
Beste   ouders,   

in  de  nieuwsbrief  van  januari  hebben  jullie  kunnen  lezen  dat  er  een  oudercommissie  (OC)  van  5                  
personen  gevormd  is  voor  De  Voetbal  BSO.  Het  doel  van  dit  schrijven  is  drieledig.  Allereerst                 
willen  we  als  OC  de  kans  grijpen  om  de  persoon  achter  de  naam  van  elk  lid  kort  te  presenteren.                     
Daarnaast  willen  wij  graag  de  positie  en  de  functie  van  de  OC  toelichten  en  afsluitend  willen  wij                   
uitleggen   hoe   jullie   ons   kunnen   bereiken.   

  

SAMENSTELLING   OUDERCOMMISSIE   

De   OC   bestaat   uit   de   volgende   vijf   ouders.   

Mijn  naam  is   Bemarean  van  Nistelrooij ,  moeder  van          
Cédric  (4)  en  Cato  (2).  Wij  waren  meteen  enthousiast           
toen  wij  vorig  jaar  vernomen  dat  er  plannen  waren  voor            
een   voetbal   BSO   in   Heesch.     
  

Onze  oudste  is  in  september  gestart  op  school  en  kan  op             
de  BSO  in  een  veilige  en  relatief  kleinschalige  setting  zijn            
energie  kwijt  en  weer  opladen  na  een  dag  school.  Precies            
zoals  wij  gehoopt  hadden!  Graag  draag  ik  door  mijn           
positie  in  de  OC  mijn  steentje  bij  aan  dit  nieuwe  en  volop              
in  ontwikkeling  zijnde  initiatief.  Ik  zal  proberen  om  vooral           
“de   stem”   van   de   allerjongsten   te   vertegenwoordigen.   

  

Ik  ben Petra  Orme ,  37  jaar  en  moeder  van  twee  kinderen;  Mas  (8)  en                
Liva  (2).  Vanaf  het  moment  dat  de  Voetbal  BSO  in  Heesch  is  begonnen               
gaat  Mas  hier  heel  erg  graag  naartoe.  Onze  jongste  zal  wellicht  over              
een  aantal  jaar  ook  aansluiten.  In  het  basisonderwijs  ben  ik  werkzaam             
als   leerkracht.   

Ik  heb  me  aangemeld  voor  de  oudercommissie,  omdat  ik  het  belangrijk             
vind  om  als  ouder  betrokken  te  zijn  bij  de  Voetbal  BSO.  Als  lid  van  de                 
OC  zal  ik  advies  geven  ten  aanzien  van  de  kwaliteit  en  ervoor  zorgen               
dat  ik  een  verbindende  factor  ben  tussen  u  als  ouder  en  Roy  als  houder                
van   de   BSO.   

   



  
Mijn  naam  is   Janneke  Pieterse .  Samen  met  mijn  man  Martijn  en  onze  2               
jongens,   Pepijn   (9)   en   Benjamin   (7)   wonen   we   in   Heesch.     
  

Ik  ben  als  vormgever  werkzaam  bij  Suitable  in  Rosmalen.  Door  mijn  werk              
op  verschillende  marketing  en  communicatie  afdelingen  weet  ik  hoe           
belangrijk  duidelijke  communicatie  is.  Daarnaast  vind  ik  het  ook  belangrijk            
om  te  weten  wat  er  leeft  bij  jullie  als  ouders  en  hoop  ik  zo  mijn  steentje  bij                   
te   kunnen   dragen.     

  

  

Ik  ben Eric  Denissen   en  sinds  2009  woon  ik           
samen  met  mijn  vrouw  Carlijn  in  Heesch  en  zijn  wij            
nu  trotse  ouders  van  3  kinderen;  dochter  Danee          
(11,  gaat  niet  naar  een  BSO),  zoon  Senn  (9)  en            
dochter   Ize   (7).     

