Verslag oudervereniging 25/04/2017

1. Aanwezig: ?
2. Verslag afgelopen vergadering
Het verslag van de vorige vergadering werd nog niet doorgestuurd. Dit wordt verspreid op vrijdag 28/4.
Nieuwe secretaris nodig: Elke Peeters doet eerste poging.
3. Nieuws van de school (raad)
-

1 april informele kennismaking met de nieuwe leden (bij de ouders 4 à 5 nieuwe leden). Eerste
vergadering 29 mei. (Huishoudelijk reglement, verkiezing voorzitter en secretaris,
lestijdenpakket, update schoolreglement, kalender volgend schooljaar, enquête?)

4. Financieel verslag
Winst
Opmerkingen

-

Wafels
€ 2811
Voorlopige opbrengst
vergelijkbaar met
vorige jaren

Kidsfuif
€ 2045
Goed resultaat,
vergelijkbaar vorig
schooljaar

Willow’s club
€ 463
Goed concept! Geraakt
bekender

Stand van de rekeningen/overzicht volgt nog (september)

5. Nabespreking voorbije activiteiten: opendeurdag en wafels, kidsfuif, schilderdag
-

Willow’s club: Leuke nabespreking. Aantal actieve voorbereiders was in orde. Leuk groepje.
Opmerkingen:
 Drankkaarten worden betaald en vaak niet opgedronken
 Kaasfondue stonk
 2 papa dj’s. Waren enthousiast en willen gerust volgend jaar terug meedoen. Echte dj’s
vinden, was een helse zoektocht en bleek erg duur voor korte duur.
 Positief: kaarten voorverkoop.
 SABAM aangifte gedaan. Is dit nodig? Kost: 72 euro
 Genoeg volk om te helpen de avond zelf. Planning wijzigde helemaal op het einde, maar was
uiteindelijk toch ok. Leuke sfeer bij het opruimen. Ook dank aan de mannen hiervoor.
 Hamertje was een groot succes.
 Volgend jaar meer volk voorzien voor de opruim de dag nadien. 2 mensen om dit te doen is te
beperkt (4 personen nodig)
 Mooi aangeklede zaal blijft (ondanks het vele werk) toch een meerwaarde.

-

Kids-fuif:
Volgende vergadering nabespreking houden, aangezien er vandaag niemand aanwezig kon zijn
van de werkgroep. Volgende ideeën en aandachtspunten kwamen al wel ter sprake.
 Er was wederom een grote opkomst!! De kindjes hebben zich weer helemaal kunnen laten
gaan op de hits van dit moment.
 Muziek stond heel luid, niet aangewezen voor de kindjes.
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Rookmachine was niet aangenaam. Communiceren voor volgend jaar.
Dit jaar geen controle buiten. Eigenlijk verantwoordelijkheid van de ouders, maar in de
praktijk blijkt dit toch moeilijk. Werkpuntje voor volgend jaar. (Als taak voorzien en elk half
uur iemand anders verantwoordelijk stellen?)
Uitnodiging updaten en de huisstijl aanbrengen.
Optredens waren eerder van groot naar klein, dit zou beter omgekeerd zijn.
Free podium: sommige acts gaan een beetje verloren (omwille van problemen om alles te
kunnen horen). De acts waren niet aan elkaar gesproken en dit is eigenlijk wel nodig om dit in
goede banen te leiden. (Bv: denken aan het aanbieden van een micro). Presentatie van meester
Chris was vorige jaren een meerwaarde.

-

Opendeurdag was positief.
 Kwam later op gang. Inschrijvingen en nummer-systeem was goed verlopen. Betere doorgang
doordat de wafels verhuisd waren naar de Wilgenkatjes. Enkel op het einde moet de overschot
teruggebracht worden. Eventueel kan de overschot op maandag verhuisd worden.
 De wafels die niet afgehaald werden moeten niet per sé per persoon gesorteerd worden.
 Recent nieuws dat een bestelling wafels verdwenen is. Geld zal terugbetaald worden.
Communicatie is dat de wafels op de opendeurdag zelf moeten afgehaald worden. 5 weken
later is dus wel behoorlijk laat.
 Karretjes en kruiwagens ter beschikking stellen voor de grote bestellingen.
 45-50 dozen reserve dit jaar.
 Exotisch fruit is niet zo’n groot succes (niet meer herhalen volgend jaar). Volgend jaar ook
terug versneden frangipane ipv apart verpakte. (lekkerder, goedkoper, milieu)
 Meer dan 900 dozen verkocht.

-

Schilderdag was ook een succes:
 Extra schildermoment: mei/juni of eventueel september? Voor de camping (dezelfde dag)?
 Nog te doen: hinkelpaden afwerken, rijen pictogrammen kleuters, belijning van het paadje.
 Voorstel: Za 10 juni – 14 tot 17u.
 Er wordt ook witte verf aangekocht.

