Verslag bestuursvergadering Vriendenkring DD 16/02/2016

Aanwezigen: Pascal Liephout, Cindy Sarlet, Jo Balcaen, Fons Vandesteene, Tine Declercq, Ben
Catteau, Stefaan Messiaen, Jean Marie Haenebalcke, Dirk Boesman, Rudy Dewitte en Alain Devlo
Verontschuldigd: Gert Calcoen, Paul Van Gampelaere, Luc De Waele

1. Circus:
a) Ben Catteau is hier aanwezig als verantwoordelijke voor de "worstenbak" tijdens het
circusweekend. Hij neemt de organisatie op zich samen met Roel Delft.
b) Er zijn 4 voorstellingen tijdens dit weekend (18-19 maart). Er wordt per voorstelling zo'n 450
personen verwacht!
c) Er wordt voorgesteld om per shift met minimum 4 personen te zijn. 2 personen die bakken
en broodjes snijden. En 2 personen die bestellen.
d) De worsten komen van bij keurslager Danny. Er werd afgesproken dat de worsten worden
voorgegaard en vacuum verpakt per 25 stuks.
e) We gebruiken 3 BBQ's: 1 van de school, 1 van de parochie en 1 grote van Peter Derudder
f) De bain-maries zijn ook gevraagd op school. Eventueel kunnen we ook grote kookpotten
gebruiken om warm te houden.
g) Cindy kan de vrijdag al op school helpen van 13u tot 15u.
h) Pascal zal ook aanwezig zijn tussen 16u en 17u.
i) We krijgen 1500 sevietten gesponsord door Karolien Dewitte KBC
j) Hulp op vrijdag 18/3 de 1ste shift. Aanwezig zijn om 17u30
1. Ben Catteau
2. Pascal
3. Dirk
4. Tine
5. Cindy van zodra de opvangkindjes weg zijn.
Hulp op vrijdag 18/3 de 2de shift. Aanwezig zijn om 19u30
1. Jo
2. Stefaan
3. Tine
4. Alain
5. Jean Marie
Hulp op zaterdag 19/3 de 1ste shift. Aanwezig zijn om 12u15
1. Rudy
2. Alain
3. Roel
4. Ben, Pascal en Cindy na de voorstelling
Hulp op zaterdag 19/3 de 2de shift. Aanwezig zijn om 15u45
1. Dirk
2. Roel

3. Ben
4. Stefaan
5. Alain
6. Pascal
7. Cindy
8. Jo (indien familiefeestje niet door zou gaan)
In deze laatste shift blijft iedereen om te helpen opkuisen en afbreken ook.
k) We gaan terug onze banner omhoog hangen
l) Er wordt gekeken voor naamkaartjes die we op kunnen spelden. Jean-Marie en Dirk kijken
of ze er nog hebben liggen.

2. Valentijnsetentje
1) Momenteel zijn er 55 inschrijvingen. We verwachten niet dat er nog veel mensen zullen
bijkomen. We hebben dit getal ook doorgegeven aan de koks.
2) Dirk heeft prijslijsten gemaakt voor op tafel te leggen. We hebben samen de prijzen overlopen en
aangepast waar nodig.
3) De gidsen zijn deze week nog eens aangesproken. Ze komen met 4 personen voor de receptie en
dan komen er nog eens 6 personen extra, zodat ze dan met 10 zijn voor de bediening en bar.
4) Dirk heeft een "productfiche" gemaakt van de soorten wijnen. Deze is nu bij Bollaert ter
verbetering of aanvulling. Deze fiches zullen op de tafels liggen zodat de mensen info over de
wijnen kunnen bekijken.
5) Er is een extra frigo gevraagd aan Cans and Bottles. Alles wordt vrijdagavond om 19u geleverd en
komt zondag terug ophalen.
6) Bij Bollaert zijn er rode, witte wijn glazen gevraagd, eveneens water glazen. Vrijdag wordt er
geleverd en dinsdag terug ophalen.
7) De roosjes zijn besteld bij Peter Derudder.
8) Dirk zorgt voor de chips en de nootjes.
9) Cindy gaat nog om rood tafelpapier en sevietten.
10) VRIJDAG: om 19u30 op school
• Tine brengt de gekleurde doeken mee
• Pascal een fietswiel om de doeken aan vast te hangen
• We kijken ook voor snelbinders en visdraad om proper te kunnen afwerken.
• Iedereen kan komen helpen :-)
11) ZATERRDAG: iedereen om 13u op post
• alles wordt verder klaargezet en afgewerkt
• we hopen tegen 17u klaar te zijn zodat iedereen nog efkes naar huis kan
12) ZONDAG: 10u opkuis
13) Stefaan vraagt aan Bart van Damme om een lijst van wat ze allemaal gebruiken van de scouts.
Dat maakt het terugbrengen gemakkelijker.
14) Koen Dedeurwaerder is Maître en zal door ons betaald worden.
15) Als iedereen aan tafel zit zal Dirk een woordje uitleg geven over de nieuwe wijnkaart en de
nieuwe mannier van betalen.
16) Voorstel van de tafelschikking
a) TAFEL 1: Nestor / De Moor / Fons / Suffys / Bolmers / De Weder / Derudder J / Tavenier A /
Reeuws (12 personen)

b) TAFEL 2: Franky / Geert / Marleen W (4) / Teetaert / Haegeman / Liephout / Peter DR /
Stefaan (18 personen)
c) TAFEL 3: Wouters Griet / Koen en Tine / Cruypennick K / Wallyn / Van Damme / De Smet E /
Tielemans V (10 personen)
d) TAFEL 4: Jean-Marie / Dirk / Jo / Claudine / Gino / Rudy / Luc en Kathleen (14 personen)

Voor verslag
Cindy Sarlet

