
Beste ouders, 
 
In de nieuwsbrief van november hebben jullie kunnen lezen dat er een oudercommissie 
(OC) van 5 personen is gevormd voor De Voetbal BSO op de locatie Wijchen. 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 Jeroen Heijnen, getrouwd met Hanneke en vader van Mees (10) en Sara (6). 

Ik werk als Change Manager bij SNS Bank en ben daarnaast 
voetbaltrainer van Alverna Zaterdag 1. 
Ik was meteen enthousiast over het idee om een sportieve 
BSO op te starten in Wijchen omdat de huidige BSO niet zo 
aansloot bij de behoefte van Mees. 
Mees kan (net zoals ik vroeger) de bal niet laten liggen als 
hij er een ziet en voelt zich heel fijn in een actieve 
omgeving. 
Vanaf het moment dat de Voetbal BSO in Wijchen is 
begonnen gaat Mees hier dus ook erg graag naartoe. 
Sara zal wellicht later ook aansluiten. 
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 wil ik het aanspreekpunt 
zijn voor jullie vragen en opmerkingen om de Voetbal BSO 

nog beter te laten aansluiten op jullie wensen. 
 

Mijn naam is Kim Gerrits, moeder van Fiene (9) en Boet (7). Ons 

hele gezin is zeer sportief aangelegd dus wij waren blij met de 

komst van de voetbal BSO in Wijchen. De kinderen gaan er elke 

week ook met veel plezier naar toe. Ontzettend leuk om elke keer 

hun enthousiaste verhalen te horen over de leuke activiteiten, 

diverse sporten, heerlijk buiten spelen, uitstapjes, gezelligheid en 

betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers op de BSO. 

Zelf ben ik werkzaam als teamleider op een grote basisschool. Daar 

ervaar ik hoe belangrijk en fijn het is om ouders te betrekken bij het 

beleid en de ontwikkeling van je school. 

Als OC lid hoop ik daarom ook een actieve bijdrage te kunnen 

leveren aan de ontwikkeling van de Voetbal BSO. 



Mijn naam is Carola van Dijk en ben de trotse moeder van Bram (10) en Luuk (8) Hofmans. 

Wij wonen met papa, Stef Hofmans, in Wijchen. 

Luuk is echt een buiten mannetje en Bram zit liever 

binnen. Met de komst van de Voetbal BSO zijn ze beiden 

enthousiast gemaakt en hebben ze beide op hun eigen 

manier een plekje gevonden. 

Vanaf het begin had ik aan Roy aangegeven graag een 

actieve bijdrage te willen leveren binnen de Ouder 

commissie. Ik vind het namelijk leuk om mee te denken 

om de BSO nog verder door te ontwikkelen en ook een 

laagdrempelige tussen persoon te zijn voor jullie als 

ouders van de kinderen die op de voetbal BSO zitten. 

 

Mijn naam is Koert Busser, vader van Laura 

(7) en Simon (5).  

Via de oudercommissie zal ik de ervaringen 

en wensen van jongere kinderen op de BSO 

in de gaten houden.  

Daarnaast lijkt het me waardevol om met 

elkaar de opvang nog beter te kunnen maken 

door als ouder mee te denken met de 

organisatie! 

 
 

Mijn naam is Annely Kesseleer, mama van Sjuul (9 jaar) en Fie 
(7jaar). Samen met Bob wonen wij in Alverna. Onze kinderen 
zitten in groep 4 en 5 van basisschool de Trinoom. Ze gaan vanaf 
de start van de voetbal BSO, hier met heel veel plezier naartoe. 
De sfeer, leuke activiteiten, het vele buiten zijn en de 
betrokkenheid van de groepsleiding, maakt voor onze kinderen 
de ideale combi voor buitenschoolse opvang. 
 
Momenteel werk ik vanuit de bibliotheek Eindhoven als 
mediacoach/leesconsulent op veel scholen. Hiervoor ben ik 
jarenlang in diverse functies werkzaam geweest in de 
kinderopvang. Met deze kennis en ervaring hoop ik een mooie 
bijdrage te kunnen leveren in mijn rol als OC-lid van 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 en/of de 
locatieverantwoordelijke kan worden uitgenodigd. Als een ouder een vergadering bij wil 
wonen, dan is dat mogelijk.  
Breng de OC hiervan op de hoogte via oc-wijchen@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 i s het 
natuurlijk ook mogelijk om één van ons vijven persoonlijk aan t e spreken op De Voetbal 
BSO of elders. 
 
 
 

Tot ziens en sportieve groet namens de Oudercommissie. 
Jeroen, Kim, Carola, Koert en Annelie 
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