22 januari 2020
Aanwezig: Pieter, Kathleen, Filip, Kim, Ruben, Jonas, Ellen, Jonas V, Lynsey, Tine, Eva
Verontschuldigd: Wim, Ragna, Matthias, Fiona, Carolien, Veerle, Virginie, Dries, Hanne, Rino
1. Welkom
Aan Jonas, papa Tijl (gele klas) en Merel (klas 1)
2. Nieuws van Wim
(ontvangen via een telepathische verbinding, terwijl Wim in de yoga zat ??)
•

Tent:
Gesprek op 6/12/19 bij gemeente (Wim-Filip-Jonas): bleek hoofdzakelijk een misverstand
in de interpretative van de brief:
o Overlast hoofdzakelijk van de vertrekkende ‘fuifgangers’ en niet onmiddellijk van
het lawaai in de Tent
o Er mogen wel meer dan 6 buitenschoolse activiteiten in de school doorgaan,
maar slechts max. 6 activiteiten mogen >85 dB na 20 uur veroorzaken. Er moet
een vergunning aangevraagd worden vanaf de 7° activiteit.
o Beslissing daarom: de Tent kan niet meer gehuurd worden voor fuiven
➔ Belangrijk:
▪ Dit wordt best opgenomen in het huurcontract. Op die manier is het
duidelijk voor Wim én de huurder wat de verwachtingen/verplichtingen
zijn.
(ook voor pensioenfeesten, verjaardagsfeesten volwassenen, moet het
duidelijk zijn dat dit de regels zijn)
▪ Noodzakelijk dus om de huurder die éénmalig huurt (en ev niet bv de
kaartersclub) steeds een huurcontract te mailen én te laten handtekenen
(ook al zijn het koorddanser-ouders).
▪ Is het een idee om toch een waarborg te vragen bij éénmalige
verhuringen? Wordt bij andere locaties steeds toegepast, is wat een
indekken in geval van schade of problemen,…
▪ Opmerking: wat is de aansprakelijk van de Kadés (Filip, Ellen en Eva) in
geval van… ?
➔ Terug opnemen volgend overleg met Wim

3. Financieel:
•

•

•

Op rekening: 15.700€
o Waarvan 8.2585€ inkomsten verhuur Tent
o 7.400€ effectief Kadés
Voorstellen om te investeren:
o Reeds vermeld vorige vergadering: begeleiders kleuterblok werken masterplan
uit voor aankoop houten speeltoestellen/ (katrollen, ed)
o De voetbaltafel is wat op het einde van zijn Latijn (halve mannetjes). Voorstel om
een nieuwe degelijke voetbaltafel aan te kopen. Ev ook onderzoeken kostprijs
om mannetjes te vervangen.
➔ Gezien het succes van de voetbaltafel bekijken of 2 tafels
haalbaar zijn (financieel, maar ook plaatsbaarheid)
➔ Info prijzen verzamelen tegen volgende vergadering
➔ Misschien kan Wim op zijn reis naar Tsjechië om de goedkoopste
schoolbanken ook meteen voetbaltafels halen
Saranalya:
o stelde de vraag of we als oudercomité, naast het bedrag van Sober maal (666€),
ook nog iets extra kunnen geven (Veerle vertrekt binnenkort naar daar en wenst
cadeautjes mee te nemen).
o Dit kan overwogen worden. Opmerking hierbij: kan passen binnen de visie als dit
gaat om aankoop schoolmateriaal (en dus niet zomaar cadautjes), en bij
voorkeur: een bedrag zodat een extra kindje gratis naar school kan.
o Filip bevraagt Marjorie
o Wordt dus hernomen volgend overleg.

4. Kersthappening
•
•

Bracht dit jaar: 1.696€ op!!!!
Dank je wel aan alle aanwezigen!
Evaluatie:
o Startuur wordt vervroegd naar 17u.
▪ Haalbaarder voor ouders met kleinere kinderen
▪ Kunnen blijven plakken op school na forum (ev dan bar even open voor
start aperitief)
▪ Hierdoor ook meer kans om drukke periode te spreiden
o Meer staantafels voorzien
o Extra frietpotten voor frikandellen en kaaskroketten
+ frietvet bij aanvang vervangen
o Zeer geslaagd/gesmaakt: veggie-pitta: volgend jaar meer voorzien
o Voorkomen dat er elektriciteitsuitval is
o Aanvullen drankkaart: niet alcoholisch bier + glühwein
(ook bevoorrading van Pieter en Jonas niet vergeten met Ne Kadés
)
o Opnemen in takenlijst: opkuis/dichtplooien eettenten rond 22u
o Belangrijk dat iemand van de werkgroep geen specifieke taak opneemt, maar
alles wat in het oog houdt, wissels taken aanspreekt/opvolgt, superviseert….

5. Paasontbijt 22/3
•

•
•
•

Week van 17/2 uitnodigingen bezorgen
o Eva mailt uitnodiging naar begeleiders
o Aanpassing: inschrijvingen via www.woebel (zie verder: Varia) + kostprijs
9/3 uiterste inschrijvingsdatum
volwassene 10€ / kind (tem 12j): 5€
Eva/Ellen bezorgt prijslijst Ranson/Horeca Total aan Lynsey;
Lynsey bekijkt of goedkopere voorstellen mogelijk zijn

➔ Werkgroep: woensdag 5/2 om 20u in Salonneke
6. Pannenkoekenverkoop
•

•
•
•

Omdat de bekendmaking/verkoop/bestellingen ed volledig samen zouden vallen met het
paasontbijt wordt ervoor gekozen om de pannenkoekactie te verschuiven van februari
naar mei.
Bestelformulier wordt ook aangevuld met online bestelsysteem www.woebel
Lynsey bekijkt of aankoopprijs lager kan dan bij Creapan (winst ongeveer 3€/kg).
Verkoopprijs: 6,50€/kg

7. Varia
•

Er is serieus wat schade aan de tenten na de kersthappening. Investeren in nieuwe
aankoop is dus noozakelijk
o Tentzeil grote tent: bekijken of dit ev toch hersteld kan worden?
o Kostprijzen accordeontenten verzamelen; + ev nagaan of een apart tentzeil kan
aangekocht worden

•

Inplanning extra activiteit: voorstel om rond oktober 2020 een kaas- en wijnavond te
organiseren
o
o
o

•

Woebel (www.woebel.be): zeer interessante website ifv activiteiten waarbij er
ingeschreven én betaald moet worden:
o

o
o
•

Wim: bekijk je eens welk moment nog vrij is in de Tent?
Zoektocht goede wijnleverancier kan beginnen. Zal een moeilijke worden
Werkgroep: Kim, Lysey, Filip,…

Wat:
▪ Online betalingen ontvangen
▪ Bestellingen opvolgen
▪ Automatische aanmaak labels
▪ Uiterste inschrijvingsdatum kan ingevoerd worden
▪ Kopers krijgen automatische mail
▪ spaart enorm veel individueel handmatig werk uit
▪ Enkel betaling transactiekosten
Wordt uitgetest door Kim en Ellen
Lijkt ons het proberen waard bij paasontbijt/pannenkoeken en indien succesvol
ook KD danst

Vlag: vorderingen in bestelling??

