Vergadering OV 09 februari 2017
De vergadering startte om 20u15
Waren aanwezig: Fien, Jurgen, Jamie, Katleen, Liesbeth, Jan, Seb en Bo, Jeroen
Verontschuldigd: Ann en Rebekka
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1. Verslag vorige agenda
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd

2. Nieuws van de schoolraad (SR)
Volgende SR is op 8/3.
Overdracht van de oude naar de nieuwe ploeg vindt plaats in de Vondeling, per 1 april is nieuwe
SR actief.
Wim van Sprundel is enige van de ouders die er nog een termijn bijdoet. De andere ouders hebben
geen kinderen meer in De Wilg.

3. Financieel verslag
Middelen op de rekening per 08/02:
Zichtrekening €537.60

Spaarrekening €13’655.68

Opbrengsten voorbije activiteiten:
Fluotocht: €71.36 winst

Kwis: €942.11 winst

Sponsors schoolkrant
- Engineers at work en dakado, hebben beide gesponsord.
Werkgroep speelplaats:
- Uitgesteld tot na winter voorlopig za 25/3 – 9.00 tot 14.00
- Schilderen en wiebelbrug in elkaar zetten.
Gepersonaliseerde fluovestjes
- Wachten op concreet voorstel van Mark (Ibice) ... dat is er ondertussen.
De wilg zingt
- evt samen met camping de wilg 17/6
- Scherm om tekst op te projecteren
- Moet verder uitgewerkt worden
Tekenfund
- Leveren van tekenbladen plus kleurtjes (vrij of thema tekenen)
- Deze persoonlijke tekeningen dienen als sjabloon voor gadgets als koffiemok/muismat…
- We bekijken nog of we dit gaan doen.

Moestuin
- Binnenkort wordt de moestuin bemest.
- Regenton nog installeren
- Oplossing voor wateroverlast? Wilg?
- Graag input leerkrachten welke groenten (zaaikalender samen met lln)
Vb. aardappelen voor frietjesdag, bloemeke pluk
Wiglo
Wilgentakken beschikbaar voor wiglo ... werd ondertussen ook gemaakt.

4. Coming soon
Kidsfuif 18/3/2017:
- Jamie komt stand van zaken geven
- Affiche plus strooibriefjes worden meegegeven na krokusvakantie.
- Planning op schema
- Drank in de koeling iets sneller
- Drank vanaf nu alleen bij lokale brouwer, minder werk en overlast + betere voorwaarden
voor andere activiteiten.
Willow’s club:
- Sabam ingevuld
- We verwachten veel volk doch systeem van voorverkoop kan beter/makkelijker
- Tegen maandag wordt planning gemaakt voor helpers
- Kerstbomen (Katleen)
- Na mailing van Katleen zijn er 5 mails van mensen die willen komen helpen.
Kwis:
- Bedenkingen kwisploeg: zoals iedereen hebben de organisatoren drukke weken,
kinderen die aandacht verdienen,… maken dat het engagement voor de meesten te veel
wordt, catering, prijzen verzamelen (evt wisselbeker)
- Na 29 edities lijkt het erop dat het even stopt tenzij er een nieuwe ploeg zicht aandient.
Ideeën om het wegvallen van de kwis op te vangen zijn oa. casino/spellen avond, meer
ideeën welkom!

5. varia
Jeroen en Ann:
stellen hun functie ter beschikking (secretaris).
De OV gaat dus vanaf nu op zoek naar een nieuw(e) secretaris(-duo),
steek je graag een handje toe en ben je vlot met de pen,
graag een seintje op ov@bsdewilg.be of spreek Seb/Bo even rechtstreeks aan.
Katleen:
Prikkelproject: er worden plastieken dopjes verzameld voor de opleiding van blinde geleide
honden. 33’000’000 dopjes zijn er nodig om één hond op te leiden.
Alle dopjes welkom dus!
Cursus opvoeden voor ouders op di 21/3 introavond.

