De Haan, dinsdag 15 maart 2011

VZW OUDERVERENIGING
VRIJE BASISSCHOOL DE HAAN
www.ouderverenigingvbsdehaan.be

Betreft: Voorbereiding vergadering 14 maart 2011
Aanwezig: Werner, Patricia, Heleen, Maria, Jan, Sofie, Annick en Philip
Verontschuldigd: Rita, Tinneke
Agendapunten:

Koekenverkoop:
In totaal 525 dozen verkocht waarvan 479 op school en 46 erbuiten.
525 * 7 = 3675 €
Factuur: 1648.72 €
Winst: 2026.28 €
Er werd 1 doos gesponsord door het O.C. voor het secretariaat van de school.
Dit maakt dus een winst van 2019.28 €
We hadden dus een supergoeie verkoop. Persoonlijk zou ik dus opteren voor dezelfde formule
voor volgend jaar.
Er werden leveringskosten aangerekend. Deze werden ondertussen teruggestort op de
rekening.
Grotere marge tussen eindbesteldatum en leveringsdatum was OK. Bestellingen dienden op
papier binnen te zijn tegen 28 januari. Onze bestelling ging pas op 10 febr door. Levering 17
februari.
Verdeling verliep goed.
Naar volgend jaar toe: Plannetje van de klassenverdeling vragen aan de directie om de dozen
gemakkelijker aan de klassen te plaatsen.

Bingo:
Ondanks andere locatie toch in orde.
Opkomst was minder dan vorig jaar wat niet zo erg was gezien de beperkte ruimte.
Opnieuw hadden we hotdogs en broodjes teveel.
120 broodjes (43 € bakkerij Staelens) besteld => een twintigtal broodjes over. 1 doos worsten
teveel geopend.
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Voorstel volgende editie:
 Hotdogs verdelen vanaf start bingo
 Alle kindjes (ook vriendjes,…) krijgen een hotdog
 Proberen om alle of in elk geval meer kindjes een prijs te geven
Startkapitaal 600 €
Secretariaat + kassa: 730 €
Bakker: 43 €
Colruytprijzen: 78.26 €
Horeca Total: 71.38 €
Winst: 537.36 zonder factuur brouwer.
Vorig jaar bedroeg die factuur 125 € ongeveer.
Factuur van de brouwer nog niet ontvangen.
Definitieve eindafrekening is dus nog niet gemaakt.
Naar volgend jaar toe:
maximum 120 broodjes bestellen.
Opnieuw nieuwe kleine prijzen aan te kopen voor 2012.
Bingo werd normaal door Piet vastgelegd op 2 maart 2012. Betaling werd overgeschreven door
Patricia. We proberen een constante in te bouwen om de bingo elk jaar de eerste vrijdag van
maart te laten doorgaan.

Paasraap 10/04/11
Terrein
Toestemming gebruik scoutsterrein en een kotje werden reeds aangevraagd aan het collega van
burgemeester en schepenen.
Rita ontving op 15 maart een schrijven waarin het collega van burgemeester en schepenen
toestemming heeft voor het gebruik van het scoutsterrein en zich engageert voor het plaatsen
van een houten “kotje”. Men wijst er wel op dat het scoutsterrein mogelijks niet beschikbaar zal
zijn op vermelde datum vanwege rioleringswerkzaamheden van TMVW en er wordt
doorverwezen naar de jeugddienst voor verder info hieromtrent.
Op de jeugddienst is men ook niet meteen op de hoogte van de planning van TMVW. Men zal
contact opnemen met de ingenieur en Rita iets laten weten.
Omdat na contact met de basisschool blijkt dat de turnzaal op 10 april opnieuw beschikbaar zal
zijn, hebben we ervoor gekozen op dit moment toch door te gaan met het organiseren van een
paasraap –paasontbijt. De turnzaal kan een alternatief zijn (hindernissenparcours?) om
paaseitjes te verstoppen. Een andere mogelijkheid zijn om alvast toestemming te vragen voor
het gebruik van het speelterrein achter de loodsen van de technische dienst van de gemeente
(verlengde van de Willem Elsschotlaan). Dit is minder praktisch omwille van het feit dat het niet
meteen in de nabijheid van de school is, maar aan de andere kant merkt Tanja op dat de weg
ernaartoe veilig is; er hoeven geen grote banen gekruist te worden.
Werner vroeg aan de directeur om opnieuw de plastieken eitjes te gebruiken. Deze staan op dit
moment nog bij Heleen.
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Zaal
Juf Nicole zorgt opnieuw voor de versiering van de zaal.
Borden, bestek, en koffietassen voor 100 personen worden geleverd door schooltraiteur
(gratis).

