Verslag vergadering GBSkring – 25 april 2019
Aanwezig:
Aurelie Garau, Ellen Goossens, Karoline Vanneste, Kathrin Arets, Peter Van der Weeën,
Vera Leemans, Stephanie Van Steenbrugge
Afwezig met kennisgeving:
Caroline Schollaert, Els Jaspers, Geoffroy Van Ertvelde, Jessica Berckmans, Ken
Kerkhofs, Senay Has, Valérie Lebbe, Vicky Van de Velde

1. Evaluatie Ontbijt
Ook dit jaar is alles goed verlopen en waren de reacties zeer positief. De opbrengst
bedraagt bijna 3.400 EUR. Er waren wat problemen met de KBC terminal, maar dat is
uiteindelijk allemaal in orde gekomen.
- Tombola: 1,121€
- Overschot brood: 50€
- Kassa cash: 2.174,5€
- Bancontact: 1.052€
- Kosten: 1.021€
- WINST : 3,376€
Feedback en suggesties voor de volgende editie:
• Een “Ontbijt” trekt minder de oud-leerlingen aan, wellicht wegens het vroege
uur…
• Kleine ontbijten beperken tot kinderen, en niet open laten voor de volwassene
om onze winst wat te optimaliseren.
• Brood à volonté: zou misschien beter afgeschaft worden, omdat mogelijk veel
volwassenen een klein ontbijt genomen hebben + veel extra brood
• Verdeling van koffiekoeken eventjes nakijken om zeker te zijn dat we nog na
10uur chocolade koeken over hebben, en misschien minder "acht koeken"
bestellen.
• Misschien gebruik maken van grote potten choco , confituur of honing, met
lepels om afval te vermijden => rekening houden met milieuaspecten versus
plakboel vermijden?
• Kunnen we koffie/thee à volonté aanbieden?

2. Voorbereidingen fuif
Aankondigingen & uitnodigingen:
• Briefje wordt met de leerlingen meegegeven op 2 mei
• Affiches zullen opgehangen worden
• Oud-collega’s zullen aangeschreven worden
• 18+ oud-leerlingen worden via gesloten groep op Facebook uitgenodigd
• Delen op FB / email: https://www.facebook.com/groups/2014058608896433/

•

Gemeentebestuur en gemeentepersoneel worden via het Intranet
gecontacteerd

Inkom & Centjes:
• Voorverkoop €4 / kassa €5
• Kaartjes met stempel van de school.
• Wisselgeld: voldoende stukken van 1-2 EUR en briefjes van 5 EUR voorzien
• Jetons van de GBSkring gebruiken
• Drankkaart ook voorzien: 10 consumpties + 1 gratis voor 20 EUR
• Bandjes voorzien voor de mensen die inkom betaald hebben.
Drank & snacks:
• Kaas, salami, nootjes en rode wijn bij Colruyt aankopen
• Chips & drank zijn besteld bij de brouwer
• Carrefour ook stand-by houden?
• Frisdranken en gewone pils: 1 jeton
• Duvel, cava, wijn: 2 jetons
• Chiro doet de toog met 4-5 mensen
Muziek:
• Oordopjes worden voorzien
• Muziekinstallatie wordt aangeleverd door de gemeente
• SABAM is aangevraagd en de betaling wordt door G geregeld.
Helpende handen:
• Mailtje naar kringleden om te horen wie het ziet zitten om aan de kassa te
zitten of te helpen bij de opkuis.
• Start om 21u tot … het donker wordt (in de zaal).

3. KBC terminal
We zouden best op het einde van dit schooljaar al vastleggen op welke dagen we de
terminal volgend jaar nodig zullen hebben. We noteren dit als agendapunt voor de
volgende vergadering.

4. Voorbereidingen schoolfeest
Activiteiten:
• Spelletjesparcour (Vlaamse kermis)
• In de turnzaal wordt er door meester Ivan een tentoonstelling georganiseerd,
met o.a. foto’s rond het thema 50-jaar GBS, enzovoort.
• Springkasteel: voor groot en klein
• Geluidsinstallatie en groot beeldscherm worden gehuurd
• Net zoals op het kerstfeest zou het ook fijn zijn om een foto-standje te hebben
(via Olivier?)

Eten en drank:
• Aankoop van drank bij de brouwer is geregeld: Duvel ipv Leffe, extra rose wijn,
• Mojitos
• Eten is hetzelfde als altijd
• Pastaslaatjes (Dilek zit nog in de werkgroep)

5. Varia
•

•
•
•

Bijhouden van draaiboeken: er is eerder dit jaar een Dropbox folder
opgezet, met daarin draaiboeken voor evenementen, maar ook
bestellingen en contact gegevens van leveranciers. Els stelt voor om alles
over te zetten op het Google-Drive systeem van de school.
Wensen van de leerlingenraad? Picnic-banken, …
Stand van de bankrekening op 24 april: 16.360,73 EUR
Op zondag 18 augustus wordt opnieuw de Kidsrun georiganiseerd.
- Alle wemmelse scholen + Scouts + Chiro zullen aangesproken
worden.
- Organisatie vanuit de loopclub Run for Fun (Stefanie, Inge en
Lionel).
- Op het schoolfeest zouden we hierrond ook wat reclame willen
maken.

Datum volgende vergadering:
donderdag 6 juni om 20u
(na uitsturen van Doodle)

