
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuizing! 

Zoals iedereen ondertussen weet gaan wij verhuizen.  
Per 1 augustus  wordt dit ons nieuwe postadres.  
En vanaf 15 augustus bent u van harte welkom in ons nieuwe pand aan de 
Snekerpoort 9 te Bolsward. Het telefoonnummer en email adres blijft gelijk. 
Wij zijn aanwezig op ma-di-woe-do van 8.00 t/m 14.00 uur, en verder op afspraak.  
Telefonisch bereikbaar van 8.00 t/m 20.00 uur. 
Wij gaan deze ruimte delen met Administratiekantoor R. Bootsma 
(www.rbootsma.nl) 

 

 
Voor alle belangstellenden is er op vrijdag 2 september tussen 16.00 en 20.00 de mogelijkheid onder 
het genot van een hapje en een drankje de nieuwe locatie te bewonderen.  
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.  Tot ziens op de Snekerpoort 9. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
Gastouderbureau Voel 

je Thuis, Nr. 2 
augustus 2016 Hierbij de nieuwsbrief van augustus. 

In deze nieuwsbrief vindt u de laatste 

nieuwtjes en mededelingen voor 

zowel de gastouder(s) als 

vraagouder(s). 

Verjaardagen 
 

Gastouder Marloes Roodbergen was jarig op 13 juli 
Anne Rinske Haffmans werd 2 jaar op 29 juli 

Ruben van der Werf wordt op 1 augustus 8 jaar  
Jayden van der Pol wordt op 2 augustus 2 jaar  

Branco Hendrik Dam wordt op 28 augustus 3 jaar  
Marijn Brouwer wordt op 3 september 3 jaar  

Anne Roos van Geest wordt op 16 september 6 jaar  
Thijmen Brouwer wordt op 24 september 6 jaar  

(nog) van harte gefeliciteerd allemaal!! 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Oudercommissie 

Het gastouderbureau is nog 
opzoek naar nieuwe leden voor 
de oudercommissie, mocht u 
interesse hebben mailt u dan 
naar info@gobvoeljethuis.nl.  
Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.gobvoeljethuis.nl, 
u kunt uiteraard ook telefonisch 
contact met ons opnemen, Tel 
nr. : 0515 – 579080 

 

Dag van de Gastouder 

Op donderdag 15 

september is het de dag van 

de gastouder. Dit is het 

moment om uw gastouder 

te bedanken en in het 

zonnetje te zetten! 

Informatie voor gastouders 

Jan Pelle Organisatieadvies is helemaal thuis in 
de gastouderopvang. 

Op de site http://www.janpellegrom.nl/ 
Zijn de volgende gratis brochures voor 2016 te 

downloaden 

 Algemene informatie gastouders 2016 

 Aftrekbare kosten gastouder 2016 

mailto:info@gobvoeljethuis.nl
http://www.gobvoeljethuis.nl/
http://www.janpellegrom.nl/


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ZZP gastouder 

 

 

Bent u ondernemer (ZZP-gastouder) of niet? 

Ook al wilt u ondernemer zijn, dan is het nog de vraag of u ook 

ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. De wet stelt bepaalde 

eisen aan ondernemers om hieraan te voldoen. De Belastingdienst 

bepaalt of u aan deze eisen voldoet. Pas wanneer u aan de eisen 

voldoet kunt u gebruik maken van de speciale 

ondernemersregelingen. 

Belastingvoordelen ZZP-ers: 

Zelfstandigenaftrek: € 7.280 (minimaal 1.225 uren) 

Startersaftrek (max. 3 jaren): € 2.123 

MKB winstvrijstelling: 14% van de winst 

Investeringsaftrek: 28% 

Waar kijkt de belastingdienst naar bij de “ondernemers” beoordeling? 

1. Maakt u winst? Zo ja, hoeveel? 

Als u minimale winst maakt of structureel verlies leidt en is het niet aannemelijk dat u winst gaat 

maken. Er is dan geen sprake van een onderneming. 

2. Hoe zelfstandig bent u als ondernemer? 

Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, dan 

is er meestal geen sprake van een onderneming. 

3. Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden? 

U moet voldoende tijd besteden aan uw werkzaamheden om deze rendabel te maken. Dit is 

vastgesteld op minimaal 1.225 uren per jaar. 

Dag allemaal 

 

Nog een aantal weekjes gezellig werken met de kinderen en dan 

is het zover! Mijn zwangerschapsverlof komt in zicht! Ik zal vanaf 

15 oktober met zwangerschapsverlof gaan en in het nieuwe jaar 

weer van start gaan, met ons derde wondertje erbij!  

 

Groetjes Lisanne van gastouderopvang de ondeugende boefjes  



4. Beschikt u over voldoende financiële middelen? 

Als ondernemer moet u investeren in uw bedrijf. U moet voldoende middelen hebben om uw bedrijf te 

starten en een tijdje draaiende te houden. 

5. Wie zijn uw opdrachtgevers? 

U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers (ouders van de kinderen) te hebben. Hiermee neemt uw 

zelfstandigheid toe en uw afhankelijkheid af. 

6. Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten? 

U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn moet u zich 

voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een reclamebord of eigen 

briefpapier. 

7. Loopt u “ondernemersrisico”? 

Bestaat een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening 

van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw diensten? 

Loopt u “ondernemersrisico”, dan bent u waarschijnlijk een onderneming. 

8. Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming? 

De Belastingdienst neemt een beslissing die afhangt van uw persoonlijke situatie. Het gaat er niet 

alleen om dat/of u aan alle criteria voldoet, maar ook hoe ze met elkaar samenhangen. Als u maar 1 of 

2 klanten heeft maar u verwacht er snel meer te krijgen, kan het zijn dat de Belastingdienst u alsnog 

als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet. 

 

Praktische tips om “ondernemerschap” te kunnen onderbouwen: 

 Maak een eigen website 

 Zorg voor eigen visitekaartjes 

 Zet geregeld een advertentie (desnoods bij de supermarkt) 

 Maak een eigen pedagogisch beleidsplan 

 Neem een of meerdere ondernemersverzekeringen 

 Regel een aparte bankrekening voor zakelijke transacties 

 Investeer in uzelf en uw onderneming (opleiding/training) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schatzoeken 

Buiten zijn veel schatten 

te vinden. Kun jij ze 

allemaal vinden? Print de 

strook uit, plak deze op 

een eierendoos en zoeken 

maar. 



 


