De Haan, maandag 7 december 2009

VZW OUDERVERENIGING
VRIJE BASISSCHOOL DE HAAN
www.ouderverenigingvbsdehaan.be

Betreft: vergadering 20 november 2009
Aanwezig: Heleen, Patricia, Werner, Rita, Annick, Sophie, Maria en Jan D.
Verontschuldigd: Danny, Cathérine, Jan Rappé, Katia en Ilse
Agenda:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Quiz
Inschatten jaarlijkse uitgaven oudervereniging
Sinterklaas
Wafelverkoop
Nieuwjaarsdiner
Bingo
Paaseierenraap
Varia

1) QUIZ
a) Verloop quiz

-

Enkele puntjes naar volgend jaar toe:
Inschrijvingsprijs per tafel verhogen naar minimum 10 €.
De drankprijs maf voor frisdrank en gewoon bier verhoogd worden naar 1.5 € per
consumptie.
Wijn en sterkere bieren blijven op 2 € per consumptie. De wijn kan eventueel ook per fles
verkocht worden.
Meer drank bestellen bij de brouwer.
De prijzen meer via sponsoring proberen te bekomen.
We kunnen ons de vraag stellen of we prijzen voor elke deelnemer moeten voorzien of niet.

-

Eindbalans Quiz:
Inkomsten:
Uitgaven:
Sponsoring:
Totale winst:

-

892 €
551.85 €
15
€
355.15 €

De Quiz was dus een succes. De winst ligt hoger dan van de bingo-avond. We kunnen dus
spreken van een geslaagde eerste activiteit.
We leggen al onmiddellijk de datum voor de quiz van volgend schooljaar vast:
Vrijdag 15 oktober organiseren we een quiz voor volwassenen.
Zaterdagnamiddag 16 oktober organiseren we een quiz voor kinderen vanaf het derde leerjaar.
2) SCHATTING JAARLIJKSE UITGAVEN OUDERVERENIGING
Schoolkalenders:
Sinterklaas:
Uitstap met bus Gino Tours
Schoolfeest en afscheid zesdes vorig jaar
Totaal:

584 €
350 à 400 €
2200 €
1000 €
4184 €

De jaarlijkse uitgaven lagen vorig jaar nogal aan de hoge kant. Het nieuwe bestuur zal proberen
om de kosten te drukken zonder daarom afbreuk te doen aan de kwaliteit van de te financieren
activiteiten.
3) SINTERKLAAS
De sint ligt vast. (Broer juffrouw Nicole)
Pieten zijn Ingrid Baeten en Isabelle Vanhie en Bunny.
De sint komt op 4 december in de voormiddag een bezoekje aan de school brengen.
De zakjes werden reeds besteld bij Delhaize.
Verdeling van de zakjes donderdag 3 december om 19.30 h in het opvanglokaal. Kunnen
aanwezig zijn: Heleen, Maria, Patricia, Tania, Sofie en Rita
4) Wafelverkoop
We blijven ook dit jaar bij dezelfde leverancier maar maken een andere combinatie uit het
assortiment:
Poppies assortiment snacks 813 gr
3.4 €/doos
Poppies zachte vanilewafeltjes 800 gr
2.8 €/doos
Poppies assortiment koffie 820 gr
3.4 €/doos
Poppies Apri’co (carré confituur) 800 gr
2.7 €/doos
We verhogen de prijs per doos naar 7€ per doos.
Werner maakt de brief op?
Brief mee te geven 1ste maandag na de kerstvakantie
Herinnering rond 20 januari
Bestelling en betaling gebeurt via secretariaat.
Indien we de bestelling willen geleverd hebben tegen half februari, dan dienen we onze
bestelling ten laatste eind januari door te geven.
Andere ideeën voor verkoop zijn bvb. kerstkaarten, wijn,
5) NIEUWJAARSDINER
Het Nieuwjaarsdiner wordt in een nieuwe formule gegoten.
We opteren ervoor om een etentje te koppelen aan een bowling te Blankenberge.
Het Nieuwjaarsdiner zal doorgaan op zaterdag 6 februari 2010.

De leden van het O.C. zitten aan voor 25 €, de partners betalen het volledige bedrag nl. 33 €.

1 week op voorhand dient het correcte aantal doorgegeven te worden evenals het feit of er
vegetarische schotels moeten zijn of niet.

