Verslag vergadering oudervereniging 04/02/2020

Vorig verslag:
-

Geen opmerkingen

Verslag:
1. Nieuws van de schoolraad: uitgesteld, voorzien voor maart.
Nabespreking:
-

-

Quiz:
o
o
o
o
o
o
o

3 prijzen + drankprijs
Iets minder ploegen
Scherm was goed
Geluid was in orde
Bonnen in begin aan de tafel, maar eens iedereen binnen aan de toog.
Tafelnummers was logischer dan vorig jaar, dus bediening was beter.
Winst: 991,93 €

Fluotocht:
o 2 tafels en partytent
o Te veel soep
o Drinkbekers waren nodig, eventueel van school meenemen.
o Jeneverbekers werden vaak vergeten.
o Servetten
o +/- 30 l soep aanwezig, 20l is meer dan genoeg
o Nu enkel alleen Sam, met meer mensen is aangewezen.
o Leuke tocht.
o 64,37€ winst

Coming soon:
-

Wafelverkoop:
o Tot eind van de week bonnetjes
o Wendy doet de wafelverkoop
o Bestelling veel vroeger doorgeven, leverdatum staat vast. Tot 24u ervoor kan de
bestelling nog gewijzigd worden.
o Paaseitjes is onzeker, omdat de wafelverkoop vroeger valt dan de vorige jaren.
o Levering overdag
o Afhaling in de wilgenkatjes, vrijdag wordt er al voorbereid.
o Genoeg vrijwilligers

-

Kidsfuif:
o Klein groepje organisatoren (Birgit, Iris, Bo)
o Zondagmiddag knutselnamiddag
o Affiche is klaar, DJ in orde, Presentatie (Meester Chris)
o Inkledingen van voeding om te gebruiken op de kidsfuif
o Podium zelfde plaats als vorig jaar. Podium wordt gezet en maandag afgebroken
o Wisselbekers: zelfde als vorig jaar
o Shiftenlijst in orde
o Randanimatie, kindergrime

-

Willowsclub:
o Zondag poetsen
o Klaar zetten vanaf 13u30
o Affiche + kaarten worden gedrukt
o Kaarten verkoop aan de poorten
o Facebook is aangemaakt
o Tekstje voorverkoop in de nieuwsbrief
o Binnenkort samenkomst voor drank, inkleding
o Thema: fluo & neon Beach
o Evenement is doorgegeven aan de gemeente

Financieel verslag:
-

Zichtrekening: 7.764,05€
Spaarrekening: 13.662,62€

Varia:
-

-

-

Nieuwe wetgeving voor VZW – aanpassingen voor 1/1/2024
o Nieuwe bepalingen vanaf heden
o Statuten aanpassen
o Bureau inschakelen omtrent wetgeving in orde brengen
o Wat moet nu ?
▪ Bijhouden ledenregister (lijst aan school vragen)
▪ Bestuursorgaan moet 1 keer samenkomen + 1 keer algemene vergadering
(doorgeven)
▪ Jaarrekening mee in het verslag op het einde van het schooljaar opnemen.
Moeilijkheden Kriebelmama’s/papa’s te vinden:
o Eventueel 2 ouders zoeken per klasgroep voor enkel de klasgroep.
o In het begin van het schooljaar afspreken wie wanneer de kinderen controleert.
o CLB deed dit vroeger, maar is geen taak meer van CLB.
o Eventueel proberen volgend jaar
Graadraad (zorgoverleg)
o Leerkrachten willen terug lijnen op de speelplaats. Werden vaak gebruikt.

o

Wordt er nog een klusjesdag ingericht? Eventueel plannen in de lente.

-

Speelplaats heraanleggen:
o Riolering aanleggen, maar is zeer duur.
o Fort → Amfitheater naast wilgenkatjes

-

Processierupsen:
o Duur, privé firma.

-

Konijnenplaag:
o Beter

-

Moestuin:
o Wie wil er nog iets aan doen ?
o Worden er hoge tafels gezet ?

Volgende vergadering: Donderdag 2 april 2020.

