De Haan, dinsdag 4 november 2014

VZW OUDERVERENIGING
VRIJE BASISSCHOOL DE HAAN
www.ouderverenigingvbsdehaan.be

Betreft: vergadering 03 november 2014

Agenda:







Evaluatie Quizavond en Bingo;
Pannenkoeken -festijn;
Wafelverkoop;
Sinterklaas;
Kerstbar;
Varia;

Aanwezig
Werner, Patricia, Nathalie, Veerle, Marc en Maria
Verontschuldigd: Rita, Philip en mevr Merchiers

Quizavond en Bingo-for-Kids
Evaluatie:
OK. Mooie opbrengst (nog geen definitief cijfer omdat we de factuur van de Delhaize nog niet
hebben. Volgende keer meer “Brugse Zot” voorzien.

Pannenkoeken -festijn
Datum: zondag 30 november
Tijdstip: van 14u tot 17u
Prijszetting: 2 pannenkoeken met koffie; 4 euro. Andere prijzen worden middels prijslijst
geafficheerd de dag zelf. Inschrijven vooraf enkel nodig voor pannenkoeken. Pannenkoeken
zullen ook “los” verkocht worden
Item:
Pannenkoeken

Andere

We kiezen ervoor de pannenkoeken aan te kopen
en betalen hiervoor 3 euro per halve kilo, btw
inbegrepen; er moet wel zelf achter gegaan
worden.
Koffie (bij voorkeur Dauwe Eghberts) , Advocaat,
Cupcakes, koffie, servetten, enkele citroenen,
suiker voor pannenkoeken, melk en filterzakjes

Door:
Werner

Melanie en Veerle

Klaarzetten zaal
op zaterdag
29/11

Springkasteel
Borden & bestek
Koffietassen,
ondertassen en
lepels
De dag zelf

Andere

brugse zot, water, cola en “echte” chocomelk

Werner

Iedereen die tijd heeft. Ik stel voor rond 13u te
beginnen zodat Patricia nog even kan meehelpen.
Spring gerust later binnen om een handje te
helpen.
Werner stuurt nog mail.
Gratis via CM – in orde
Levering moet nog afgesproken worden.
Via school
Mevr Merchiers probeert dit via Sodoxho te
bekomen. Eventueel inhuren via Gastro Service

Wie kan

Vanaf 13u30 – 13u45. In principe zal alles al
klaarstaan. We zijn met mensen genoeg; dus
eventueel beurtrol?
Wie kan brengt een koffietoestel of waterkoker
(thee) mee. Eventueel elektrische vuurtjes lenen
van school om chocomelk te verwarmen.

Wie kan

Rita

Directie

Werner en Rita brengen een extra
microgolfoventje mee.
Publiciteit

Bonnetjes
Brugse zot

Affiche
Briefjes boekentas
Herinnering
Voor verkoop in secretariaat.
Werner bestelt glazen via brouwerij de halve
maan. Voorstel: twee bakken blond en eventueel
via Delhaize een tweetal sixpacks van donkere
brugse zot. (in brouwerij alleen via bakken; bak
kan enkel integraal teruggegeven worden; ik
verwacht niet zoveel donkere brugse zot te
verkopen)

Werner

Philip
Werner

Wafelverkoop
Datum: januari 2015
Prijszetting: opnieuw alles 7 euro.
Aanbod: Brownie (nieuw; met herbruikbare doos), Artisanale Wafeltjes, Assortiment Snacks en
Apri’co (confituurtaartjes)
Bestelperiode: januari 2015

Sinterklaas
Rita besteld cadeau –zakjes bij Delhaize. Dit zal ons uiteindelijk ongeveer 350 euro kosten.
De school boekte zelf een show met sint en pieten. Wij hoeven hier dus niet langer voor te
kijken.

Kerstbar
Naar analogie met vorig jaar wordt voorgesteld een kerstbar te organiseren op de dag van de
oudercontacten. (donderdag 18 december)
Werner vraagt hier toestemming aan de directie. Indien akkoord:
Item:
Kotje
5 aperitieftafels
Wijn
Gluwein
Bier
Chips
Frisdrank?
Kerstbar

Gemeente De Haan

Door:
Werner

Dit spreken we kort voordien onderling af, dit zal
niet zoveel werk zijn.

Vanaf 16u (start oudercontact)
Zelf kan ik hier niet aanwezig zijn, maar via een
“wervende” mail informeer ik wel wie dit kan
doen.

Nieuwjaarsetentje
Werner informeert bij Q-Rius om een begeleide stadswandeling met hapje te organiseren voor
de meewerkende ouders van de oudervereniging. (hetzelfde als enkele jaren geleden;
alternatief parcour)
Wanneer ik hier meer van weet, informeer ik via Doodle naar een geschikte datum tussen
medio januari en medio februari.

Volgende vergadering
Nog te bepalen.
Volgende activiteit: zondag 29 maart | Paasontbijt
Datum vergadering: te bepalen. Er wordt gevraagd een datum te zoeken waarbij directie
eventueel aanwezig kan zijn.

