Datum vergadering:

25/10/2010

Sinterklaas
Aantal kinderen: 253
Aanvullend (lkr, pastoor,...): 26
305 zakjes werden besteld door Rita bij de Delhaize.
De heilige man en gevolg komt langs op vrijdag 3 december.
Figurant Sinterklaas:

broer juf Nicole Verstappen

Zwarte Pieten:

Ingrid, Isabelle Vanhie en een zekere “Bunny”

Graag enkele foto's voor de website van de oudervereniging. Wie kan hiervoor
zorgen of vragen we deze aan de school-fotograaf?
Tinneke neemt enkele foto’s
Tellen en klaarzetten zakjes v/d sint: Heleen, Annick, Tinneke, Patricia en Rita
op woensdagavond 19u.
Comedy Avond
Op zaterdag 20 november gaat de comedy avond door.


Overlopen contract D&D. Zijn er nog vragen (bijv broodjes) waaraan
voldaan dient te worden.
Eten: Jan
Parkeergelegenheid: Tine kijkt voor bordjes
We zorgen voor 700 euro om de artiesten te betalen



Publiciteit: wie hangt waar affiches op?
Aan iedereen worden enkele affiches meegegeven die naar best inzicht
en zo snel mogelijk opgehangen worden.



Publiciteit: langs welke kanalen kunnen we gratis publiciteit maken? Wie
onderneemt actie?
Werner bekijkt tarieven TamTam. Tinneke is via haar firma eventueel
bereid tot sponsoring.



Ticketmodule:
Philip maakt dit en host dit op zijn webruimte. Werner legt een link vanaf
de oudervereniging-website.
Philip voorzag deze ticketing module; Werner maakt koppeling vanaf
www.ouderverenigingvbsdehaan.be



Ticketmodule: wie volgt de betaling e.d. op?
Patricia neemt recente rekeninguittreksels mee op zaterdag 20 november
om eventueel na te kijken of betalingen ontvangen zijn.
Het is in principe zo dat alle betalingen op het rekeningnummer van de
oudervereniging gestort worden, om een duidelijk overzicht mogelijk te
maken.



Wie maakt de eigenlijke tickets?

Niet nodig, tickets worden bij online aankoop automatisch gegenereerd.


Bestelling drank:
Werner maakte reeds afspraak met brouwer voor die datum.
We voorzien Jupiler (de meerderheid is voorstander van een vat), Cola,
Cola Light, Water, Wijn, Leffe, Fruitsap en Cava
Rita tracht nog aperitieftafeltjes te bekomen bij de gemeente.



Praktische afspraken zaal: afhalen sleutel e.d.
di 16 nov: ingangen lampen
vrijdag 19 nov: Werner en Francis hebben om 13u30 afspraak
Vullen frigo’s: afhankelijk van beschikbaarheid zaal



Techniek:
Kunnen we Francis hiervoor een vergoeding betalen?
Ja



Taakverdeling:


Ontvangst, tickets, drankbonnetjes
in eerste instantie:
Philip, Patricia, Annick



Bar
Jan, Sofie, Werner, Philip (in pauze)



Stoelen aanwijzen?
Tine en Rita



Vestiaire?
Heleen



Vliegende crisis manager?
Werner, Jan

Verder helpt iedereen waar mogelijk en waar nodig.
De bar wordt de rest van de avond in de vorm van een vrijwillige beurtrol
bemand.

