De Haan, woensdag 14 april 2010

VZW OUDERVERENIGING
VRIJE BASISSCHOOL DE HAAN
www.ouderverenigingvbsdehaan.be

Verslag vergadering 13 april
Aanwezig: Rita, Werner, Patricia, Annick, Heleen, Filip, Maria, Jan
Agendapunten:
1) Bingo:
Er worden extra flessenopeners aan de brouwer gevraagd.
De prijs van de chips wordt aangepast.
De resterende prijzen worden bij Heleen gestockeerd. Eventueel logeren de plastieken
paaseitjes ook een jaartje op Heleen’s zolder.
2. Paasraap met ontbijt
Een aantal ideeën werden geformuleerd naar volgend jaar toe.
a. Meer informatie op affiche
b. Ingang duidelijker bewijzeren (ook voor andere activiteiten)
c. Annimatie bij binnenkomen voorzien
d. Een goedkopere ontbijtformule voor de allerkleinsten
3. Afscheid zesdes
Dinsdag 29 juni.
Het idee is om de aangeboden receptie iets bescheidener aan te pakken.
Drank wordt besteld door Werner. Frigo’s en glazen (bier, limonade, leffe) werden
reeds gereserveerd en worden op maandag 28 juni geleverd.
- 3 bakken jupiler
- 1 bak leffe blond
- 1 bak cola light (kleine flesjes)
- 3 bakken cola (kleine flesjes)
- 1 bak sprite (kleine flesjes)
- 1 bak fanta (kleine flesjes)
- 2 bakken plat water (kleine flesjes)
- 1 spuitwater (kleine flesjes)
Witte en rode wijn is er nog voldoende. We verbruiken eerst deze.

Rita besteld hoge tafels bij de gemeente.
Heleen zorgt voor versnaperingen. Chips, kaas en salami.
Ook Crocque-Monsieurs worden voorzien. Het voorzien van andere versnaperingen
wordt later informeel besproken.

4. Opstellen activiteitenkalender 2010-2011
Quiz voor volwassenen
15 oktober 2010 (vrijdagavond)
Quiz voor kinderen
16 oktober 2010 (zaterdagvoormiddag)
initiatief wordt zoals vorig jaar door Werner genomen
overschot prijzen kunnen gebruikt worden voor kinderquiz; bedoeling is meer inspanningen te doen voor
prijzen volwassenen; dit wordt in de loop van de zomer
bekeken
Comedy-avond

20 november 2010
contract werd ondertekend opgestuurd.
Werner neemt contact op met technische
verantwoordelijke van D’Annexe. Via Francis kan
eventueel aanvullend materiaal bekomen worden

Sinterklaas

december 2010

Wafelverkoop

januari

Fuif

de intentie bestaat een fuif te organiseren in februari.
wegens de reeds drukke agenda is dit nog niet helemaal
zeker; ook is niet duidelijk of de zaal dan vrij is

Bingo

gereserveerd voor 4 maart.
eventueel week vroeger, nl 25 feb, dit wordt bekeken

Paasraap met ontbijt

Pasen valt op 24 april 2011
De paasvakantie loopt van 11 april tem 24 april 2011
Ik zou voorstellen om de paasraap te laten doorgaan
op zondag 10 april 2011. Dat is de eerste zondag van de
paasvakantie.

Schoolfeest

juni – thema nog onbekend

Afscheid zesdes

juni

5. Varia
De jaarlijkse subsidie voor verenigingen werd aangevraagd.

