25 augustus 2020
Aanwezig: Jonas, Pieter, Filip, Matthias, Kim, Ellen, Lynsey, Kathleen, Ruben, Jonas, Eva
Verontschuldigd: Dries, Ragna, Carolien, Wim
1. Afscheid
•

We nemen afscheid van enkele Kadés: Tine, Veerle, Virginie en Fiona.
Super hartelijk dank voor jullie enthouasisme en inzet de voorbije periode. Het afscheid is dit
jaar wat minder officieel dan anders, de knuffels bewaren we ook voor later, maar er volgt
nog wat…

•

Dat betekent echter dat we versterking vragen van de huidige ploeg.
Wie graag eens wil ‘proeven’ of reeds overtuigd is:
o onze eerstvolgende vergadering gaat door op 16/9 om 20u in het Salonneke.
o Extra: folder opmaken: wie zijn we? Wat doen we? … (Eva geeft aanzet).
Meegeven met de kinderen in eerste schoolweek (Wim) + plaatsen op FB (Marieke)
o Persoonlijk aanspreken van ouders uit de eigen klas (elke Kadé; Ruben wordt hierbij
gepromoveerd tot kleuter-lobbyman: grote dank, de verwachtingen zijn hoog
)

2. Nieuws van Wim
Wim brieft volgende vergadering.
Er is sowieso massa werk verricht tijdens de zomermaanden door een superactieve directeur en de
hulp van vele ouders tijdens de klusdagen en andere momenten: hartelijk dank!

De impact van corona op het hele schoolgebeuren en de verdere investeringen zal dus ook later
toegelicht worden.

3. Truien verkoop
•

•
•

Kan online doorgaan:
o Ellen vraagt nieuwe offerte op
o Ellen mailt het online-formulier door via de begeleiders (na aanpassingen website)
o Verkoop wordt 2 weken opengesteld vanaf week 1 oktober (inclusief 3 weekends)
Er worden enkele pasmodellen bezorgd aan Rosette van de opvang voor wie graag toch nog
eens de juiste maat aftoetst: dit enkel op donderdag- en vrijdagavond van de verkoopsweken
Beschikbare kleuren:
o Kids: roze, groen, donkerblauw, lichtblauw
o Volwassenen: zwart, navyblauw, koningsblauw

4. Portret- en klasfoto’s
Volgens ons is Tom reeds lange tijd op de hoogte van de vrij te houden datum… Wim?
5. Soirée Française
•

•
•

Werkgroep heeft alles klaar, maar onmogelijk om te laten doorgaan in oktober (té veel
vereisten waaraan een evenement moet voldoen; bovendien kunnen in de Tent dan slechts
50 personen…)
Dus: uitstel naar 2021.
Wél ander idee:
o Verkoop van potten spaghetti en het Kadé-bier rond Halloween.
▪ Ruben ontwerpt KD-stickers
o Dit kan volledig coronaproof
o Op die manier wordt de schoolkas toch verder aangevuld ifv nieuwe investeringen én
houden we het contact letterlijk en figuurlijk warm (althans via de saus
)
o Continue mogelijkheid om Kadé-bier aan te kopen
▪ Aanmaak van nieuw mailadres (bv: nekadé@gmail.com)
▪ Alles wordt gecentraliseerd bij de Kadés maar er kan na een bestelling wel
gemaild worden naar Wim met de vraag of iemand x-aantal bakken voor
familie Y klaarzet.
▪ Af te halen slechts op 1 bepaalde dag van de week

6. Wat met de andere activiteiten?
•
•

•
•

We annuleren alle geplande activiteiten tot einde 2020 (dus ook Kertshappening)
We zoeken uit hoe we in 2021 toch veilige, maar verbindende activiteiten kunnen
organiseren.
Tijdens dergelijke activiteiten lijkt ons het contact en het plezier, kortom het herstellen van
het Koorddanser DNA, belangrijker dan het financiële aspect (uiteraard zonder verlieslatend
te zijn).
We doen een evenementenscan en briefen de gemeente
Brainstorm:
o Ipv kersthappening: online verkoop van wijn en ev kaasbolletjes
Al dan niet met degustatie voor een beperktere groep
o Aperitiefconcert (naar analogie van het concert tijdens het 10-jarig jubileum):
inschrijven per bubbel en overal zeteltjes en ev parasols zetten
o Zomerbar met frietjes

o
o
o

Drive-in movie
Optredentjes
…
Alle ideeën welkom!!!!

7. Varia
•

Vlag voor circustent: Jonas volgt verder op met Julie

