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                                                                        22 augustus 2022 
 
Aanwezig: Wim, Tine, Filip, Jonas D, Andries, Kim, Celine, Melissa, Pieter, Ruben, Ellen, 
Verontschuldigd: TJ, Jorge, Brecht, Caroline, Soraya 

1. Nieuws van Wim 
● Door het team werd er heel hard gewerkt  de afgelopen weken om het nieuwe schooljaar te 

starten, chapeau! Er hangt een een heel goede sfeer. 
● Klusdag afgelopen zaterdag was super. Er werd heel veel werk verzet. Dikke merci! Komende 

zaterdag deel twee. Hopelijk opnieuw veel volk op post! Wim stuurt nog een mail met de 
nieuwe to do lijst door. 

 

2. Financieel 
● 20.600 euro op rekening. Wim bekijkt eens waar we een steentje kunnen bijdragen in alle 

wilde plannen. 

 

3. Evaluatie koorddanser danst 
● 5226 euro winst! Bedankt aan alle aanwezigen. Het was een succes! 
● Alles is heel vlot verlopen dankzij alle hulp van de ouders. 
● Koorddanser universalis is heel goed verlopen, veel op gestoeft! Is een formule die we een 

aantal jaar kunnen herhalen.  
● Enkele puntjes voor volgend jaar: 

○ Vegetarisch was tekort besteld, volgend jaar ook extra te voorzien. Naar het schijnt 
was het wel heel lekker. 

○ Alcocholvrij bier voorzien, chips aan 1euro. 
○ Niet enkel kinderen bij het opscheppen van de groenten, 1 volwassene per rij. 

 

4. Evaluatie klusdag 
● Zie nieuws van Wim. Was top! 

 

5. Openingsfeest 
● Jonas koopt de kaaskroketten. 
● Pieter bestelt frieten en frikandellen, sauzen en chips. 
● Ketchup en mayonaise. 
● Bakjes ok. 
● Kaaskroketten in een aparte fritex. 
● Ellen bekijkt bestellingen vorig jaar en geeft door aan Pieter en Jonas. 
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● Wisselgeld, drankkaarten, eetkaarten te voorzien door Ellen. 
● Reclame maken voor onze supertoffe ouderwerking, nieuwe leden warm maken. 

 

6. Bestellen truien 
● Kraampje opstellen tijdens openingsfeest.  
● Bestellingen rond in september zo kunnen ook nieuwe kinderen nog genieten van hun trui. 
● Volwassenen zelfde kleuren, kinderen elk jaar kleuren wisselen, zodat het een kleurrijke 

bende wordt. Ellen vraagt nieuwe offerte op. 

 

7. Samenstellen werkgroepen 
● Kersthappening 16/12: Filip, Jonas, Céline, Melissa, Pieter, Kim 
● Fuif 28/01: Kathleen, Kim, … 
● Paasontbijt 26/03:  Ruben, Tine, Caroline, … 
● KKD 24/06: Pieter, Ruben, Matthias of fran, Frederik, Jonas,  
● Groeifeest 29/04: Céline, Ruben, … 
● Soep maken voor sober maal 7/10: Jonas ok. Groentjes worden gesneden op school. 

 

8. Varia 
● Andries, onze materiaalmeester, heeft alles van materiaal geïnventariseerd. En Caroline 

heeft orde in de chaos gebracht. Dikke duim! De bedoeling is dat alle materiaal na een 
activiteit gecontroleerd wordt en terug op de juiste plaats gelegd wordt. Ook eens navragen 
aan Andries, vooraleer je iets aankoopt voor een activiteit. 

● De barak aan de parking barst uit zijn voegen. Wim zou graag een soort uitverkoop houden. 
Pieter, Andries en Ellen bekijken het materiaal eens en leggen een datum vast. 

● Vastleggen fotograaf: ok. 
● Kaartje mama van Yemen en Zaira. Namens de kadés wensen we onze oprechte deelneming 

aan de familie mee te geven.  Melissa zorgt voor een kaartje.  
● Deelname team aan de kadé-vergadering: ok, Wim laat weten wie wanneer.  
● Inpakpapier: Ruben bekijkt de technische kant naar haalbaarheid. Indien we dit doen niet te 

lang wachten om het tekenen te starten. 

 

9. Koffie op de eerste shooldag 
● We hebben dit niet besproken op de vergadering. Wie kan de eerste ochtend komen helpen 

om wat klaar te zetten en af te ruimen. Wim, zet jij koffie? Wie kijkt voor speculooskoekjes? 

 

10. Noteer alvast de volgende vergaderingen in de agenda 
● 22/08 
● 27/09 
● 24/10 
● 29/11 
● 14/03 
● 09/05 
● 05/06 


