Verslag vergadering GBSkring – 17 april 2018
Aanwezig:
Alexis Vanderhasselt, Dilek Yagmur, Els Jaspers, Gaëtan Pinnock, Geoffroy Van
Ertvelde, Inge Bellemans, Karoline Vanneste, Laura de Mooij, Peter Van der Weeën,
Vera Leemans
Afwezig met kennisgeving:
Ellen Goossens, Jessica Berckmans, Kathrin Arets, Ken Kerkhofs, Nassera Choatene,
Valerie Lebbe, Vicky Van de Velde

1. Speeltuigen, speelbos, keukentje en buitenklas
• De beschermende ondergrond rondom de speeltuigen (lagere school), alsook
de omheining voor het speelbos (voor de 3de kleuterklas) worden rond midden
mei door een aannemer geplaatst.
• De gemeente heeft haar akkoord gegeven om met de afgegraven grond
rondom de speeltuigen een speelheuvel aan te leggen.
• De twee buitenkeukentjes zijn intussen geplaatst aan Doornroosje. Potjes en
pannetjes zijn besteld en zouden binnenkort geleverd moeten worden.
• Ook de plaatsing van 3 houten picknicktafels (kleutermodel) is aangevraagd en
goedgekeurd.
2. Schoolfeest
• Op zondag 24 juni gaat het schoolfeest door. Het thema is “Gek op Groen”.
• De werkgroep is druk aan het werk om het programma voor de dag samen te
stellen met een aantal originele workshops en evenementen. Het springkasteel
zal opnieuw van de partij zijn. In navolging van het grote succes vorig jaar
wordt ook het “Blotevoetenpad” opnieuw ingericht.
• De activiteiten starten op hetzelfde uur als voorgaande jaren.
• Volgend op het “Gek op Groen” thema worden er dit jaar mojito’s
geïntroduceerd, uiteraard met een groen muntblaadje erin. ¡Olé!
• Na de logistieke probleempjes met de tapkraan wordt er deze keer geopteerd
voor stress-vrije flesjes (in plaats van vaten) bier. Met de grote koelwagen zou
er zeker voldoende koelcapaciteit moeten zijn.
• Qua versnaperingen staan er opnieuw tapas en frietjes op het menu.
3. Jubileumjaar – GBS Wemmel 1968-2018
Op vrijdag 14 september wordt het startschot gegeven voor een resem activiteiten
rond het jubileumjaar. Een aantal ideeën wordt opgelijst en verder uitgewerkt door
Vera. Meer hierover in de volgende vergadering.

4. Ijsjes
Op vrijdag 22 juni, de laatste vrijdag voor het einde
van het schooljaar, wordt de hele school getrakteerd
op een ijsje. Onder het welwillend oog van onze
penningmeester voorziet GBSkring hiervoor budget.

5. T-shirts
De Kring biedt alle leerlingen uit het eerste jaar in
september een turn T-shirt aan. Nadien wordt een bestelling geplaatst om de stock
opnieuw aan te vullen, maar onze drukker heeft laten weten dat de traditionele
oranje kleur helaas niet langer beschikbaar is. Er wordt overwogen om een andere
leverancier te zoeken die dezelfde oranje kleur nog wel kan aanbieden, maar eerst zal
aan Katleen gevraagd worden om een overzichtje te geven van de aantallen die
momenteel nog voorradig zijn.
6. Ledenwerving
Heel wat actieve kringleden zullen de komende 2 jaren afzwaaien. Het meest acuut is
de vervanging van Alexis (Penningmeester) en Dilek (onze “Party Manager” die o.a.
zorgt voor de drank en versnaperingen tijdens de vergaderingen). In annex een korte
job-omschrijving van de taken van de penningmeester.
7. Varia:
• Inschrijvingen 1 maart: uiteindelijk waren er 14 kandidaten voor slechts 9
plaatsen. Tegen volgend schooljaar wordt er gewerkt aan de introductie van
een elektronisch aanmeldingssysteem samen
met de andere Wemmelse scholen.
• 14 mei: Kermis & frietjes voor alle kleuters: de
Kring sponsort het frituurvet + de
frietaardappelen en zal ook een helpende hand
bieden bij het bakken op de dag zelf.
• KBC heeft ons verzocht om het Bankcontact
toestel tijdig te reserveren. Volgende
vergadering zouden we al meteen de data voor
volgend schooljaar willen vastleggen. Wellicht wordt dit:
o Kerstmarkt (14 december?)
o Eetfestijn (maart)
o Schoolfeest (22 juni?)

Datum volgende vergadering:
Dinsdag 5 juni om 20u in de klas van juf Els

Penningmeester
De penningmeester draagt zorg voor de financiële gezondheid van de kring en houdt
de inkomsten en uitgaven bij.
Op jaarbasis komt dit neer op het verwerken (ofwel zelf betalen ofwel gewoon de
betaling in de boeken schrijven) van een kleine 100 transacties (kan volledig via het
internet). De meeste van die transacties vinden plaats rond de “grote
gebeurtenissen“: Halloween, het kerstfeest, het ontbijt en het schoolfeest.
Bij deze evenementen wordt vooraf gezorgd voor kleingeld + jetons + reservering van
het Bankcontact toestel. Achteraf wordt de kassa geteld, moet de binnengekomen
cash naar de bank gedaan worden (via betaalautomaat) en wordt tenslotte een
winstberekening per evenement gedaan. Hiervoor rekent men best 1 à 2 uur per
evenement (uitgezonderd de deelname aan het evenement). Stricto senso is het niet
nodig dat de penningmeester ook de kassa doet bij een evenement, maar dit wordt
best geval per geval bekeken.
Verder zorgt de penningmeester ook voor het jaaroverzicht aan het begin en einde
van het schooljaar.

