Vergadering 15 januari 2010
Aanwezig:
Werner, Rita, Maria B, Patricia, Heleen, Piet H. , Annick D., Sofie, Jan Dufraing en
Tanja
Verontschuldigd:
Jan Rappé, Ilse, Danny, Cathérine

1. WAFELVERKOOP:
Het verzamelen van de bestellingen evenals het verzamelen van het geld
van de wafelverkoop gebeurt op het secretariaat van de school.
We sturen in de week van 25 januari nogmaals een herinneringsbrief
i.v.m. de verkoop.
De levering van de wafels is voorzien voor 10 februari. De verdeling van
de wafelverkoop wordt op woensdag 10 februari om 14.00 h gedaan door
Jan D., Werner, Heleen, Maria en Annick.
2. BINGO-AVOND OP 12 MAART 2010:
De bingo-avond gaat in principe de tweede vrijdag van maart door. Deze
datum dienen we onmiddellijk vast te leggen bij het terugbrengen van het
bingotoestel.
De presentatie van de bingo neemt Piet H. voor zijn rekening. Hij
contacteert Bart om het bolletjestoestel te bedienen en ook Griet om het
scorebord te hanteren.
Piet H. geeft ons wat richtlijnen betreffende het verloop van de bingo en
de verdeling van de bingoprijzen. Ook de regelgeving bij een gelijkstand
wordt verduidelijkt.
Voor de geluidsversterking maken we gebruik van de installatie van de
school indien we hiervoor het akkoord van de directie krijgen.
Dit neemt Werner voor zijn rekening.
Jan Dufraing stelt zich kandidaat om met Piet H. het bingotoestel op te
halen bij de luchtmacht te Koksijde. Annick D. is reserve indien Jan D.
verhinderd is. Piet H. gaat 12 maart omstreeks 10.00h de bingo ophalen.
De bingo wordt op maandag teruggebracht naar de luchtmacht te
Koksijde.
De tafels en stoelen werden reeds door Rita aangevraagd bij de gemeente.
Er zijn reeds 2 frigo’s gereserveerd voor 12 maart. De drank dient nog
besteld te worden. Hiervoor baseren we ons op de bestelbon van vorig

jaar.
Patricia en Werner kijken om een honderdtal prijzen aan te kopen bij
Vanok en Collishop. Hiervoor is een budget van 400 à 500 € voorzien.
Volgende aankopen dienen ook nog te gebeuren voor de bingo-avond:
 140 worsten,
 ketchup en mosterd
 servetten,
 Chips
 140 broodjes (Deze worden bij bakkerij Gevaert besteld)
Wener zorgt voor de affiche.
We vragen aan het secretariaat om volgende zaken te kopiëren:
de kaarten voorverkoop, drankbonnen, bonnen gratis hotdog, prijslijsten
en natuurlijk de bingoformulieren.
De prijs in voorverkoop wordt bepaald op 2 €. Kaarten aan de deur kosten
2.5 €. De inschrijvingen gebeuren via het secretariaat van de school en op
de avond zelf. De deuren gaan open om 19.00 h. De bingo vangt aan om
19.30 h tot omstreeks 22.30 h.
We beschikken reeds over een goedkeuring van de directeur voor het
gebruik van de turnzaal op vrijdag 12 maart. Op donderdag 11 maart
wordt de turnzaal vrij gehouden zodat we de frigo’s kunnen vullen
omstreeks 20.00 h.
Ook dit jaar opteren we er voor om een gratis hotdog te voorzien. De 2de
hotdog dient uiteraard betaald te worden.
3. PAASEIERENRAAP & ONTBIJT:
De paasraap gaat door op zondag 28 maart 2010.
We starten om 09.00 h met het rapen van de plastieken eitjes op het
scoutsterrein.
Om 10.00h voorzien we de start van het ontbijt in de eetzaal van de
school.
Voor deze activiteit kunnen we een subsidie bekomen van het
gemeentebestuur. De papieren worden door Werner en Rita ingevuld.
Werner noteerde in Delhaize enkele prijzen om de kostprijs voor het
ontbijt in te kunnen schatten. Ook bij aankoop in bulk, vermoeden we
voordeel te doen bij aankoop in Delhaize De Haan. Er werd ons een
korting beloofd. Het speelt ook in ons voordeel dat Delhaize open is op

