De Haan, zaterdag 17 september 2011

VZW OUDERVERENIGING
VRIJE BASISSCHOOL DE HAAN
www.ouderverenigingvbsdehaan.be

Betreft: vergadering 14 september 2011

Aanwezig:

Agenda:





Toegang school ‘s morgens
Quiz 8 oktober 2011
Comedy avond 3 december 2011
Varia

Toegang school morgens
Samen met het verlaten van het start-uur van de lessen, is de school een tiental
minuten later open. De directeur heeft deze aanpassing in een e-mail bericht toegelicht.

Quizavond:
Promotie:
Affiches:

Affiches werden verdeeld in boekentassen. Binnenkort
herinnering meegeven. Eventueel affiches voor Delhaize,
Pier 10, Klemskerke (Maria)
Blaadjes op school
OK
Promotie via nieuwsblad.be: Werner
Inschrijven is mogelijk via www.ouderverenigingvbsdehaan.be en via
inschrijvingsstrookjes. Nog ideeën voor promotie?
Techniek:
Techniek:
Beamer gemeente:
Uitleendienst provincie:

Francis OK
aangevraagd, wordt afgehaald bij gemeentediensten
Beamer, VGA splitter, VGA kabel werd gehuurd bij
provincie. Werner haalt dit op donderdag 6 oktober af en
brengt dit op maandag terug.

Taakverdeling: (deuren open om 19u30)
We stellen voor de leerlingen van de basisschool te vragen om indien mogelijk op
vrijdagnamiddag, na de lessen, de stoelen en tafels al in de turnzaal te plaatsen.
Klaarzetten zaal (zanm):
Bar en Kassa:
(drankbons of cash?)

Werner, Francis, (Annick en Maria komen
indien mogelijk ook even langs)
Jan (ook opdienen) Heleen, Maria, Marc,
Kathleen

Ophalen antwoordblaadjes:

Rita

Jury:

Philip, Sofie en Tinneke

Prijslijst drank:
Zelfde prijsstelling als vorig jaar. Drankkaart met vakjes per halve euro.
Heleen zorgt voor Chips, Kaas, Salami en borrelnootjes.
Patricia bestelde reeds de brouwer
Sponsor nieuws:
De Sierk, Zandwegemolen, El Pozo, Pand 113, Vanhoutte Optics, Adpro, Beaufort,
Picadilly, fietsen Cattrysse, Keurslager Marnix, Fanina Peeters (pedicure), Apotheek
Waelkens, Coqisserie, Cine Rio, Kopie Kopie, Bed&Co, Groene Haan.
De oudervereniging zorgt ook voor 10 vrijkaarten voor de Comedy Avond in de
prijzenpot.

Comedy Avond:
Datum:

Zaterdag 3 december
Contract getekend met D&D
Voorprogramma: Steeno of Van Hyfte

Zaal:

aanvraag gebruik zaal D’Annexe aangevraagd en
goedgekeurd door schepencollege.
mogelijk probleem: op vrijdagavond is er een quizavond.
(werner vraagt dit na)

Toegangsprijs:

10 euro | groepen vanaf 15 pers: 8 euro

Promotie:

- Er komt een artikel in het gemeentelijk blaadje
- Er wordt aan de cultuurfunctionaris gevraagd opnieuw
een mailing te doen naar de cultuurabonnees
- Flyers in boekentassen
- Affichecampagne
- Meer flyers bussen
- Advertentie in Tips

- Eventueel navragen of dit opnieuw in de “Zeewacht”
vermeld kan worden

Varia
Er wordt voorgesteld voor de diverse evenementen een ruimere marge te voorzien in
het bestellen van drank.
Besluit: We bestellen meer drank en leggen een “wijnvoorraadje” aan.
Er wordt voorgesteld de leerkrachten van de basisschool expliciet uit te nodigen voor de
volgende vergadering.
Besluit: Werner stuurt een mailtje
Volgende vergadering:
Woensdag 19 oktober 2011
Locatie:
Zonder tegenbericht: opvangklas basisschool

