De Haan, zaterdag 12 september 2009

VZW OUDERVERENIGING
VRIJE BASISSCHOOL DE HAAN
www.ouderverenigingvbsdehaan.be

Betreft: vergadering 25 augustus 2009

Aanwezig: Patricia, Heleen, Annick, Werner en Rita

Agenda:
We overlopen nog even wat er voor volgend schooljaar geprogrammeerd staat:
 Quiz 16 oktober 2009
 Sinterklaas op school
 Wafelverkoop
 Bingo-avond
 Paaseierenraap met ontbijt/Brunch
 Afscheid zesdes

Kalenders Vlissegem:
Hoe verloopt de verdeling van de kalenders in het schooltje van Vlissegem. Hieromtrent dient
geïnformeerd te worden bij Mevr. Linda of bij de directeur.

Quiz:
Inschrijving:
Er dient vooraf ingeschreven te worden onder de groepsnaam voor de quiz. We vragen een
inleg van 1€/p.p.
De inschrijving gebeurt via de website.
Onder de groepsnaam worden alle namen van de groepsleden vermeld. De quizgroep mag max
uit zes leden per tafel bestaan.

Prijzen
Patricia informeert bij Christine waar de prijzen van de bingo zich bevinden. Deze bevinden zich
blijkbaar op de zolder van Piet Halewijck.
Eventueel kan hiervan iets gebruikt worden voor de kinderprijzen.
De prijzen van de volwassen winnaars moeten nog verder uitgewerkt worden. We denken bvb.
aan enkele flessen wijn, een waardebon,…

Quizvragen:
Werner informeert bij zijn collega Peter Baele voor het bekomen van Quizvragen. Dit is geen
probleem.

Benodigdheden quiz:






Presentator
Barpersoneel
Bediening Laptop
Kassa
Verbeterwerk






Laptop
Beamer (kan ontleend worden aan Gemeente De Haan)
Tafels en stoelen dienen aangevraagd te worden aan de Gemeente.
Drank te bestellen bij de brouwer.

(2)
(min 2, max 4)
(1)
(2)
(2)

Affiche:
Werner houdt zich bezig met het ontwerpen van de affiche.
Er dient ook een prijslijst opgemaakt te worden.
Checklist:
Volgende vergadering wordt een checklist opgemaakt voor de quiz.

Ledenwerving:
We overlopen de huidige ledenlijst. In de hoop nieuwe leden aan te trekken, maken we een in
het oog springend ontwerp voor de ledenwerving.

Dit wordt verspreid bij het begin van het schooljaar.

Fuif:
We bespreken nogmaals of het haalbaar is om een fuif te organiseren dit schooljaar. Als locatie
kan eventueel de Lispanne gebruikt worden.
Prijs: 125 € huur zaal, drank is voor Eli Debaecke.
375 € huur zaal, drank en inkom is voor ons.
50 € te betalen voor opkuis zaal.
De fuif kan op volgende data in de Lispanne georganiseerd worden: 6 maart, 27 maart, 10 april,
17 april en 8 mei. Voor een datum in juni dient nog geïnformeerd te worden.

Sponsoring activiteiten:
Bepaalde activiteiten zoals bvb. De quiz en de fuif kunnen financieel ondersteund worden door
sponsoring. In het verleden is gebleken dat dit ons geen windeieren legt.
Hierbij denken we o.a. aan Eli Debaecke (Lispanne), Steven Buysse (’t Volkshuis), AD Delhaize,
Bakkerij Staelens, Bakkerij Gevaert, Bakkerij Danny, L’Angelus, Zonnepanelen Bart Ketels,
Internos, Guapi, Vermote, KBC verzekeringen Piet Halewyck.

Inventaris hok Oudervereniging:
Er dient een inventaris gemaakt te worden van alle voorwerpen die zich in het hok van de
oudervereniging bevinden zodat we weten wat er in voorraad is en zodoende onnodige
aankopen vermijden. Zijn volgende zaken aanwezig: keukenhanddoeken, WC-papier,
schoteldoeken, vuilzakken, bekers of glazen,

Drank voor vergaderingen:
Er wordt beslist om drank aan te kopen voor de komende vergaderingen: rode en witte
wijn, cola light, water, bier,…

