De Haan, dinsdag 19 april 2011

VZW OUDERVERENIGING
VRIJE BASISSCHOOL DE HAAN
www.ouderverenigingvbsdehaan.be

Betreft: vergadering dinsdag 19 april 2011
Aanwezig: Werner, Tinneke, Philip, Sofie, Annick, Jan, Patricia, Heleen
Verontschuldigd: Rita

Bingo
Nu we de factuur van de brouwer ontvangen hebben, kunnen we de definitieve rekening maken
van de Bingo. Winst= ongeveer 425 euro

Schoolfeest
Rita vroeg 2 houten kotjes aan bij de gemeente. Deze aanvraag werd goedgekeurd.
Werner kijkt na of het mogelijk is deze kotjes zij-aan-zij te laten plaatsen en neemt hiervoor
contact op met de technische dienst.
Voorstel:
Cava
Rode wijn
Witte Wijn
Sangria rood

Aankoopprijs
3,9
Celtus (zoals in voorraad)
4,8- 10% = 4,4
Altara
4,4- 10% = 4
Prijzen vooralsnog onbekend
- sangria 5l
- ingevroren fruit
- bekertjes
we bekijken dit in horeca
totaal

Hot Dogs

Verkoopprijs
10 € /fles – 2,5 € /glas
10 € /fles – 2,5 € /glas
10 € /fles – 2,5 € /glas

2€

Aantallen: Patricia kijkt ter indicatie oudere facturen op. Hotdogs: we voorzien een 5 tal blikken
in het totaal (we hebben nog één staan). Het aantal broodjes wordt beslist een paar dagen op
voorhand, in functie van de weersvoorspelling. Naar analogie met het rollensysteem worden de
broodjes bij bakkerij Gevaert aangekocht.
Werner vraagt een aantal plateau’s om glazen op te halen.

Glazen: we beschikken over een aantal wijnglazen. Eventueel vraag ik de leverancier van de wijn
om extra wijnglazen.
Cava glazen heb je bijvoorbeeld bij Gastro-Service vanaf 0,15 euro/glas. Tinneke vraagt dit na.
We voorzien 100 à 120 glazen.
Frigo’s: Rita en ik hebben nog een tweetal frigo’s op overschot.
Eventueel deze gebruiken. We spreken met Jan af voor het vervoer.
Geen bonnetjes: mensen betalen gewoon cash aan ons. Dit is misschien minder handig, maar
het alternatief is dat iemand van ons constant in dat bonnen-hokje aanwezig is.
Patricia zorgt voor voldoende wisselgeld.
Taakplanning:
Zaterdag 21 mei
Zondag 22 mei
11u-12u
12u-13u
13u-14u
14u-15u
15u-16u
16u-17u
17u-einde

Klaarzetten frigo’s:
Philip, Werner, Rita en Heleen
Hot Dogs
Werner, Annick, Heleen
Rita, Patricia, Tinneke
Tania, Sofie
Werner, Jan
Patricia, Tinneke
Rita, Sofie
Werner, Heleen

Maria

Dit is een voorstel. Indien anderen zich geroepen voelen om een handje te helpen (ev mensen
die niet op de vergadering aanwezig waren); graag! 

