De Haan, woensdag 12 september 2012

VZW OUDERVERENIGING
VRIJE BASISSCHOOL DE HAAN
www.ouderverenigingvbsdehaan.be

Betreft: vergadering 16 mei 2012

Uitgenodigd:
Patricia, Philip, Heleen, Rita, Kathleen, Jan, Pieter, Heleen, Maria, Piet, Bart, Annick,
Sofie
Els Tack, Hilde Verschaeve, Sarah Vanloock, Dirk Debou, Carine Croes, Evelien
Dehoorne, Eric Van Den Broucke (prob mailadres), Eric Proot, Catherine Sandele, Joris
Defauw, Nicole Verstappen, Jos Maes, Sabine Merckx, Tom Dermaut
Aanwezig:
Werner, Rita, Philip, Sabine, Hilde, Heleen, Patricia, Ann, Kathleen, Maria

Agenda:









Kalender: aantallen;
Opendeurmomenten;
Eetfestijn;
Ouders op de speelplaats;
Wifi door Adpro;
Financiële tussenkomst “The Human Body Experience”;
Quizavond;
Varia;

Kalender:
Dit jaar lieten we de kalender op 400 ipv 450 exemplaren drukken. Ik vroeg Nathalie of
dat aantal voldoende was. Dit bleek het geval. Wel wordt voorgesteld een lichtere
papierkleur te gebruiken.

Opendeurmomenten;
Volgens mevr Merchiers en de aanwezige leerkrachten van de basisschool waren de
opendeurmomenten in augustus een nuttig initiatief die volgend jaar misschien iets
meer uitgewerkt kan worden.
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Eetfestijn;
Traiteur Charliego / CDW products vraagt een afspraak in de basisschool om de keuken
even op voorhand te bekijken. Met toestemming van mevr Merchiers zoekt Werner een
datum waarop dit kan gebeuren.
opmerking: Deze afspraak had ondertussen plaats op 12/09 en wordt besproken in de volgende
vergadering.

Ouders op de speelplaats;
Agendapunt aangebracht door Mevr Merchiers. Vooral bij de kleuters ontstaan soms
gevaarlijke situaties met ouders die zich tussen de rijen “wringen”.
Er wordt nagedacht over een ludieke oplossing.

Wifi in de basisschool;
Een aantal Access Points werden door Philip Janssens geplaats in de basisschool in de
Grotestraat.
We zullen hier tijdens de quizavond in elk geval ruchtbaarheid aangeven.
Het bereik blijkt op dit moment nog niet optimaal te zijn. Er wordt nog één access point
bijgekocht.

Financiële tussenkomst uitstap mevr Cathérine;
Mevr Cathérine Sandele bracht met haar leerlingen een bezoek aan een tentoonstelling
in Oostende. Via mail spraken we eerder af een niet-volledige-tussenkomst te bieden.
Concreet gaat het om 5 euro voor 21 lln. Het restbedrag (2,5 euro per leerling) werd
door de ouders bijgepast.

Quizavond;






Aantal inschrijvingen;
op dit moment (woe 12 sept) 11 ploegen
Publiciteit;
o Beknopte herinnering in de boekentassen?
neen, geen tijd
o Affiches (Delhaize, …)
Philip hangt nog een affiche bij de Delhaize
o Werner en Rita zullen blaadjes uitdelen op de quizavond van de brandweer;
o Andere
Sabine plaats een wervend bericht in de FB-groep “schiet de pot vol”
Sponsoring: Rita
Techniek
o Stroomgroep: OK
o Beamer gemeente: OK
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o





Beamer en VGA Splitter provincie: OK (opmerking; ev beamer provincie
annuleren en beamer basisschool gebruiken)
o Spots voor individuele belichting tafels: OK – 40 exempl provincie
o Aanvraag tafels en stoelen: OK, nog geen schriftelijke bevestiging, Werner
stuurde een e-mail naar de cultuurdienst
Brouwer: aangevraagd door Patricia; prijzen nagenoeg dezelfde, alleen beperkte
prijsstijging bier. We behouden onze prijzen
Kaas / Salami / Heleen doet aankopen
Chips / zoutjes voor op tafel: Pieter

Voorlopige Taakverdeling:
Bar + kassa
Opdienen en afruimen
Jury
Blaadjes ophalen
Presentatie:
Techniek:

Heleen, Bart, Maria, (Marc), (Pieter), Kathleen
Jenne
Philip, Jonas, (Sofie)
Rita
Werner
Francis

Frigo:
Na overleg via e-mail met Jan Dufraing lijkt het geen probleem te zijn de frigo op vrijdagavond
te vullen. Werner contacteert een aantal “chinese vrijwilligers”.
Klaarzetten zaal:
Werner en Francis beginnen om 12u. Wie kan in de loop van de middag een handje toesteken
om de bar, tafels en stoelen klaar te zetten?
Verder taken:






Antwoordblaadjes maken: Werner
Prijslijst maken: Philip (prijzen blijven dezelfde)
Drankkaarten: Werner en Rita, gekopieerd door de basisschool
Balpennen: Patricia
Rode balpennen: Werner; eventueel aankopen

Vorig jaar hebben we de deelname van de scouts en de KSA gesteund. Wat doen we dit jaar?
Gratis drankbonnen, opnieuw bak bier

Varia;
Geboortegeschenkje voor Alec, het zoontje van juf Sarah.
Patricia zal dit aankopen

Volgende vergadering
Dinsdag 6 November 19u30, bij Rita en Werner thuis. (Pallieterlaan 18)
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