De Haan, dinsdag 11 juni 2013

VZW OUDERVERENIGING
VRIJE BASISSCHOOL DE HAAN
www.ouderverenigingvbsdehaan.be

Betreft: vergadering 29 mei 2013

Aanwezig:
Werner, Ann, Kathleen, Peter, Philip, Rita, Nicole, Jan, Annick, Carine, Maria, Patricia

Verontschuldigd:
Agenda:





Financieel resultaat Paasraap;
Financieel resultaat Zomerfeest;
Afscheid 6e;
Financiële tussenkomst oudervereniging bij het speelterrein voor de kleuterklassen in
de Grotestraat;
 Opmaken activiteiten-kalender 2013-2014;
 Varia;
 Volgende vergadering.

Financiële resultaten
Paastontbijt:
Zomerfeest:

513,91 euro
814.13 euro

Afscheid 6e
Datum: donderdag 27 juni om 19u.
Aantal lln: 23
Taken - taakverdeling
Bestellen brouwer
Drank + glazen
Rietjes
Versnaperingen

Patricia
We bestellen ongeveer dezelfde hoeveelheid als vorig
jaar.
We hebben eerder begrepen dat de school vrij veel rietjes
heeft. We zullen er een aantal van school gebruiken.
Werner

2 zakken zoutjes (colruyt of horeca totaal)
chips om aan de kinderen te geven
Maria
7 grote broden om croque monsieurs te maken
Werner
Vullen frigo

Kaas en Hesp (verhouding 2:1) voor de croques
Werner en Philip doen dit op 27 juni bij aanvang van de
schooldag.

35 witte roosjes

Patricia

Financiële tussenkomst speelterrein
De oudervereniging beslist uiteindelijk om voor 2.500 euro te participeren.
We zullen, net zoals bij het tablet-project, proberen dit te communiceren naar de ouders toe
zodat het duidelijk is waarvoor de opbrengsten van de door ons georganiseerde activiteiten
voor gebruikt worden.

Activiteiten 2013-2014
De oudervereniging voorziet voor volgend schooljaar in de organisatie van volgende activiteiten:
Participatie bij de opendeurdagen,
georganiseerd door de basisschool.

Ma 26 aug 2013 van 17u tot 19u in De Haan
woe 28 aug 2013 van 17u tot 19u in Vlissegem

Quizavond

zaterdag 12 okt of 19 okt 2013 afhankelijk van
agenda’s KSA, Scouts en Francis
Zo 24 nov 2013
Januari 2014
Zo 30 ma 2014
Do 26 juni 2014

Pannenkoekenfestijn
Koekenverkoop
Paasontbijt
Afscheid 6e
Opmerkingen:

 Gezien we volgend schooljaar minder activiteiten organiseren dan dit jaar (zomerfeest
onder andere); valt het te verwachten dat onze financiële tussenkomsten beperkter
zullen zijn;
 Na lang en ernstig overwegen werd de Bingo geschrapt.
Hoewel de bingo –avonden zeer plezant zijn:
o Was de financiële opbrengst zeer gering;
o Was het inderdaad niet de bedoeling om hier veel winst uit te halen. Maar heeft
de organisatie hiervan nog zin als ze blijkbaar niet langer inspeelt op de wens
van een representatief deel van de leerlingen?
o Kunnen we niet langer beschikken over het bingo-toestel van het leger.
 Mogelijks kan de bingo-avond vervangen worden door een andere activiteit, of in de
toekomst in een “nieuwe stijl” opnieuw ingericht worden.

Varia
Preventieraad
Philip Janssens zal ons in de preventieraad vertegenwoordigen.

Volgende vergadering
Op dinsdag 2 juli 2013 om 19u bij Philip Janssens.
Agenda volgt.

