5 december 2019
Aanwezig: Wim, Ragna, Pieter, Filip, Matthias, Kim, Fiona, Carolien, Kathleen, Ellen, Tine, Jonas,
Kimbra (stagiaire), Eva
Verontschuldigd: Veerle, Virginie, Lynsey, Dries, Hanne, Rino
1. Nieuws van Wim
•
•

•

Kort verslag laatste pedagogische studiedag: zeer interessante sprekers gehoord. Met dit
material wordt de komende Jaren verder aan de slag gegaan.
Verhuur Tent: afspraak met de gemeente en aanvraag goedkeuring wekelijkse verhuring.
Er word een vergunning gevraagd voor de 6 organisaties die lawaai maken. Dit nav de
perikelen (klachten beperkt aantal buren) en de beslissing van de gemeenteraad om
slechts goedkeuring te geven voor verhuring Tent max. 6x/jaar.
➔ Wim zal hen overtuigen en imponeren met zijn kathedraal van een lichaam, Filip en
Jonas vergezellen hem op 6/12 11u.
Uitstel van de aanbouw (muzische ruimte): asbest dak moet eerst verwijderd
worden

2. Financieel
•
•

•

Op rekening: 12.568€
Waarvan:
o 7.785€ verhuring Tent
o 666€ sober maal: dit bedrag wordt volledig gestort tvv Saranalaya: dankzij onze
broodmaaltijd met soep kunnen de 4 adoptiekindjes van de KD een jaar lang
naar school. (https://care-india.be/nl/kindertehuis-saranalaya)
Vraag: kunnen we de school, begeleiders of het pedagogisch project in het algemeen
steunen met een financiële bijdrage of laten we dit geld op de rekening staan tot er zich
een groter project aandient?
o Ev. Aankoop houten speeltuigkatrollen, maar moet kaderen binnen aan
masterplan
o Ev. Dierenpark? Opa Lucy&Grace is nu de caravan onder handen aan het nemen
o
o
o

Extra borden ifv KD danst? Maar dan slechts eenmalig gebruik….
Zonnepanelen? Maar door de bomen niet zo optimal, oppervlakte dak ook geen
eigendom van de school zelf.
Investeren in de nieuwe muzische ruimte? (veel investeringen: volledig via eigen
middelen, dus lijkt logische keuze)

3. Foto’s
•
•

•
•

Formulieren en centjes zijn binnen bij fotograaf Tom
Een 12-tal foto’s worden niet afgemaakt omwille van verkeerd ingevulde formulier: dus
belangrijk in de toekomst dat de fotonummers vermeld staan (geld wordt terug
gegeven).
Opbrengst: 1.663€
In toekomst: vermijden dat de organisatie zo lang uitloopt en het bezorgen van de foto’s
zo nipt is. Dus afspraak met Tom dat er slechts op vastgelegde dagen fotoshoot is. Helaas
voor de zieke of afwezige kinderen, maar er worden niet meer tot in december nieuwe
klasfoto’s of individuele foto’s getrokken.

4. Kersthappening
•
•
•

Dries zorgt voor veggie-pitta: veggies hebben nu voor het eerst 3 soorten eten
Alle taken zijn ingevuld: dank je wel aan alle helpers
Er worden geen Kadés (bier….) aangeboden in feestverpakking, als geschenk, wel ter
consumptie.
➔ Wie een bak Kadés wil aankopen, kan dit doorheen het jaar aan 36€/bak via Wim.

5. Varia
•

Organisatie middageten: Wim volgt op
o Afspraak dat iedereen van alles proeft, bord moet niet leeg (tenzij kind al niets
eet)
o Er is nood aan extra ondersteuning van 11u45-14u30: wie iemand kent, graag
contact opnemen (betaling via vrijwilligersvergoeding)

•

Opvang: extra ondersteuning nodig van 15u30-17u30
o ev. uren aanvullend op middagopvang. Wie beide doet, komt aan 18u/week.
o Onderzoeken of er andere pistes mogelijk zijn: deeltijdse vacature via andere
systemen?
o Wim maakt openbaar dat er voor 18u/week een vrijwilliger of contractueel
wordt gezocht.

•

Zwerfvuilactie: Filip laat de gemeente weten dat we niet meer meedoen met de
Meulebeekse actie, maar dit als school op regelmatige momenten doen met alle
kinderen.

•

Verkoop van 160 KD-truien bracht 500€ op!!!

•

Collectieve schoolmails: vraag: is het haalbaar om af te stemmen dat ouders slechts 1x
een algemene schoolmail ontvangen ipv x-aantal keer volgens aantal kids?
➔ Wim bekijkt dit