6. Aanstormende activiteiten: ouder-kind voetbal en iets verder weg 'Glamping' De Wilg
- Ouder-kind voetbal: 12 mei (werd ondertussen door slecht weer geannuleerd)
 Hotdogs, chips, bier, kleine flesjes water/cola (winstmarge is iéts kleiner dan bij grote flessen,
maar is toch wel veel handiger)
 Rebecca zal de aankopen begeleiden ipv Bo. Lijst van helpende handen en andere
documenten worden doorgestuurd.
 Vorig jaar ook broodjes kaas/hesp maar niet zo’n succes. Niet meer opnieuw doen dit jaar.
Hotdogs mag wél iets meer zijn. Hotdogs serveren in servietje. Warmhoudschotels voor de
worstjes en choucroutte zijn aanwezig op school.
 Het weer moet de activiteit toelaten. Uitstellen tot september = geen goed idee (te vroeg
donker).
 Wisselbeker staat in het 4e leerjaar.
 Aankopen van hotdogs werden na annulatie door de school overgekocht voor schoolfeest &
veldloop.
- Camping: 17-18 juni. Afhankelijk van het weer. Vorig jaar is dit omwille van het slechte weer niet
kunnen doorgaan.
 Organisatie à l’improviste. Afspraken over het eten worden gemaakt met diegenen die
inschrijven. De bedoeling is op voorhand in te schrijven. Drank wordt op voorhand voorzien
(van de oudervereniging uit). Ontbijt enkel voor de kampeerders en dit wordt wel in rekening
gebracht bij hen.
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-

Goede lijst aanleggen van de gegevens van de ingeschreven mensen zodat voldoende kan
gecommuniceerd worden of dit al dan niet doorgaat.
 Werkgroep “De Wilg zingt” nog niet voor dit schooljaar. Zeker opnieuw vermelden bij het
oplijsten van nieuwe ideeën voor komend schooljaar.
 Eind mei brief opstellen om begin juni mee te geven is nog op tijd. Affiche kan gerecupereerd
worden.
Schoolfeest: Colores del mundo (ondertussen al gepasseerd)
 Helpende handen worden volgende week gevraagd.
 Helpende handen tijdens de optredens van de kinderen is een probleem.
 Frieten/hamburgers/loempia’s/ijsjes
 Tombola lotjes verkoop: Oudervereniging. Ging iets te vlot: hier moeten meer prijzen voor
voorzien worden.

7. Varia
-

-

-

Zwemmen: de bus blijft heel lang draaien.
Quiz: Enkele geïnteresseerden maar is er genoeg aanhang? 10 mensen = minimum. Dit jaar
werden alle vragen bedacht op de vergaderingen wat heel veel tijd heeft gevraagd. De
logistiek+catering en het inhoudelijke van de quiz zouden kunnen opgesplitst worden. Op die
manier zijn misschien sommige mensen minder afgeschrikt. (Oproep tegen volgende vergadering
via nieuwsbrief)
Prijzen mogen beperkter (enkel 3 hoofdprijzen) (haalbaarder om sponsors te vinden) (Bv: Prik en
tik – biermandje als hoofdprijs)
Helpende handen voor de quiz achter de toog is geen probleem.
Optie: wedstrijdje om ter meest consumeren?
Fluohesjes: Concept moet uitgewerkt worden als we dit in september willen starten.
Idee: ouders de kans geven een vestje aan te kopen (voorkant logo van de school – achterkant
naam van het kind). OV zou de helft van de kost dragen, de andere helft bijdrage van de ouders.
Bedrijf van een papa van de schoolraad, klein deel zou gesponsord worden. +/- 8 euro per vestje.
Dit bedrag kan nog naar beneden. 3 euro voor OV, 3 euro voor de ouders zou een mooie prijs zijn.
Logo van de school (en van OV indien geen te grote meerkost). Naam van kind + prentje op de
achterkant (dit prentje kan nog gekozen worden – toch niet te uitgebreid). Kleur: enkel geel (valt
het meeste op). Ruime schatting: 350 x 4 euro voor de OV.
2-tal weken voor bestelling. Half september communiceren – eind september bestelling – half
oktober levering.
Vermelden  Maat: één maat groter dan normaal (om over jas aan te doen). (pasmaatjes voorzien
op het secretariaat).
Eventueel het prentje bij de naam allemaal hetzelfde – een wilg (is dit beschikbaar/mogelijk?) –
Dit wordt nog besproken.
Logo en naam (voor en achterkant) eventueel omwisselen?
Idee: Wijntasting (zaal ter beschikking stellen). Er zijn geen voorbereidingen of onkosten.
Percentage op de verkoop.
Einde: 22u08

8. Informele babbel bij een drankje
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