te vervelen.  Actie: Ans bespreekt in BSO 

teamoverleg.  

11. Aftreden Marielle en Jurre Het is de laatste vergadering van Jurre en marielle. Namens Hein 

en Christien dankt Ans ze voor hun inet de afgelopen jaren (Jurre was lid van de OC sinds de 

oprichting van Hartentroef en Marielle sinds kort daarna). Lenie neemt de voorzittershamer 

over van Jurre. 

12. Rondvraag Ans meldt dat er een klacht is ingekomen via mail. Hondenpoep bij houtsnippers 

bij springkussen, meerdere malen gezien. Poep aan kleding van kind. OC merkt op dat het 

niet erg hygiënisch is dat de honden blijkbaar de ruimte rond het springkussen als 

‘poepveldje’ gebruiken (ook niet als het daarna wordt opgeruimd). Ans bespreekt klacht in 

teamoverleg. OC verwijst naar de afspraak dat honden niet vrij op het terrein lopen tijdens 



BSO uren (afspraak n.a.v. eerdere bijtincidenten). OC merkt op dat deze afspraak regelmatig 

niet door Hartentroef wordt nagekomen.  De OC overweegt een klacht in te dienen (niet 

nakomen van afspraak + onhygiënische situatie hondenpoep) 

13. Plannen volgende vergaderingen. Volgende vergadering op woensdag 19 september om 

20.15u op de manege 

14. WNTTK/ Sluiting 

 

 


