De Haan, donderdag 8 maart 2012

VZW OUDERVERENIGING
VRIJE BASISSCHOOL DE HAAN
www.ouderverenigingvbsdehaan.be

Betreft: vergadering 7 maart 2012

Aanwezig:
Werner, Patricia, Philip, Maria, Jan, Piet, Katleen, Heleen

Agenda:





Bingo: eval
Fuifzaal
Paasontbijt
Varia

Bingo
Tijdens de bingo-avond stelden zich geen noemenswaardige problemen.
Hoewel we op dit moment de factuur van de brouwer nog niet ontvangen hebben, kunnen we
stellen dat we deze activiteit met een surplus zullen afsluiten.
Jammergenoeg viel het aantal aanwezigen enigszins tegen. Dit kan misschien te verklaren zijn
door andere activiteiten die avond (opening kermis), of misschien is er gewoon minder interesse
in een bingo-avond.
Één mindere opkomst is nog geen tendens. Piet reserveert de bingo daarom voor volgende jaar
(vrijdag 1 maart 2013).
Actiepunten
Reservatie bingo toestel 1 maart 2013
Eventueel een grotere tent kopen
(opmerking tijdens de bingo-avond)
Etalage wordt eerder gemaakt; hiervoor dienen de prijzen eerder
besteld te worden

Piet

Fuifzaal
Pand 113 (Bredeweg) organiseert regelmatig fuiven voor diverse verenigingen. Deze locatie ligt
niet alleen dicht bij school, er is ook een ruime parking voorzien en alle faciliteiten zijn
aanwezig.
De bar wordt gedaan door eigen personeel, de drankopbrengst is voor Pand113. Zij zorgen voor
de opkuis en betalen een DJ. De vereniging kan inkom vragen.
Voordeel: weinig werk, geen fin risico
Nadeel: als we de opbrengst van de drankverkoop niet hebben, zullen grote winsten hier niet op
gerealiseerd kunnen worden.

Paasontbijt
Datum: zondag 1 april 2012
Checklist Paaseierenraap
Activiteit
Datum
Prijs

Paaseierenraap
1 april 2012
Hanenontbijt volwassenen: 9 €
Kippenontbijt Kinderen + 3 jaar: 7 €
Kuikenontbijt Kinderen – 3 jaar: 3,5 €

Werkvoorbereiding
Tafels en stoelen (eetzaal)
Op zaterdag 31 maart om
14.00 klaarzetten
Koken eieren (hard)
Nota voor de directeur:

Datum
31 maart 2012

Medewerkers
Werner, Rita, Heleen, Maria
en Philip

31 maart 2012
Aanvragen gebruik eetzaal

Heleen
Werner heeft mail gestuurd.

Drukwerk
Uitnodiging
Herinnering

Werd meegegeven
Plooifolder zoals voorstel

Verantwoordelijke
Philip
Werner

Affiche

In orde

Philip
(we verdelen nog extra
affiches in winkels en
eventueel in de wijkschool
Vlissegem ; werner stuurde
hiervoor een mail naar carine)

Kaarten volwassenen
kinderen

In orde

Philip & Werner

Materiaal
Tafels en stoelen
Rietjes/bekers
Servetten
Tafelkleden
Handdoeken
Vuilniszakken

Verantwoordelijke
Heleen zorgt voor servetten met paasmotief.
Werner gaat in AVA langs om papieren tafelkleed te kopen.

Borden

Gereserveerd bij traiteur
Sergeant van de school
Gereserveerd bij traiteur
Sergeant van de school
Gereserveerd bij traiteur
Sergeant van de school
School

bestek
Koffiekopjes, ondertassen,
Thermossen

Koffiemachines

Bestellingen
Fruitsap
Thee
Koffie

Chocomelk
Melk
Broodjes (Delhaize)
Hesp, kaas, confituur, choco,
Eieren en melk
citroen
Zakjes

In voorraad
We vragen een vuilzak aan
Bernadette of brengen één
mee van thuis
Werner
Werner
Werner
Er staan er enkele op school.
Eventueel nog een paar
meebrengen.
Werner, Maria en Heleen
brengen eventueel een koffieapparaat mee; al vernemen
we dat de school over een
dubbele koffiezet zou
beschikken.

Verantwoordelijke
Grote brikken van het merk
365
Reeds aanwezig
Eventueel opnieuw
sponsoring Koffie Kan?
(Rita vraagt na)
Kleine brikjes
Piet brengt melk mee van de
boer

Werner

We vragen aan de Delhaize opnieuw zakjes om onze ontbijten
op voorhand in te steken.

De activiteit zelf
06.30 h verstoppen plastieken
paaseitjes
07.30 h klaarzetten koffie,
controleren eetzaal ed.

09.00 h animatie en start paasraap

Verantwoordelijke
Werner, Jan
Werner, Philip, Patricia,
Maria, Jan, Katleen en
Heleen
Dit was vorig jaar een succes.
Werner vraagt na of juf Sarah dit opnieuw kan doen,
gezien haar zwangerschap.
Zoniet kijken we uit naar een alternatief.

09.30 h inwisselen plastieken
paaseitjes in echte eitjes
10.00 h ontbijt
Opkuis
Foto’s
Shminken

Plastieken eitjes
Hoofdprijs
Gouden ei

Jan
Werner en Patricia vragen na bij Ann Vanderleen en
Elisabeth De Groote.
Philip koopt eventueel shmink aan.
Werner vraagt op school opnieuw de plastieken eitjes.
Patricia koopt een indrukwekkend chocolade ei bij
bakkerij Staelens.
Philip

Varia
Wie kan, springt voor de kaas- en wijnavond, om 18u30 even binnen bij Patricia en Peter voor
het vouwen van de flyers.
Werner nam een optie op zaterdag 17 en 24 november 2012 voor de comedy avond in
D’Annexe. Jan neemt contact op met Wim om een exacte datum vast te leggen.

