De Haan, zaterdag 21 september 2013

VZW OUDERVERENIGING
VRIJE BASISSCHOOL DE HAAN
www.ouderverenigingvbsdehaan.be

Betreft: vergadering 18 sept 2013

Aanwezig:
Werner, Nele, Isabelle, Patricia, Ann, Nicole, Maria, Carlyn, Annick, Marc, Hilde, Jan, Philip en
Katleen

Agenda:





Speelterreintje Grotestraat;
Quizavond;
Varia;
Volgende vergadering.

Speelterreintje
In de vergadering van 29 mei 2013 hebben we beslist hier 2.500 euro in te participeren.
Patricia zal dit bedrag overmaken.

Quizavond;






Aantal inschrijvingen;
op dit moment (di 17 sept) 7 ploegen
Ervaring leert dat mensen zich nogal laat inschrijving, we hopen op (veel) meer ploegen.
Publiciteit;
o Werner voorziet een herinnering in de boekentassen die asap kan meegegeven
worden
o Philip print nog 3 affiches uit op A3 formaat:
Klemskere (Maria), Delhaize en bij Vanhoutte Optics
Sponsoring: Rita wist al heel wat sponsors te strikken. Een aantal prijzen dient nog
afgehaald te worden
Techniek
o Beamer school: Werner vraagt kort vooraf na bij Ann.
o Kabel en VGA Splitter provincie: Besteld
o Spots voor individuele belichting tafels: OK – 30 exempl provincie
o Aanvraag tafels en stoelen: OK, schriftelijk bevestigd 30 + 5 tafels





Brouwer: aangevraagd door Patricia
Kaas / Salami / werner voorziet kaas en salami
Chips / zoutjes voor op tafel: Pieter zorgt voor chips. Tevens voorzien we een tweetal
zakken “zoutjes” die we gewoon op tafel zetten.

Voorlopige Taakverdeling: (onder voorbehoud)
Bar + kassa
Opdienen en afruimen
Jury
Blaadjes ophalen
Presentatie:
Techniek:

Maria, Marc, Kathleen, Jan
Philip, Annick
Werner
Francis en Hendrik

Frigo: Werner en Philip vullen de frigo op vrijdagavond 4/10 om 18u

Klaarzetten zaal:
Werner en Francis beginnen om 12u. Wie kan in de loop van de middag een handje toesteken
om de bar, tafels en stoelen klaar te zetten?
Verder taken:






Antwoordblaadjes maken: Werner
Prijslijst maken: Philip
Drankkaarten: Rita, gekopieerd op school
Balpennen: Marc zorgt hiervoor
Rode balpennen: Patricia koopt dit aan

Vorig jaar hebben we de deelname van de scouts en de KSA gesteund.
We doen dit opnieuw door een bak bier weg te geven en hen van een aantal gratis
drankbonnen te voorzien.

Voorstel: quiz kinderen
Hoewel enige terecht scepticisme gaan we dit toch proberen.
Kinderen vormen teams van 4.
Kostprijs: 2 euro per kind.
Voor die prijs voorzien we voor elk kindje wat snoep, een koffiekoek en een drankje.
Nele zorgt voor de snoepjes.
De quiz gaat door op zondag 6 okt van 10u tot 12u. Werner zorgt asap voor een uitnodiging in
de boekentassen.
Het al dan niet effectief laten doorgaan van deze ontbijt jeugdquiz zal afhangen van het aantal
inschrijvingen. We richten ons hiervoor naar kinderen vanaf het 3e leerjaaar.

Varia



Er blijken problemen te zijn met de WiFi verbinding; Philip volgt dit op
Voor de leesles zou het wenselijk zijn een aantal nieuwe boekjes aan te kopen.
Geschatte kostprijs: tussen de 1500 en 2000 euro.
Een alternatief zou zijn een goedkopere leverancier te zoeken.
De ouderwerking staat hier zeker niet negatief tegenover, doch stelt een investering
inzake even uit geziene de recente financiële inspanningen

Volgende vergadering
Woensdag 23 okt om 19u30 bij Patricia Vanhoutte, Ringlaan Noord 52.
Agenda volgt.