6) BINGO-AVOND 12 MAART 2010
Is reeds door Piet besteld bij de luchtmacht Koksijde. Er zijn enkele vrijwilligers om mee te rijden
met Piet zodat we weten waar we volgend jaar moeten zijn om de bingo op te halen..
Prijzen hiervoor worden in januari: besteld bij Vanok en Collishop.
De hoofdprijzen dienen nog bepaald te worden.
Piet Halewijck dient gecontacteerd te worden om ons uit te leggen hoe de Bingo precies in zijn
werk gaat.
We opteren ervoor om geen gratis hotdog meer te geven maar de hotdogs te verkopen aan de
democratische prijs van 1€. Dit wordt heel duidelijk op de affiche vermeld zodat er zich geen
misverstanden voordoen.
De broodjes voor de hotdogs worden bij bakkerij Gevaert besteld.
7) PAASEIERENRAAP 28 maart 2010
Indien we toestemming krijgen van de betrokken instanties, dan verstoppen we de plastieken
paaseieren op het scoutsterrein. We zouden het hek aan de voorzijde van het plein sluiten om
instroom van beide zijden te voorkomen.
De kinderen worden verzameld op de speelplaats. Daarna gaan we allemaal samen naar het
parkeerterrein van de bibliotheek.
De paaseierenraap start om 09.00 h.
Rita informeert bij Fanina Peeters van de gezinsbond ivm eventueel gebruik van hun plastieken
paaseitjes en het eventuele gebruik van een paashazenpak. Een andere optie is de aankoop van
plastieken eitjes in Stock Vermeersch of zo.
Het paashazenpak kan gehuurd worden bij de Gezinsbond van Wenduine. De exacte prijs wordt
mij nog meegedeeld. Ik informeer ook eens bij de gemeente De Haan of ze zo’n paashazenpak
hebben en of ze eventueel een “paashaas” ter beschikking hebben.
Werkwijze paaseierenraap:
We zouden kinderen de plastieken eitjes laten rapen.
Daarna kunnen ze de plastieken eitjes inruilen voor klaargemaakte zakjes met chocolade-eitjes
in het kraampje dat we ontlenen bij de gemeente De Haan.
Per zakje zitten er een vijftal eitjes. 1 zakje kost 1.39 € zowel in Delhaize als in Aldi. Daar het
kindje van Tjorven Samaey (van Delhaize) ook op onze school zit, zouden we ervoor opteren om
de klaargemaakte zakjes met eitjes daar aan te kopen. Op deze manier besparen we ons het
werk aan het maken van de zakjes.
Een paashaas loopt rond om kleine paaseitjes uit te delen terwijl we wachten op het startsein
voor de paaseierenraap. We vragen na bij de Gemeente De Haan of zij over een gemeentelijke
paashaas beschikken.
Voor de paaseierenraap dienen de kindjes zelf een mandje of een zakje te voorzien om de eitjes
in te leggen.

Ontbijt:
De mensen kunnen ontbijten vanaf 10.00 h.
Indien we toestemming van de directie bekomen, zouden we het ontbijt in de eetzaal willen
laten doorgaan.
Als dit mag, wordt nagegaan hoeveel mensen er plaats kunnen nemen in de refter.
Ons ontbijt wordt als volgt samengesteld:
Volwassenen: 2 pistolets en 1 croissant
Kinderen: 1 sandwich en 1 chocoladekoek
Als beleg voorzien we choco, confituur in grote potten evenals kaas en hesp.
Als drank voorzien we koffie, thee, melk, chocomelk en fruitsap.
De ingrediënten voor ons ontbijt, kopen we aan bij de handelaars in De Haan.
De mensen die zich van de keuken aantrekken zorgen dat alles om 09.45 h klaar is zodat het
ontbijt om 10.00h kan starten.
De prijzen van pistolets, sandwiches en chocoladekoeken wordt nagezien. Deze worden na
prijsvergelijking besteld bij één van de bakkers of handelaars uit De Haan. We zorgen ervoor dat
dit niet dezelfde bakker is van de Bingo-avond. Kwestie van alle handelaars te vriend te houden.
De inschrijvingsprijs wordt bepaald als we de prijs van het ontbijt en de paaseieren kennen.
De inschrijvingen voor paaseierenraap met ontbijt gebeuren via het secretariaat van de school.
Om de kinderen tijdens het natafelen van de ouders nog wat bezig te houden, kijken we wat de
kostprijs van een springkasteel is. We informeren ook wat de kostprijs voor een schminkstand
van de gemeente De Haan is en of we die kunnen huren.
We versieren de tafels met paasdecoratie en gele servetten.
Deze activiteit dient nog verder uitgewerkt te worden op de volgende vergadering.
8) Varia
De ledenlijst wordt aangepast.
Heleen (die deel uitmaakt van de ouderraad), geeft ons wat informatie over de
“engagementsverklaring”.
Volgend schooljaar kunnen we eventueel een comedy-avond organiseren met
“Dufraing & De Wit”. Jan informeert hiervoor bij zijn broer.

We stellen een handig gebruikskoffertje met materiaal samen:
 Handdoeken,
 Schotelvod,
 Stoffer en blik
 Dweil
 Balpennen,
 Alcoholstift
 Schaar
 Hamer,
 Tang,
 Schroevendraaier (kruis- en platte)
 Duimspijkers,
 Flessenopener
 Kurkentrekker
 Blikopener
 Touw
 ….
Data vergaderingen:
3 december : verdeling sinterklaaszakjes
15 januari: agenda nog bekend te maken.

