Verslag Oudervereniging 4 april 2019
1. Vorig verslag:
-

Containerklassen worden vervangen door grotere klassen. Aangelegd paadje kan behouden blijven.

2. Financieel:
o

Stand van de rekening:
▪ Zichtrekening: 11.364,81 €
▪ Spaarrekening: 13.662,62 €
▪ 73,00 € muntstukken

3. Nabespreking:
-

Wafelverkoop:
o Speculetta’s niet meer beschikbaar volgend jaar
o Meer verkocht als vorig jaar, er waren enkele grote bestellingen
o 1171 dozen aan 6 euro (7.026 € inkomsten): 100 dozen meer dan vorig jaar
o Speculetta’s vervangen door Parisienne met chocoladelaagje
o An Busschots neemt wafelverkoop over van Bo

-

Kidsfuif:
o Voorbereiding & brainstorm waren in orde. Per domein was er een verantwoordelijke.
o Brouwer: Leveringsprijs aan de hoge kant. Sean bespreekt dit met hen.
o Winkelen: HANOS zijn vooral grote hoeveelheden, maar duur. Colruyt is voor deze hoeveelheden beter.
(Collect & Go)
o Vrijwilligers om te schminken kregen eten & drinken. Vrijwilligersvergoeding mogelijk?
o Decoratie: (Te) veel werk
o Podium:
▪ Leerlingenraad vond de plaats van het podium van vorig jaar beter
▪ Hoek achter podium was te donker
o Tafels:
▪ Mensen hebben liever losse tafels. Alle statafels waren gebruikt. Meer statafels voorzien.
▪ Eventueel aan de andere kant van de zaal nog tafels bijzetten.
▪ Groot blok was goed, maar doorgang werd te nipt.
o Licht:
▪ Verwarring over licht en rookmachine. Volgend jaar beter afspreken.
▪ Installatie (geluid + licht): Seb bekijkt dit.
o Speelplaats:
▪ Niemand wil buiten staan en deze verantwoordelijkheid op zich nemen.
▪ Glas + andere voorwerpen op de speelplaats
▪ Donker op de speelplaats
▪ Te weinig mensen om shiften te bemannen
o Helpende handen:
▪ Te weinig mensen om shiften te bemannen
▪ Alle vrijwilligers hadden heel de avond verschillende shiften. Weinig opkomst van helpende
handen. Wisselende shiften vermijden.

o

o

o

o

▪ 1 iemand nodig die overkoepelend kan werken
▪ Shiften beter van 2u
▪ Toog was overbemand.
Wisselbekers:
▪ Waarborg is nog niet ontvangen.
▪ Op het einde van de avond geen kleingeld meer
▪ Niet logisch: beker + bonnetje inwisselen voor een drankje.
▪ Plastieken bekers: geen afval.
Eten:
▪ Eten beter ingeschat
▪ Groentebekers waren goed verkocht. Stilletjes laten groeien. Goed in kleine stukjes. Snel klaar
▪ Er waren veel bitterballen over. Te verkopen met ouder-kind voetbal of met schoolfeest
Financieel:
▪ Drankkaarten niet terugbetalen.
▪ Kleingeld was snel op
▪ Winst: 1.229,92€
Allerlei:
▪ Affiches maken om de rijen aan te duiden om te bestellen
▪ EHBO-koffer in de keuken is niet volledig. Voorzien voor volgende activiteiten
▪ Is de veiligheid in orde? Er lagen doeken over brandblusapparaten. Deuren van de zaal moeten
los zijn
▪ Rookmachine was overbodig
▪ Mensen kwamen te vroeg binnen
▪ Verwarming stond nog aan. Het was warm in de zaal

-

Willowsclub:
o Nog geen evaluatie omdat er nog geen cijfers bekend zijn
o Leuke editie, maar niet de grootste opkomst.
o Geen winstoogmerk.
o Veel tijd gestoken in de voorbereiding. Is dit in verhouding met het plezier? Decoratie maakt het verschil
voor de sfeer.
o Voorstellen:
▪ Eenvoudiger concept mogelijk?
▪ Vorig jaar werden er flyers uitgedeeld aan de poort en koffie aangeboden. Volgend jaar terug ?
o Minder vrijwilligers om te helpen. Leuk om te organiseren.
o Onterechte zorgen over de opkuis. Er waren 12 mensen om op te kuisen.
o Volgende vergadering meer nieuws.

-

Sterrenkijkavond:
o Heel tof
o Deze is buiten kunnen doorgaan
o Telescoop was indrukwekkend
o Drankje van de OV aangeboden.

-

Fluohesjes:
o Weinig kindjes hebben een vestje aan
o Ander beloningssysteem dit jaar. Volgend jaar terug met de stempelkaart
o Volgend jaar opnieuw fluohesjes bestellen

4. Coming soon:
o

Ouder-kindvoetbal:
▪ Helpende handen

o
o

▪ Wie wil deze activiteit mee organiseren ?
▪ OV voorziet de catering.
Willowland (camping):
▪ Friteuses te weinig
Cultuurraad:
▪ 290,90 € gekregen
▪ Punten per activiteit. Activiteit voor heel Lint krijgt veel punten. Moeten dit kunnen aantonen.
Affiches in het dorp rondhangen is al voldoende
▪ Bord laten maken voor de Willowsclub

5. Varia:
o

-

Meester Chris: enkele spelactiviteiten aankopen via een veiling. 50 € gebruikt om bakken aan te kopen.
De OV betaalt dit.
o Schoolboerderij:
▪ 2 ouders zijn bereid om tijdens de vakanties dit op zich te nemen
▪ Kosten:
• Grotere dieren: Registratie (14 € / jaar)
• Dierenarts: sommige dieren dienen ingeënt en gesteriliseerd te worden (100 € / jaar)
• Occasionele dierenartsbezoeken (40€ - 120€ per bezoek)
▪ Accommodatie:
• Goede huisvesting nodig
• Pluimvee: ophokplicht.
• Eten: 8x hooi & stro: droog stockeren.
• Water kan voorzien worden dmv regentonnen
▪ Richtlijnen:
• Preventiedienst: In de klassen geen dieren. (allergieën)
• Kippen/konijnen → geen regels
▪ Boerderij eventueel dichtbij de speelplaats: dit is mee bepalend voor het succes
▪ Volgende stappen:
• Ziet het leerkrachtenteam het zitten om het mee te dragen? Eerst in het team
bespreken.
• Er moet een langetermijnvisie uitgedacht worden
• Eventueel beurtrol per klas zoals in het Groen Schooltje
• Totale kostprijs berekenen
o Verkeerswerkgroep:
▪ Actie om elke dag zonder de auto naar school te komen. Beloning aan het einde van de week.
▪ Vrijdag 10 mei: kleine bar met bakfiets ouders & kinderen onthalen: drankje + verkeerskoekjes
▪ Ouders die van te ver komen kunnen verder dan gewoonlijk parkeren
▪ Drankje: gesponsord door de oudervereniging.
▪ 3 plaatsen voorzien
o Klusjesdag:
▪ Niet gepland.
▪ Eventueel met de creadag ?
o Fiches met typische speelplaatsspelletjes om kinderen te inspireren.
Statuten van OV zijn in orde gebracht

Volgende vergadering: 3 juni 2019 om 20u.

