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 Verslag vergadering ouderraad woensdag 7 december 2016 
   Naam Aanwezig Afwezig / Verontschuldigd 
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Anja Smet X  
Annelies De Beuf  X 
Cindy Verdoorent  X 
Edwige Cardoen  X 
Geert Vanhove X  
Ines Van Buynder X  
Karin De Lamper X  
Kristof Van der Borght  X 
Pieter Swinnen X  
Pieterjan Arnauts  X 
Stephanie De Wilde  X 
Steven Verberckmoes X  
Yves Verhaege X  

 Magda Staes X  
 Verslag: Geert Vanhove  Yves was ad-interim voorzitter aangezien Kristof niet op de vergadering aanwezig was.  
Agenda 
 1. Goedkeuring vorig verslag  

2. Activiteit Kerstdrink 
3. Activiteit quiz 
4. Activiteit wijnverkoop 
5. Varia 
6. Rondvraag 

 
1. Goedkeuring vorig verslag  Geen opmerkingen op het vorig verslag.  Variapuntje van vorig verslag verder besproken:  de politie is al enkele keren komen controleren op foutparkeerders aan de school en er is al één boete uitgeschreven. Vooral de hoeken van de Parklaan en de Lamperstraat dienen autovrij te zijn voor een veilige doortocht van de kinderen. Ook de vrije ruimte net voor de parkeerplaats aan de tandarts in de Lamperstraat wordt vaak onterecht als parkeerplaats gebruikt. Mogelijk wordt er op termijn een kiss & ride zone gemaakt tussen de twee schoolpoorten (aan kant van de school), maar dat moet dan echt als kiss & ride worden gebruikt. Dit dossier is wellicht gelinkt aan het dossier van de nieuwe, centrale parking die achter de Lamperstraat zou 



 
 
 
 
 

