
Vergadering Kadés 08/12/2021 

 

• Update kersthappening: 
Kersthappening 2021 gaat niet door – eventueel eerste/tweede week januari (mini-
kersthappening) oliebollenkraam of suikerspinkraam.  Wel graag bier verkopen op 
vrijdagnamiddag.  Eventueel met 2 of max. 3 verspreiden.  E-mail versturen naar ouders om 
bier te gaan verkopen.  Zorgen dat het geen café wordt …  Communiceren, bier kan 
afgehaald worden, maar misschien dat ouders mailtje sturen als ze geïnteresseerd zijn om 
bak bier aan te kopen.  Op het kadé mail adres. 

Bier: per bak, of per zes flessen (1.5 € per fles).  Mail sturen via begeleiders. 

17 december?  Verkoop op school!  Kim nodigt uit …   

 

• Update Coeur d’asterique: 
 Voorstel oproep naar de ouders qua talentjacht.  Moeilijk om de lat zo hoog te leggen (kan 
gevoelig liggen)+ koers Ronde Van Vlaanderen.  Aperitief concert zouden we graag laten 
doorgaan, Tine heeft een mooie band kunnen strikken, maar kan dit gecombineerd worden 
met eventueel uitzenden van Ronde van Vlaanderen.  Extra: fietsparcours, volkspelen, 
fietsen op rollen, maar onder begeleiding van ouders.  Eventueel in 2 shiften: van 10h tot 
12h aperitief concert en eventueel in de namiddag dan uitzending van Ronde van 
Vlaanderen. 

Probleem Ronde van Vlaanderen, moeilijk om dit te combineren.  Let op met combinatie 
met aperitief band die komt.   Eventueel rollen competitie? 

• Klasfoto’s: 

Blijkbaar heeft nog niet iedereen de klasfoto’s gehad.   

• Soiréé francaise: 
Geld nog niet gehad van die avond.  Zit nog bij Wim.  Er wordt meer informatie gevraagd aan 
Sara.  1362 € winst – onkosten van Jorge.  Inkomsten: 2660 €.  Uitgaven: 1300 €.   Heel tof 
event, voor herhaling vatbaar.   Werkpuntjes: muziek op het laatste, lichten vergeten uit te 
doen.  Blijkbaar opkuis was ook niet ok … Bar lag blijkbaar niet proper, kartonnen dozen nog 
aanwezig.  Stoelen en tafels stonden niet op de juiste plaats.   Opkomst was voldoende, 
meer ging misschien moelijk geweest zijn. 
 

• Sint-geschenken : 
Het oudercomité voorziet opnieuw budget voor de Sint. Budget wordt opgetrokken tot 100 
euro/ klas aangezien het huidig budget van 50 euro wat krap begint te worden.  
Vorige Jaren kochten de Kadé’s de sintaankopen voor de opvang. Nele vroeg of ze dit jaar 
zelf de aankopen mag doen aangezien er een aantal zaken stuk zijn. Nele kocht volgende 
zaken aan: 
 

	
	 



 

 
Abrick	Garage	
 
 

 
Abrick	Fast	Cars	Voertuigen 

 
LEGO	DUPLO	10953	Mijn	Eerste	Eenhoorn	
 
 

 
LEGO	DUPLO	10955	Mijn	Eerste	Dierentrein 

 



 
 

 

• Pannekoeken februari: 
Vorig jaar hebben we dit niet gedaan.  Verifiëren of de prijs niet opgeslaan is van de huidige 
leverancer?  Bestelling doen we via Google Forms. 
 

• Kadées VZW: 

Te veel administratie…  Organisatie in Indië is herkend, en misschien kunnen we hiervoor fiscale 
attest ontvangen?  We betalen geen belastingen, dus geen fiscaal voordeel.  

• Varia: 
o Spaghetti verkoop: gaan we dit nog doen?  Jonas maakt dit op zijn werk, grote 

hoeveelheden en in kleine potjes verkopen aan ouders.   Financieel hoeven we dit 
niet te doen.  Verhuur van de tent, dekt meer dan nodig…   Als de mensen erom 
vragen, waarom zouden we dit dan niet doen?   Blijkbaar kan Jonas op een paar 
uren, kilo’s spaghetti maken. 

o We willen graag de leerkrachten bedanken voor het afgelopen jaar met een leuk 
kerstcadeautje. Idée van ontbijtmand/ verwenbox die wordt afgezet bij de 
leerkrachten. Wordt verder uitgewerkt.  

o Payconiq op evenementen?   Eventueel via extra GSM? Te bekijken met Joost 
omtrent hergebruik van ipad/tablet via Koorddanser. 

o Truien – hoodies of niet?  Voor de vakantie nog doormailen naar de ouders of ?  
Google forms bestaat – enkel nog datum aanpassen en eventuele formaten? Per 
type trui is er een instapkost van 10 €…  Kan verrekend worden in de prijs.  Beide 
laten drukken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


