De Haan, maandag 3 maart 2014

VZW OUDERVERENIGING
VRIJE BASISSCHOOL DE HAAN
www.ouderverenigingvbsdehaan.be

Betreft: vergadering 19 februari 2014

Aanwezig:
Werner, Rita, Patricia, Katleen, Jan, Annick, Carlien, Nicole en Philip

Agenda:








Evaluatie kerstdrink;
Evaluatie koekenverkoop;
Inhuldiging speelterrein;
Vraag spiegeltent;
Paasontbijt;
Varia;
Datum volgende vergadering;

Evaluatie Kerstdrink
Leuke ambiance. Relatief goede opbrengst. Deze kerstdrink bracht grosso modo evenveel op als
de pannenkoeken –slag.

Evaluatie koekenverkoop
Confituur: 67
Frangitartes: 44
Ass Snacks: 99
Wafels:104
Kokosrotsjes: 26
Totaal 340. Winst van een goeie 1200 euro.
Ter info: verkoop vorige jaren
2013: 369
2012: 414
2011: 505

Voorstel inhuldiging speelterrein
Vraag Werner:
Ons paasontbijt vorig jaar stond in het teken van de sponsoring van het nieuwe speelterrein voor de kleuters.
Belangrijk voor ons is dat de ouders hiervan op de hoogte zijn; ook CERA had een dergelijke vraag.
Wat denken jullie van het idee om in de lente dat speelpleintje feestelijk te openen, en hierbij de bijdrage van de
oudervereniging en CERA in de kijker te plaatsen? Ik zou voorstellen dit gewoon na schooltijd te doen, wat hoge tafels
te vragen en er paar flessen wijn en fruitsap te sponsoren.

Een opening van het nieuwe speelterreintje zou perfect kunnen gebeuren samen met het
paasontbijt. Ouders merken op dat een drankje aanbieden duur zou kunnen uitvallen gezien het
grote aantal aanwezigheden die we verwachten voor dat paasontbijt.
Mevr Merchiers stelt, na de vergadering, voor de mensen van CERA uit te nodigen voor het
ontbijt, op kosten van de school. Opening speelterrein zelf gebeurt na het ontbijt.

Vraag vanuit gemeente ivm spiegeltent
“Spiegeltent komt er zeker de week voor Trammelant. Kunnen jullie reeds een datum doorgeven dat voor jullie zou
passen om de tent uit te baten ?
Probleem vorig jaar was dat er tijdens de dag en na het optreden nog te weinig ambiance was. Zou het voor jullie een
optie zijn om een retro – jukebox voor de ganse dag te huren ? Dan kan er gans de dag ook muziek spelen en zal het
bezoekersaantal nog groter zijn. Misschien de spiegeltent ook voorzien van andere retro attributen – vintage stijl ? We
moeten dringend eens samen zitten en kijken hoever we springen.”

Gezien de negatieve ervaringen met de intentie tot het uitbaten van die spiegeltent vorig jaar
beslist de oudervereniging hier niet in te participeren.

Paasontbijt
Datum: Zondag 30 maart 2014
Ontbijten:
Kuiken ontbijt

€ 3,5

2 Mini-sandwiches
Beleg (kaas, hesp, choco, confituur),
koffie, thee, fruitsap, chocomelk of
melk à volonté.

Kippen ontbijt

Een pistolet, een chocoladekoek.
Beleg (kaas, hesp, choco, confituur),
koffie, thee, fruitsap, chocomelk of
melk à volonté.

€ 7,00

Hanen ontbijt

€ 9,00

Twee pistolets, een croissant.
Een hardgekookt eitje.
Beleg (kaas, hesp, choco, confituur),
koffie, thee, fruitsap, chocomelk of
melk à volonté.

Gebruik scoutsterrein, aanvragen
tafels en stoelen voor 100 pers
Eitjes school
Springkasteel
Chocolade eitjes zakjes:
Sponsoring:
Briefjes boekentas:
Info bord gemeente:
Gouden ei:
Borden, tassen, bestek en
koffiekan
Tafel –decoratie
Animatie
Wie kan helpen klaarzetten 29/03
Eitjes verstoppen 30/03
Wie kan helpen op 30/03

Shminken
Eitjes koken
Ticketjes maken
Zakjes Delhaize

Werner
Werner vraagt na bij school
gereserveerd door Rita; indien nodig transport door
Annick
Rita bestelt 150 zakjes met eitjes bij Delhaize
Rita vraagt sponsoring bij Koffie Kan
Patricia vraagt sponsoring bij Tropicana
Werner maakt opnieuw flyers
Philip
Jan
Dit bekijken we later, in functie van het aantal
inschrijvingen
Patricia
We vragen of juf Tine bereid is ons hierbij te helpen
Om 13u
Jan en Werner om 6u
We vragen zoveel mogelijk mensen een handje toe te
steken. Verschillende ouders hebben aangegeven hetzij
op zaterdag, hetzij op zondag, een handje te willen
toesteken. Eventueel sturen we een mail naar
leerkrachten.
We spreken af dat occasionele medewerkers mee –
eten tegen kostprijs; in casu 50%
We vragen dit aan Marleen en Valerie
Katleen
Philip
Werner vraagt dit.

Vraag om sponsoring leesboeken
Juf Carlien meldt de aankoop van leesboeken voor een bedrag van ongeveer 3600 euro.
Na de vergadering werd door de oudervereniging afgesproken hier een voor 1500 euro in
tussen te komen.

Volgende vergadering
Op woensdag 28 mei om 19u30 in de vrije basisschool.