Verslag ouderraad 07122016 v2  Pagina 2 van 6 

aangelegd worden. Beide dossiers, evenals de piste van het eenrichtingsverkeer in de Lamperstraat, liggen bij de politici in Kruibeke. Geen concrete planning beschikbaar.   2. Activiteit Kerstdrink  De kinderen zitten in de namiddag gewoon in de klas. Van 15.30u tot 16.00u zullen de kinderen die zijn ingeschreven een liedje zingen (iedere klas één nummer). Alles van het vorige verslag omtrent de Kerstdrink is niet meer relevant.  Er wordt aan elk kind van de kleuterschool (ongeveer 100 kinderen) een warme chocomelk gegeven (geen andere drank). De chocomelk dient op tijd te worden opgewarmd. Er worden 6 vuurtjes voorzien voor de Kerstdrink. Er zal worden gewerkt met 1 of 2 perculators zodat de chocomelk makkelijk warm kan worden gehouden en makkelijk kan worden ingeschonken. Afhankelijk van het aantal perculators (1 of 2) dienen er 2 of 3 mensen beschikbaar te zijn in de chocomelk-stand.  De chocomelk zal worden geplaatst onder een tentje aan de kant van het derde leerjaar.  Qua drank zal dezelfde bestelling worden doorgegeven als vorig jaar. Enkel de jenever en warme La Chouffe worden niet meer voorzien (geen vergunning aangevraagd voor de jenever).  Qua eten worden enkel hot-dogs en chips voorzien. Er is nog zuurkool aanwezig op school die gebruikt kan worden. Als er chips over is, dan kan die ook nog gebruikt worden op de quiz van 18 februari.  Er dienen 4 personen aanwezig te zijn in het kraampje van de hot-dogs. Ilse zal niet van de partij zijn aangezien ze geen tijd heeft vanwege haar werk.  Naast en aan de toog wordt er drank, chips en soep verkocht.  Voor de verschillende kraampjes zijn er 20 mensen nodig:  2 personen aan de kassa  2-3 personen aan de chocomelk  10 personen aan de toog en de soep  4 personen aan de hot-dogs  Qua opbouw zijn er 3 tenten aangevraagd aan de gemeente en die zullen worden ingezet voor de kassa, de hot-dogs en de chocomelk. Voor de opbouw zijn er 6 mensen nodig. Opbouw van de tenten start om 13u. Helpers hiervoor zijn alvast Magda, Anja, Geert, Ines en Steven.  Wim doet de technische ondersteuning voor de muziek.  Qua prijzen van de drank. Er wordt gewerkt met drankkaarten van 6 gezichtjes (5 euro) en 12 gezichtjes (10 euro). Er kan ook één apart bonnetje worden aangekocht aan één euro. De prijzen van vorig jaar dienen grondig bekeken te worden of ze behouden kunnen blijven of verhoogd moeten worden, afhankelijk van de aankoopprijs bij de brouwer. Vandaar dat de prijzen nog worden opgevraagd bij Honoré (huidige prijzen) om zo de winstmarge per drank te bepalen. Honoré blijft optie nummer 1 vanwege de gratis toog en spoelbakken (koeling is betalend) en de snelle service indien er nog bijkomende drank geleverd moet worden tijdens 
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de Kerstdrink (was vorig jaar het geval). Een snel telefoontje gaf meteen het volgende te kennen:  0,61 euro voor een pintje (incl. BTW)  1,80 euro voor een grote fles cola (incl. BTW)  Er is beslist om elke helper die “geregistreerd” (ingepland) staat een drankkaart van 5 euro te geven als bedanking. Aan de drankkaart zal een klein briefje worden bevestigd om de desbetreffende persoon nog eens expliciet te bedanken. Dat maakt dat niemand dus gratis drinkt om zo de winst hoog te houden. Het dient duidelijk te worden gecommuniceerd aan de helpers dat er niet meer gratis geconsumeerd mag worden.   Acties  
Naam Actie 
Anja 1 of 2 percolators voorzien (één percolator van 70 liter is al zeker) en dit communiceren 
Anja Kijkt na of er voldoende kartonnen bekers van de KBC nog voorhanden zijn op school (anders zal Karin er nog bijkomende gaan halen bij de KBC) 
Anja Kijkt na of er voldoende isomo-bekers zijn voor de Kerstdrink (chocomelk en soep) en kijkt ook naar de beschikbare mokken 
Anja Brengt nog extra zuurkool mee 
Anja Neemt een pot mosterd mee van thuis 
Geert Maakt een planning op voor de helpers voor de Kerstdrink 
Geert Maakt flyers van de quiz die worden uitgedeeld op de Kerstdrink 
Geert Maakt posters van de quiz die worden opgehangen om reclame te maken voor de quiz 
Ines Koopt 24 liter melk van de Colruyt (volle bussen neemt Anja mogelijk over) 
Ines Koopt het nodige in de Colruyt voor de hot-dogs (ketchup, mayonaise, mosterd, 300 servetten, 2 dozen paprika chips, 2 dozen zoute chips) 
Ines Stuurt de facturen van Honoré en van de quiz van 2015 nog eens door naar de kern 
Karin Bestelt 250 broodjes bij de bakker 
Karin Doet aparte oproep op Gimm-e voor helpers om het podium op te bouwen op donderdag 22/12 vanaf 15.40u 
Karin Doet een oproep op Gimm-e voor helpers tijdens de Kerstdrink (2 keuzes: van 15.15u tot 16.15u en/of van 16.15u tot 17.15u) 
Karin Maakt de prijslijsten voor de Kerstdrink 
Karin Maakt een bedankingsbriefje voor de helpers 
Karine Maakt de bonnetjes voor de chocomelk 
Kristof Bestelt drank voor de Kerstdrink 
Kristof Maakt 10 liter soep voor de Kerstdrink (rekent er 30 euro voor aan) 
Kristof Vraagt de prijzen van de drank op bij Honoré 
Pieter 2 vuurtjes afzetten bij Karin voor de chocomelk 

  3. Activiteit quiz  Op 27 januari is het quiz op Sint-Joris. De Sint-Petrus quiz is op 18 februari. 
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Voor de praktische organisatie van de quiz zal een werkgroep worden opgericht. In de werkgroep zitten alvast Steven, Yves, Anja en Geert. Wat nog vooral dient geregeld te worden: sponsors, prijzen en catering. Een eerste vergadering van deze werkgroep is gepland op dinsdag 10 januari om 20u in Oan de Koark.  Qua prijzen: er zijn nog paraplu’s van Stefan Bogaerts voorhanden. Een quizploeg bestaat maximum uit 5 personen. Ploeginschrijving kost 20 euro. Om de inschrijvingen een duwtje in de rug te geven krijgen de eerste 7 inschrijvers (inschrijven betekent betaald hebben!) een gratis bordje warme hapjes. Geert zorgt voor de quizvragen.  Pieter heeft zich al opgegeven om te helpen bij de quiz.  Acties  
Naam Actie 
Geert Maakt flyers van de quiz die worden uitgedeeld op de Kerstdrink 
Geert Maakt posters van de quiz die worden opgehangen om reclame te maken voor de quiz 
Geert Maakt de eigenlijke quiz 