zondagvoormiddag.
Voor het ontbijt dienen we ook nog volgende zaken aan te kopen:
gele servetten,
groene tafellakens,
paaseitjes ter versiering van de eetzaal,
plastieken eitjes om te rapen
paashazenkostum of huren kostum
Na het bekijken van de kostprijs van het ontbijt, leggen we de
inschrijvingsprijs voor volwassenen op 10 € en voor de kinderen op 7 €
vast.
De affiches worden na de krokus opgehangen. Ook de blaadjes voor de
boekentassen worden dan verdeeld.
De inschrijvingen worden afgesloten op 24 maart 2010.
Het gemeentebestuur gaf ons de toelating om het scoutsterrein te
gebruiken.
Er wordt een houten standje aangevraagd aan het gemeentebestuur. Hier
worden de plastieken eitjes ingeruild voor de chocolade-eitjes.
We kunnen gebruik maken van een aantal plastieken eitjes van
Dhr. directeur waarvoor dank. We zullen er ook een aantal zelf moeten
aankopen bvb. In Stock Vermeersch.
De chocolade-eitjes en de kleine eitjes worden in Delhaize aangekocht. De
bestelling hiervan gebeurt in de krokusvakantie.
Paashaas van dienst is Werner. Hij deelt ook kleine eitjes uit aan de
kindjes terwijl we wachten totdat iedereen aanwezig is.
Jan Dufraing en Werner zijn liefhebbers om op zondagmorgen de
plastieken eitjes op het terrein hoog en laag te verstoppen zodat groot en
klein er kunnen vinden. Indien er nog liefhebbers zijn, dan zijn die
natuurlijk welkom om te helpen.
Het terrein wordt afgesloten aan de zijde van de Monicastraat. De
kinderen mogen het terrein niet betreden vooraleer onze paashaas het
startsein geeft.
De mensen dienen zich bij aankomst aan te melden zodat we kunnen
nazien of alle ingeschrevenen aanwezig zijn.
Patricia, Heleen en Tanja verzorgen de omruiling van de plastieken eitjes
in chocolade-eitjes.
We vragen aan Delhaize om onze bestelling op school te leveren.

Op zaterdag 27 maart om 14.00 h zetten we de eetzaal klaar. Dit gebeurt
door Annick D., Heleen, Maria, Jan Dufraing, Tanja, Werner en Rita.
Het ontbijt wordt als volgt samengesteld:
Volwassenen:
2 pistolets, 1 croissant, sneetje kaas en hesp, choco en confituur
kinderen:
1 sandwich en 1 chocoladekoek, sneetje kaas en hesp, choco en confituur
We voorzien ook koffie, thee, suiker, melk, boter, chocomelk en fruitsap.
Thee, koffie, chocomelk en fruitsap worden à volonté geschonken.
Het gebruik van de eetzaal werd reeds aangevraagd.
De directeur gaf hiervoor zijn fiat waarvoor dank.
In de eetzaal kunnen 90-tal personen plaatsnemen. Het ontbijt wordt in
buffetvorm geserveerd. (cfr. Buffet zomerende).
4. COMEDY-AVOND:
Theoretisch kunnen we gratis beschikken over d’Annexe daar het om een
benefietavond ten voordele van de school gaat. Hiervoor dient enkel nog
een extra aanvraagbrief tot het gemeentebestuur gericht te worden.
De beschikbare data voor Dufraing en De Wit zijn 20 en 27 november
2010. Deze data worden gecontroleerd met de verantwoordelijke van de
gemeente Mevr. Ingrid Wouters. Uiteindelijk wordt 20 november 2010
vastgelegd.
Dufraing en De Wit verzorgen hun optreden met een voorprogramma voor
700 €. Hiervoor stellen ze affiches en flyers ter beschikking. Ze brengen
hun eigen klank- en lichttechnicus mee.

5. Wijndegustatie-avond:
De mogelijkheid tot het organiseren van een wijndegustatie-avond wordt
besproken. Hieromtrent worden geen concrete plannen of afspraken
gemaakt.
Nieuwjaarsdiner gaat door op 6 februari om 19.00 h
Waar: Bowlingstones Blankenberge
Volgende vergadering is voorzien op dinsdag 23 februari 2010 om
19.30 h

