De Haan, dinsdag 9 maart 2010

VZW OUDERVERENIGING
VRIJE BASISSCHOOL DE HAAN
www.ouderverenigingvbsdehaan.be

Betreft: verslag vergadering 23 februari 2010
Aanwezig: Patricia, Heleen, Rita, Annick, Maria, Piet H., Philip, Nicole, Sophie
Verontschuldigd: Katia, Jan R., Jan D., Tania, Dany, Werner
1. Koekjesverkoop:
Ondanks alle onheilspellende berichten dat de verkoop niet zo denderend zou zijn, was
de verkoop heel goed.
We verkochten 500 dozen.
Dit geeft ons een opbrengst van ongeveer 500 * 7 € = 3500 €
Hierin zit natuurlijk ook de doos voor het secretariaat VBS De Haan gesponsord door de
oudervereniging.
Factuur Poppies: 1617.03 €
Winst: 1882.97 €
Dit is dus een schitterend resultaat.
Opmerkingen naar koekjesverkoo van volgend jaar toe:
Er was veel vraag naar Frangipannes. We zouden dit misschien volgend jaar beter
opnieuw in het assortiment voorzien.
Volgend jaar misschien meer in straten en wijken van de leden van de oudervereniging
proberen te verkopen, met aanduiding van naam lid O.C..
Grotere marge nemen tussen eindbesteldatum en leveringsdatum opdat we onze
vooropgestelde leveringsdatum kunnen nakomen.
De verdeling zelf verliep heel goed.
2. Bingo 12 maart 2010:
Piet haalt de bingo af samen met Jan of Annick op 12 maart omstreeks 10.00 h.
Hij heeft Bart en Griet kunnen contacteren. Zij zijn bereid om mee te helpen aan de
presentatie van de bingo.
Ik zou voorstellen om de bingo telkens de 2de vrijdag van maart te laten doorgaan om
een constante in te lassen naar de volgende jaren toe.

De prijzen zijn aangekocht.
De hoofdprijzen zijn te bewonderen op het internet en in de etalage. We hebben meer
prijzen aangekocht t.o.v. vorig jaar maar de aankoopprijs ervan ligt lager dan vorig jaar.
Patricia en Werner bestellen de drank voor de bingo.
Deze wordt op donderdagvoormiddag geleverd op school evenals 2 frigo’s.
We vragen bij de directie na waar de geluidsinstallatie en de boxen van de school zich
bevinden en of we die kunnen gebruiken.
De worsten worden aangekocht in Horeca Total Brugge.
Verder moeten ook nog volgende zaken aangekocht worden:
ketchup, mosterd, servetten, chips
De broodjes voor de hotdogs worden door Maria besteld bij bakkerij Gevaert.
De affiche werd gemaakt door Werner en door hem op school afgegeven voor de
krokusvakantie.
Er wordt geen publiciteit gevoerd via HLN of jeugdlokalen daar de doelgroep vooral
leerlingen van de school betreft. Ook is er altijd een grote opkomst.
Bij voorinschrijvIng op het secretariaat ontvangt men een ticket.
We vragen aan het secretariaat om volgende zaken voor ons te kopiëren:
de kaarten voorverkoop,
drankbonnen,
bonnen gratis hotdog,
prijslijsten
de bingoformulieren in kleur.

3. Paasraap 28 maart 2010:
De toestemming voor het gebruik van het scoutsterrein is verkregen van het
gemeentebestuur.
Er werd een paashazenkostuum aangekocht.
VBS De Haan stelt ons ongeveer 738 plastieken paaseitjes ter beschikking waarvoor
dank.
De dozen werden door Werner terug in het kotje van de oudervereniging geplaatst.
Volgende zaken dienen nog besteld te worden:
6 kg kleine paaseitjes bij Delhaize,
50 zakjes chocoladen paaseitjes Delhaize.
De voorlopige bestelling werd door Heleen doorgeven aan Delhaize.

Aan te kopen:
groene en gele tafellakens
gele servetten
voedingswaren voor het ontbijt.
We vragen aan Delhaize of we zakjes kunnen krijgen om de pistolets e.d. in te verdelen. De
mensen zouden dan elk een zakje met producten ontvangen.
Mevr. Nicole is bereid om samen met haar leerlingen te helpen met de voorbereiding voor de
versiering van de eetzaal waarvoor dank.
Filip maakt de affiche en de inschrijvingsstrookjes voor de paaseierenraap.
Het houten standje werd aangevraagd aan het gemeentebestuur.
Er wordt beslist om enkel via een inschrijvingsstrookje in te schrijven.
De betaling gebeurt bij inschrijving via het secretariaat.
We hopen op een grote opkomst maar zullen geen publiciteit voeren via jeugdlokalen daar we
ons vooral toespitsen op de kinderen van onze school.
We zullen de eetzaal zoveel mogelijk klaarzetten op 27 maart om 14.00 h.
Op zondag 28 maart starten we vroeg om alles op tijd klaar te hebben.
08.00 verder klaarzetten eetzaal + controle eetzaal
08.45 controleren ingeschrevenen paasraap
09.00 start paasraap
09.45 inwisselen eitjes
10.00 ontbijt
Volgende vergadering zal doorgaan in april om de bingo en de paasraap te evalueren.