   4. Activiteit wijnverkoop  Blijkbaar heeft niet iedereen van het kernbestuur het werkverslag van de kerstdrink en de offertes van de wijnverkoop ontvangen. Dat maakt het selecteren van de wijnverkoper tijdens de vergadering niet makkelijk. Yves heeft een overzicht gegeven van de belangrijkste punten van beide kandidaten wijnverkopers (Stefaan Camerlinck en Peter van Vinthousiast).  Stefaan geeft 30% korting op zijn verkoopprijs voor de wijn, op de cava 10% korting. Stefaan wil de wijnproefavond gratis doen, maar heeft heel weinig tijd, Yves stelt voor dat hij deze avond verzorgt (glazen en karaffen zijn gratis, verbruik niet). Peter geeft 10%-12.50% korting op zijn verkoopprijs voor de wijn en de cava. Peter vraagt 50 euro voor de wijnproefavond (glazen en karaffen zijn gratis, verbruik niet). Bij beide verkopers zijn de prijzen van hun wijn min of meer dezelfde (na aftrek van de korting), enkel bij de cava is er wel wat verschil (Peter is goedkoper).  De verkoopactie van de wijn zal via brief en via Gimm-e worden gecommuniceerd. De bestellingen zullen dagelijks aan Yves worden doorgegeven. Er zal enkel gewerkt worden met overschrijvingen zodat er geen problemen kunnen ontstaan met betalingen, verloren geld, enz. Nancy dient dan regelmatig een overzicht aan Yves te bezorgen van wie al heeft betaald. Bij een betaling dient de naam en voornaam en klas van het oudste kind te worden vermeld.   In de week na de Paasvakantie wordt de wijn geleverd aan de ouders, meer precies op woensdag 19 april  (Karin is er dan niet). Op dinsdag 18 april na 15.30u wordt de wijn geleverd door de wijnverkoper en wordt gesorteerd per bestelling.   Woensdag 19 april kunnen de mensen dan hun wijn komen ophalen, er worden 2 keuzes voorzien: 11.30u-13.30u en 16.30u-18.30u Er zijn 3 mensen nodig voor de effectieve verdeling aan de ouders. Steekkarretjes zijn handig om grotere bestelling naar de auto te brengen.  
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De briefjes met de wijnbestelling dienen uiterlijk tegen 20 maart binnen te zijn. Vrijdag 24 maart wordt dan alles doorgeven aan de wijnverkoper, wat voldoende tijd is voor de levering.  Er is nog geen beslissing genomen over wie de wijnverkoop zal doen (Stefaan of Peter) aangezien er nog enkele andere opties worden onderzocht, met name de cava bij Liesmonde (Haagstraat) en de wijnverkoopster Karin in de Lamperstraat. De aanwezigen waren het, na lang discussiëren, erover eens dat er nog tijd is om een definitieve keuze te maken en dat de bijkomende opties niet zomaar links mogen blijven liggen. Er waren trouwens geen duidelijke argumenten om de keuze van de wijnverkoper effectief vast te leggen.  Er is wel beslist om volgende aan te bieden als wijnverkoop:  2 rode wijnen  2 witten wijnen  2 cava’s Indien nodig, dan kan met twee leveranciers gewerkt worden (één voor de wijn, één voor de cava).  Vraag werd gesteld om een korting te geven per doos van 6 flessen. Dit werd niet door iedereen meteen geaccepteerd. Veel hangt af van hoe makkelijk dit op de brief zal beschreven staan.   Er is ook beslist om voorlopig geen wijnproefavond te organiseren omdat het niet echt duidelijk was of dit initiatief het meest geschikt is om nieuwe mensen voor de ouderraad te engageren. Er wordt gewacht op de uitkomst van de wijnverkoop en dan kan dit initiatief nogmaals besproken worden.  Acties  
Naam Actie 
Geert Maakt de briefjes voor de wijnverkoop  
Yves Maakt alvast een keuze voor de rode en witte wijn en de cava in de voorgestelde lijst van Stefaan en Peter 
Geert Vraagt een offerte voor een verkoop van wijn en cava aan Karin (Lamperstaat) 
Kristof Vraagt een offerte voor een verkoop van cava aan Liesmonde 
Anja Stuurt de brief van een andere wijnverkoop door die als inspiratie kan dienen voor de opstelling van de brief 

  5. Varia  Tijdens de vergadering was er geen tijd meer om na te denken over andere acties om aan “ledenwerving” te doen. Er is afgesproken om dit als eerste agendapunt op de volgende vergadering te zetten aangezien dit heel belangrijk is.  Er is ook overeengekomen om meer (in)zicht te krijgen in het verbruik van drank tijdens de verschillende activiteiten (jaarmarkt, kerstdrink,…) en dit in een overzicht van verschillende jaren te gieten zodat het makkelijker is om beslissingen te nemen in de bestelling van de hoeveelheid drank.  Er is ook overeengekomen om alle verslagen en belangrijke informatie door te sturen naar alle leden van het kernbestuur zodat iedereen over alle informatie beschikt. 
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   Acties  
Naam Actie 
Kristof Zet acties voor “ledenwerving” als eerste agendapunt op de volgende vergadering  

   6. Rondvraag  Volgende vergadering is gepland op donderdag 2 februari 2017 om 20u in Den Ooyevaar.         


