28 augustus 2019
Aanwezig: Kim, Ruben, Filip, Kathleen, Ellen, Evi, Jonas, Tine, Wim, Carolien, Fiona, Eva
Verontschuldigd/afwezig: Hilde, Pieter, Lynsey, Veerle, Virginie, Karel, Rino
1. Afscheid van en verwelkoming van nieuwe Kadés



Sarah en Karel nemen (even) een sabbatperiode: dank voor de inzet de voorbije jaren
Hartelijk welkom aan:
o Kim, papa van Romy en echtgenoot van Els die reeds stage deed en nu team
vervoegt
o Ruben, papa van Olivia&Camille

2. Nieuws van Wim







Els: zal 12u ondersteuning geven in eerste graad + Frans en godsdienst in de derde graad
Barbara en Katrijn: duo in kleuter 3
Annelies vervangt hoogzwangere Annelies tot aan kerstverlof in klas 3. Erna takenpakket in
andere klas(sen)
Wim: ondersteuning in 2° graad en op vraag/waar wenselijk in 1° en 3° graad.
Er stappen 13 peuters in, dus is OK (vorig jaar wel minder kleuters wat een invloed heeft op
de beschikbaar gestelde uren van het team)
Park Uniek:
o Opstart van 2 volle klassen (waarvan helft freinetkinderen, en ook instroom andere)
o 4 hoofdleerkrachten

3. Evaluatie KD danst








Dikke proficiat aan werkgroep en alle helpende handen!
BBQ: deze keer volledig in eigen beheer: super geslaagd!
o Dank vooral aan Lynsey, maar ook Pieter en Jonas (en Eva ) voor het voorbereidende
werk
winst: 4.260€ (ondanks 100 minder eters), dus super-jaar!
Optreden Maïski Mollie: schitterend.
o Wordt terug gevraagd voor volgend jaar
o Extra onderdelen podium nodig (via RH)
Volgend jaar:
o geen chiro-toezicht meer nodig
o extra onderdelen podium reserveren via RH
o reservatie 350 stoelen (door Wim: reeds OK) + tafels
o geen ingehuurde kinderactiviteiten meer, de invulling die er nu was, bleek voldoende
en geslaagd (kapsels, grime,…)

o



even idee geopperd om te werken met herbruikbare bekers, maar omdat dit niet
altijd kan toegepast worden en er toch een afwasmachine draait, wordt er verder
gewerkt met de glazen uit de Tent.
Afspraken: helpers kunnen gratis drinken tijdens de shift en enkel voor zichzelf 
(we vertrouwen erop dat elke helper dit correct toepast)

4. Financieel
Op rekening: 11.093€
5. Fuif Rouge qui Bouge (12/10/19)









Organisatie en uitwerking bezig door werkgroepje
Belangrijk om bij alle acties en taken voor ogen te houden dat deze bij voorkeur gratis zijn of
de kost maximaal gedrukt. Zodoende kan de winst maximaal terugvloeien naar werking van
de school.
DJ:
o Wim contacteert Peter in week 2/9 (elke ouder doet een belangeloze inzet voor de
school). We kunnen dus geen ‘loon’ uitbetalen aan een DJ.
o We zijn dus op zoek naar extra DJ’s: wie iemand kent of zich persoonlijk wil
kandidaat stellen, graag zo snel mogelijk contact opnemen met werkgroep of Jonas
(papa Stella en Carole). Indien meerdere kandidaten kan er een duurtijd per set
afgesproken worden.
o PA: wordt gehuurd via de Provincie aan zeer lage prijs: Filip
Hulp bar: Kim, Ruben, anderen melden dit tegen volgende vergadering
Grill&Spatel: wordt gevraagd om een bepaalde tijdspanne burgers te verkopen (zonder %
voor de school)
Bekendmaking: dringend, extra:
o Matthias vragen om flyer op website te plaatsen
o Melden op FB: Joost?

6. Klusdagen




Veel volk, veel werk verricht, goede voorbereiding (to do’s)
Heel gezellig
Dank dus aan de vele helpers

7. Foto’s




Zowel klasfoto’s als individuele foto’s als gezinsfoto’s (kinderen van zelfde gezin samen)
Tom, ex-KD papa, is opnieuw de fotograaf van dienst
Vraagt wel extra administratieve ondersteuning door Sarah, en bij voorkeur door iemand
anders. Wim geeft seintje indien extra hulp nodig.

8. Poets- en kluskalender




Wordt opgemaakt door Wim
En ondertussen reeds bezorgd aan de ouders
Wie-door een latere inschrijving- de naam niet ziet staan, kan zich engageren waar hulp
nodig bij het poetsen van de klassen of tijdens de wekelijkse kluszaterdagen. Of Wim kan je
aanspreken voor een specifieke taak volgens je expertise .

9. Openingsfeest zondag 1/9 om 10u
(dit werd reeds gebriefd via mail, maar wordt toch opgenomen in het verslag ifv praktische
organisatie volgende jaren).
To do’s:
Lynsey
Ellen

Filip
Carolien

Kathleen
Kadés + team
Jonas

Gratis frietjes via Agristo
Eet- en drankkaarten
Kassa met wisselgeld
Mail sturen ivm bestelling hoodies
Kaaskroketten frikandellen (elk 150/200??)
Aankoop mayo, tartaar en ketchup
Aankopen 2 maten frietbakjes (nog genoeg over
voor 2020)
Servietten (300)
Aankoop dozen chips paprika (3) en zout (3)
Lays Colruyt
Bestellen van drank
Contacteert Julie ifv 5 nieuwe KD-vlaggen

10. KD Hoodies







Ellen en Evi maakte, met hulp van Joost, een schitterend online bestelformulier
Verkoopprijs:
o Kindertrui: 18€ (4 kleuren)
o Volwassene: 23€ (4 kleuren)
Vaste verkoopperiode: vanaf openingsfeest tot eind september
o Pasmodellen op school)
o Besteltijd: 3 weken
o Wordt ook nog vermeld tijdens forum
Contactpersoon: Evi of kledij@dekoorddanser.be

11. Aan de kadés:








Data vergaderingen: 19/9, 23/10, 5/12, 22/1, 20/2, 18/3, 7/5, 10/6
Wil iedereen tijdig verwittigen aan Filip én Eva indien je onverwachts toch niet aanwezig kan
zijn
Wie zich dit schooljaar (even) niet meer kan engageren binnen de Kadés, gelieve dit te
melden aan Filip én Eva
Ellen maakt een WhatsApp groepje van de actieve leden zodat berichten op die manier
sneller bereikt worden.
Nieuwe Kadés krijgen een eigen T-shirt. Van zodra duidelijk welke Kadés ons dit jaar
vervoegen, worden deze gedrukt.
We nemen hiervoor contact op met de naaimama’s Nancy en Evelyn.
Op het einde van het schooljaar gaan we steeds met de Kadés eten. Dit wordt vanaf dit jaar
gesponsord door de kas (als dank voor de vele uren vrijwillige inzet).
Noteer alvast de datum voor het etentje dit jaar bij Carllito of elders: vrijdag 12 juni 2020.

Fijn nieuw Koorddanserjaar!!!