Randanimatie voorzien:





Springkasteel is gereserveerd bij CM.
We vragen aan Bart Ruckebusch wat hulp om iets in elkaar te steken met muziek.
Spelelement: zoektocht naar gouden ei met super-cadeau.
Eenvoudige kindergrime; Werner heeft hiervoor bij Ann Vanderleen van de jeugddienst
geïnformeerd. Omdat ze in het verleden geïnterpelleerd werd door haar oversten na
het gebruik van schmink voor activiteiten die niet georganiseerd werden door de
jeugddienst, kan ze ons hier niet verder mee helpen.
Wel stelt ze voor om ten persoonlijke titel kindjes (mee) te (helpen) schminken.
Het idee zou zijn om wat witte en zwarte schmink aan te kopen om na het aanbrengen
van een eenvoudige witte basislaag met zwart konijnentandjes te tekenen en
snorharen.
Wij stellen voor in te gaan op dit aanbod van Ann en eventueel nog iemand te zoeken
om haar hierbij te assisteren.

Affiche:
 Werner deed voorstel voor blaadje boekentassen; werd op 15 maart aan school bezorg
en zal asap gekopieerd worden.
 Philip ontwerpt een affiche met minder tekst om in school uit te hangen als
“eyecatcher”.
Inschrijvingen gebeuren via het secretariaat. Inschrijven via website was geen goed idee vorig
jaar. Inschrijven ten laatste tegen woensdag 6 april.

Menu:
Geen leeftijdsvermelding; sommige jongere kinderen eten meer dan oudere kinderen; initiatief
aan ouders laten
Hanenontbijt 9 €
Kippenontbijt 7€
Kuikenontbijt 3,5 €
Medewerkers betalen de helft van de prijs. Voorstel: medewerkers schrijven niet in via school,
maar eventueel kinderen en famillie kopen wel een bonnetje via de reguliere weg (secretariaat)
voor de normale prijs.
Patricia neemt contact op met Tropicana voor extra sponsoring, Philip contacteert slagerij Wim.
Rita kon reeds gesponsorde koffie bekomen bij “Koffie Kan Wenduine”.
Inhoud ontbijten: zie Excel rekenblad.
Vermelde food-cost is indicatief: waarschijnlijk zal niemand en melk, en koffie en fruitsap
drinken.
Te bestellen bij Delhaize:
Kleine paaseitjes, 50 zakjes chocolade-eitjes (reeds besteld Delhaize), voedingswaren,…
We maken een eerste schatting in het begin de week van 10 april en kunnen eventueel op
vrijdag of zaterdag een aantal dingen bijbestellen.
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Andere aankopen:
tafellakens en servetten zijn nog (beperkt) aanwezig in kotje. Patricia kijkt dit na.
Checklist opmaken
Zie bijlage

Werkschema:
09 april: klaarzetten eetzaal
10 april:
06.30 verstoppen eitjes
07.30 controle eetzaal + koffie zetten ed + zakjes vullen
08.45 controleren inschrijvingen
09.00 Paasraap
09.30 Inwisselen eitjes
10.00 ontbijt

Subsidie:
Jaarlijkse subsidie wordt aangevraagd.

Comedy-avond:
Zaal D’annexe is reeds gereserveerd voor 3 december 2011.
Dufraing & De Wit opnieuw aangevraagd via Jan.

Varia
We vragen Rita een mail te sturen naar de leerkrachten om hen te laten weten dat ze eventueel
op een (gedeeltelijke) tussenkomst van het oudercomité beroep kunnen doen bij activiteiten.
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