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1. Voorbereidingen schoolfeest
We zitten intussen in de laatste rechte lijn van de voorbereidingen voor het
schoolfeest. Hieronder nog enkele korte updates:
• Activiteiten:
o De stempelkaart voor de “Vlaamse kermis” is aangemaakt.
o Het luchtkasteel zal bemand worden van 16u tot 18u (kan voordien al
tot dan plat laten of zorgen dat er een volwassene bijstaat)
o Aankoop van materiaal voor schminkers: hiervoor wordt uiteraard
budget vrijgemaakt
• Eten en drinken:
o De bar gaat open om 13u, eten zal vanaf 14u aangeboden worden
o We zijn nog hard op zoek naar een frietjesbakker (met koks-diploma)
=> nota PV: we hebben hiervoor intussen 2 mensen gevonden
o Er is wat meer drank besteld (vorig jaar waren we volledig uitverkocht)
o De koelwagen mogen we gratis lenen
o Popcorn: zakjes van 135g voor 99 cent bij Makro, te verdelen in
kartonnen bekers
o Drankkaarten: 6 voor 10 EUR
• Helpende handen:
o Briefje is uitgestuurd en de eerste antwoorden reeds binnengekomen
o Ook een 5-tal mensen van Kanak komen helpen
• Andere:
o De planning van optredens van de kleuters naar alle ouders rondsturen

2. Evaluatie Fuif
Een geslaagd evenement dus die Fata Morgana ster is zeker verdiend!
• Er waren een 120-tal aanwezigen
• De controle van SABAM was ietwat onverwacht. Intussen hebben we
bijgeleerd dat de DJs een licentie moeten hebben.
• Ongeveer 15 bakken bier verbruikt, geen kaas/salami/chips meer nodig (enkel
de zoute koekjes volstaan)
• Het opruimen ging vlot
• Volgende keer direct een verzekering afsluiten wanneer we bij PIVO iets huren

•
•
•
•

De samenwerking met de mensen van de Chiro is vlot gegaan
De zaal was ideaal
Er zijn slechts enkele oud-leerlingen gekomen (merkelijk minder dan verwacht)
We hebben afgesloten met een winst van 429,40 EUR

Het bijgewerkte draaiboek is bijgevoegd aan dit verslag. Dankjewel hiervoor,
Stephanie!

3. Planning schooljaar 2019-2020
Voorlopig worden volgende data naar voor geschoven:
• Gezinswandeling / Halloween: donderdag 24 oktober 2019
• Ontbijt: zondag 22 maart 2020
• Schoolfeest: 27/28 juni 2020
We zullen Geoffroy vragen om al meteen bij KBC de betaalterminal te reserveren

4. Financiële stand van zaken
Op 6 juni bedroeg de stand van onze bankrekening 17.497,44 EUR.
Aan het begin van het schooljaar werden een aantal ideeën gelanceerd om de
opbrengst te gaan spenderen. De afgelopen maanden zijn er een aantal zaken
gerealiseerd, maar o.a. de omvorming van de zandbak naar speelruimte voor de
kleuters is nog niet helemaal uitgeklaard.
Concreet zouden we op relatief korte termijn nog enkele aankopen willen (helpen)
bekostigen. Hierbij wordt er bijvoorbeeld gedacht aan:
• 15 Chromebooks voor de lagere school (250-300 EUR per toestel = 3.750-4.500
EUR in totaal)
• Een 2de huisje voor de kleuters
• Een voetbalgoal voor de oudere kleuters
• Een 2de hands smartboard voor het zorgteam
Vera zal dit verder met de verschillende teams bespreken en een voorstel uitwerken.

5. Opvolging voorzitterschap
Karoline zal ons over enkele weken helaas verlaten, na vele jaren het voorzitterschap
van de kring te hebben gedragen. Het zal dan ook niet makkelijk worden om haar te
vervangen. Er wordt overwogen om er een duo-baan van te maken en we lanceren
nogmaals een warme oproep naar kandidaten voor het (co-)voorzitterschap.

6. Varia
•

Vera heeft begin juli afspraak met Diana van Warm Wemmel om te
bekijken hoe er eventueel zou kunnen samengewerkt worden.

Datum volgende vergadering:
Woensdag 28 augustus om 19u in De Zandloper (etentje)