Nadat  Roy  eind  vorig  voetbalseizoen  de  trainingen         
van  de  jeugd  bij  HVCH  ging  begeleiden  en          

vervolgens  op  de  teamdag  van  HVCH  flyers  voor  de  voetbal  BSO  verspreidde,  had  ik  twee                 
super  enthousiaste  kinderen;  WAUW…een  voetbal  BSO,  daar  willen  wij  heen!  Die  twee  zitten               
vol  energie  en  zijn  enorm  nieuwsgierig  naar  andere  sporten,  dus  deze  voetbal  BSO  past  echt                 
perfect  bij  ze.  En  dat  dan  ook  nog  eens  in  een  voor  hen  bekende  en  vertrouwde  omgeving.  Elke                    
vrijdag  genieten  zij  van  de  leuke  uitstapjes,  uitdagingen  en  gezelligheid  van  een  super               
enthousiast  team!  Als  lid  van  de  OC  hoop  ik  een  mogelijkheid  te  creëren  voor  ouders  om  direct                   
inspraak/invloed  te  hebben  op  de  beleidsvoering  van  de  BSO  en  daarmee  ook  zelf  een  actieve                 
bijdrage   te   leveren   van   de   kwaliteit   en   inhoud.   

  

Mijn  naam  is   Peter  Verhoeven   en  als  vader  van  drie            
jonge  zoontjes  -  Lasse  (6),  Tobin  (4)  en  Benth  (2)  -             
ben  ik  maar  wat  blij  dat  de  Voetbal  BSO  zich  in  onze              
woonplaats  Heesch  heeft  gevestigd.  De  combinatie        
van  actief  buiten  spelen  en  spelenderwijs  een  breed          
scala  van  sporten  en  spellen  ontdekken  -  en  dat  alles            
in  een  veilige  omgeving  -  is  iets  wat  mijn  vrouw  Mayke             
en  ik  beide  als  belangrijke  waarde  in  de  opvoeding           
van  onze  kinderen  beschouwen.  De  Voetbal  BSO  past          
perfect   in   dat   plaatje.     

Onze  twee  oudste  boys  genieten  al  wekelijks  van  De  Voetbal  BSO  en  het  is  een  kwestie  van  tijd                    
voordat  onze  jongste  zoon  aansluit.  Ik  ben  lid  geworden  van  de  OC  om  zodoende  actief  mijn                 
steentje  bij  te  kunnen  dragen  aan  het  borgen  en  verbeteren  van  de  kwaliteit  van  de  opvang                  
alsmede  een  verbindende  factor  te  kunnen  zijn  tussen  de  ouders  en  Roy  als  houder  van  de                  
Voetbal   BSO.   



FUNCTIE   EN   POSITIE   OUDERCOMMISSIE   

Als  OC  houden  wij  ons  bezig  met  het  geven  van  advies  en  reageren  op  adviesaanvragen  van                  
de  houder.  Daarnaast  is  de  OC  aanspreekpunt  voor  ouders  als  er  zaken  zijn  die  niet                 
rechtstreeks   met   de   houder   opgelost   kunnen   worden   of   voor   vragen   in   de   ruimste   zin.     

  
Wij  vergaderen  een  aantal  keer  per  jaar,  waarbij  Roy  als  houder  kan  worden  uitgenodigd.  De                 
agenda  en  notulen  worden  met  alle  ouders  gedeeld.  Als  een  ouder  een  vergadering  bij  wil                 
wonen,  dan  is  dat  mogelijk.  Breng  de  OC  hiervan  op  de  hoogte  via               
oudercommissie@devoetbalbso.nl .   

Als  verbindend  orgaan,  zorgt  de  OC  ervoor  dat  de  stem  van  de  ouders  wordt  gehoord  bij  grote  -                    
en   soms    kleinere   -   beslissingen   binnen   de   opvang.   

  
  

CONTACT   

Contact  opnemen  met  ons  kan  via  het  eerder  genoemde  e-mailadres.  Daarnaast  is  het               
natuurlijk  ook  mogelijk  om  één  van  ons  vijven  persoonlijk  aan  te  spreken  op  De  Voetbal  BSO  of                   
elders.   

Tot   ziens   en   sportieve   groet   namens   de   Oudercommissie.   

Bemarean,   Petra,   Janneke,   Eric   en   Peter   


