19 oktober 2020
Aanwezig op de online-vergadering: Filip, Kim, Ellen, Lynsey, Melissa, Andries, Kathleen, Jonas D,
Pieter, Caroline, Matthias, Dries, An-Sofie, Fiona, Eva, Ruben (actief participant in de auto en
onverstoorbaar ondanks de sirenes-wist ook nog niet dat hij een aantal extra taken toegeschoven
had gekregen
)
Verontschuldigd: Jonas V, Wim, Ragna
1. Nieuws van Wim
Wordt verschoven naar volgend overleg
2. Spaghettislag
•
•

•

•

•

Stvz: 250 kg (deel Park Uniek, deel KD)
o Ellen geeft bestelling door aan Lynsey op 22/10 vóór 15u
Saus wordt gemaakt op donderdag 29/10
o 6 helpers (allen schort mee) (sorry, geen idee meer welke
o 8u30 aan school afspreken
o Lynsey: factuur volledig naar PU
Saus wordt gehaald op vrijdag 30/10
o door Wim/Filip/Caroline/Kim
o 13u afspreken school
o Wim brengt naar Park Uniek
Saus wordt verdeeld op vrijdag 30/10
o door Dries, Caroline, Andries, Eva
o 14u30 op school
o Bij voorkeur buiten
o Ellen bezorgt lijsten per klas
Ruben: bezorgt zelfgemaakte stickers aan Filip

)

3. Bier Ne Kadé
•
•

Uitverkoop was een groot success. In toekomst beter communiceren om niemand teleur
te stellen. Op folder stond wel melding ‘op = op’.
Er word teen nieuwe brouwing gedaan:
o Filip contacteert Geert (Feniks)
o Min. brouw 500l: ongeveer 75 bakken
o Navragen actuele prijs

o

o

Wordt opnieuw verkocht, maar dan tegen normale prijs (en niet de verlaagde
prijs van de uitverkoop – belangrijk voor wie reeds geld inzamelde en hiermee
nieuwe flesjes wilde kopen
)
Voorstel om aparte rekening te openen voor bierverkoop: Jonas D (Argenta)

4. Hoodies
•
•
•

Er werden 71 truien besteld (57 kinder- en 14 volw. Truien)
Ellen geeft bestelling door aan Dejonghe
Kathleen zorgt voor geheime opdracht Decathlon 1 ex.

5. Kaas- en wijnverkoop
•
•

•
•
•

Pieter bezorgt overzicht: selectie wijnen (rood, rosé, wit, champagne,…); hier worden
nog alcoholvrije wijnen aan toegevoegd. Aanbod voor iedereen wat wils.
Verkoop vanaf 27/11 (online)
o Geplande degustatie in de Tent kan enkel als horeca terug open mag, anders niet
toegelaten
o Voorstel dat mensen een proefpakket kunnen samenstellen, vooraleer grotere
bestelling te doen
o Ook kaas:
▪ Ruben: verdere info bij Delmotjes; zorgt voor een proeverij
▪ Dries: informeren waar de Kleine Tovenaar kaas bestelde
▪ Ook informeren naar verpakking
Kim: zorgt voor treffende flyer, ook digitaal
Ruben: opmaak stickers
Bij ev vragen mag er doorverwezen worden naar de werkgroep: Ruben (voorzitter
),
Pieter, Kim, Jonas D

6. Activiteiten 2021
We willen heel graag vanaf 2021 toch terug mensen samenbrengen, live, want dat is mede
de ziel van de school.
Zoektocht naar extra geschikte activiteiten die coronaproof te organiseren zijn (ouders
bezorg ons maar tips
):
•

•

Wandeltocht (naar analogie van wandeltocht 10 jarig jubileum)
o Iedereen helpt opdrachtjes/ideetjes te verzamelen
o Ev volgende keer samenstelling extra werkgroep
o Wie interesse heeft van de andere ouders: contacteer ons maar
Op geplande activiteiten werken met QR-codes waardoor mensen niet meer moeten
rondlopen om drank/bestelling te halen
➔ opmerking: dit zou dan de KD kaarten vervangen? , misschien zijn er ook niet veel
meer in omloop?
( Maar kan misschien evengoed aan tafels per bubbel en vlagje (cfr Labadoux))

7. Giften De Sint
•
•

Er wordt opnieuw een bedrag van 50€ voorzien voor elke klas; 25€ voor de diverse
godsdiensten
Voor de opvang wordt geïnvesteerd in de opstart van een stripkast.
Belangrijk:
o Strips worden gelabeld (“deze strip is eigendom van de Koorddanser”): Ruben???
o Overzichtslijst: welke strips zitten in de kast (opdracht voor Emile W)
o Uitkijken naar 2H boekenkast
o Deze kast moet toegankelijk zijn voor iedereen

8. Varia
•

•

•

Vlag Tent:
o Ellen bestelt 5 exemplaren bij Dejonghe
o Jonas D mail gegevens naar Ellen
FB:
o Marieke en Joost beheren: graag ook een Kade toegang verlenen: Melissa (als
beheerder kan zij dan ook sneller info posten)
o Melissa post ook updates op Instagram
Er worden frikandellen/kaaskroketten aangekocht (voor 2x maaltijd gratis frietjes
November)

Algemene melding aan alle ouders:
We lanceren op korte tijd veel online-acties. Dit is vooral door een gebrek aan live-activiteiten.
Maar het is dus zeker geen vereiste om op alles in te tekenen: doe vooral waar je zelf zin in hebt en
wat haalbaar is. Elke aankoop, hoe klein ook, is een dankbare bijdrage tot verdere en nieuwe
investeringen tvv de kids.

