Verslag bestuursvergadering Vriendenkring DD 18/01/16

Aanwezigen: Dirk Boesman, Jean-Marie Haenebalcke, Pascal Liephout, Jo Balcaen, Rudy Dewitte,
Alain Devlo, Tine Declercq, Paul van Gampelaere, Luc De Waele, Cindy Sarlet
Verontschuldigd: Gert Calcoen, Fons Vandesteene

1) Nieuws van het schoolfront
a) De voorbereiding voor het circus is in volle gang
b) Juf Leentje is geopereerd aan de rug en is dus in ziekteverlof. Ze wordt vervangen door
juf Lyssa
c) Vorige week werden er 2 kindjes van de school aangereden in de Fraterstraat.
Ondertussen zijn ze uit het ziekenhuis en verder aan het herstellen thuis. Er is een papa
van de school die een mail heeft gestuurd naar de gemeente om hen er attent op te
maken dat er verlichting nodig is op deze plaats!
2) Evaluatie Kerstmarkt
a) De stand stond op een goede plaats
b) Wij hebben van verschillende mensen gehoord dat ze het leuker vinden als alles buiten
is. Maar blijkbaar ook evenveel mensen die het tegendeel zeggen!
c) We hebben wel een tekort aan glazen. We zijn ze dan zelf gaan ophalen, maar
daardoor hadden we dan eigenlijk handen te kort achter de bar. Volgende keer goed
afspreken met de OR. Als we de glazen zelf moeten ophalen, moeten we 1 man meer
voorzien per shift.
3) Voorbereiding Valentijnsetentje
a) De koks zijn akkoord met de nieuwe voorwaarden
b) De wijn is geproefd door Pascal en Dirk. Zij hebben een selectie gemaakt. De keuze is
gevallen op 3 soorten rode wijn en 2 soorten witte. Bollaert heeft ons ook beloofd
dat we van elke wijn een woordje uitleg gaan krijgen, zodat we een foldertje kunnen
maken om op de tafels te leggen!
c) Thema van de koks is "terreur"
d) Voor de aankleding van de zaal houden we het op het jaarthema van de school
"circus". Tine doet navraag of we de doeken van de scouts kunnen krijgen en
gebruiken.
e) De brieven die Jean-Marie heeft gemaakt zijn nagelezen en kleine aanpassingen
werden gedaan. Ze zijn klaar om af te printen en zo snel mogelijk te versturen. We
kunnen de brief als bijlage meesturen met de e-mails die verzonden worden.
Iedereen zal hem als bijlage bij dit verslag meegestuurd krijgen.
f) Paul heeft via zijn dochter de gidsen gecontacteerd en het is in orde, ze zien het
helemaal zitten om te komen helpen.

g) We bekijken hoe we de drank laten betalen en bedienen. De voorkeur gaat uit om
onmiddellijk te laten betalen aan de mensen van de gidsen die ook zullen bedienen
aan tafel!
h) Onze affiches worden aangepast en bezorgd door Jo tegen eind deze week
i) Er gaat op zaterdag kleutergym door in de turnzaal waardoor we pas om 12u kunnen
beginnen met opzetten.
j) De vrijdag kijken we echter wel al om de dingen voor te bereiden die we kunnen
doen waarbij de kleuters geen hinder hebben op vrijdagavond. Zoals de drank in de
frigo's steken, servetten plooien, doeken omhoog hangen,....
k) Stefaan doet de bestelling van de drank bij Cans and Bottles. Er wordt ook een frigo
gevraagd.
l) De wijn wordt besteld bij Wijnhuis Bollaert. Dirk zorgt daarvoor en vraagt ook een
frigo
m) Wie kan komen helpen om op te stellen op vrijdag om 19u30? Tine, Dirk, Rudy, Jean
Marie, Jo, Pascal, Cindy en Alain
n) Hulp op Zaterdag om 12u30: Luc, Alain, Rudy, Jean Marie, Jo (om 13u30), Dirk, Tine,
Cindy en Pasccal
o) Jean Marie brengt terug zijn iPod mee voor de achtergrond muziek
p) De opkuis gebeurt op zondag vanaf 10u. Alain, Rudy, Jean Marie, Jo, Dirk, Tine, Pascal
en Cindy komen helpen
q) De aankopen in de Colruyt kijkt Dirk voor.
r) Voor tafelpapier en servetten gaat Cindy naar AVA gaan kijken
s) Bloemetjes voor op tafel worden aan Peter Derudder gevraagd door Pascal
t) De sleutels worden vrijdag meegegeven aan Brigitte.

5)

Varia
a) Om de brieven voor Valentijn en lidgeld af te drukken wordt er gekeken voor blanco
overschrijvingen. Cindy doet navraag bij An Van Rompu. Indien er geen zijn, gaat
Cindy er kopen bij Strobbe!!

Voor verslag
Cindy Sarlet

