Verslag bestuursvergadering Vriendenkring DD 20/04/2016

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

1. Goedkeuring vorig verslag
a. Alles ok
2. Evaluatie Valentijnsetentje
a. Er was eigenlijk te weinig volk (om winst te maken)
b. De vraag “Wat doen we ermee???” steekt de kop op. Ook de koksploeg houdt er niks
aan over, waardoor ook Bart Van Damme zich afvraagt of het nog wel de moeite is
om verder te doen.
c. Het spek was voor vele mensen niet echt OK
d. Fons stelt voor om te fusioneren met de OR om zo meer volk te trekken
e. Alain wil volgend jaar een inspanning doen om meer volk aan te trekken
f. Stefaan doet het voorstel om er over na te denken om vb naar Villa Florazicht te
komen met een menu en een vaste prijs. Want ook al zijn we volgend jaar met meer
volk, veel winst houden we ze zeker toch niet aan over!!
g. Jo stelt voor om eens over alternatieven na te denken zoals vb konijnensouper,
waterzooi…..
h. Er is ook een voorstel om volgend jaar geen valentijnsetentje te geven naar
aanleiding van 60 jaar Sint-Michiels

3. 60 jaar Sint Michielsschool
a. Het weekend van 21/4/17
b. Men zou er een feestweekend van maken met een fuif, eten…
c. Er zal waarschijnlijk ook geen kerstmarkt doorgaan om niet in overaanbod te komen
van activiteiten volgend schooljaar!
d. Vrijdag: bierproefavond met Denis Dekeukeleire en een kinderfuif
e. Zaterdag: een eetfestijn ’s middags en ’s avonds een fuif
f. Zondag: een eetfestijn met eventueel een fiets of wandeltocht
i. Enkele voorstellen:
ii. Het eten vervangen door een brunch
iii. We stellen voor om samen met de OR hieromtrent te vergaderen
iv. We denken eraan om als VK gewoon mee te helpen bij de OR en geen eigen
initiatief te nemen
v. Want een activiteit van 100 personen kunnen wij niet aan, we zijn met te
weinig mensen!!

vi. Het voorstel om een desserttocht voor ons rekening te nemen is er wel
vii. Wij zouden ons het liefst concentreren op de zondagnamiddag
viii. Luc neemt dit alles mee naar de OR

4. Nieuws van het schoolfront
a. Vivian haar moeder is overleden
b. Ook Geert Kint verloor zijn schoonmoeder
c. Juf Anna is bevallen van een zoontje Matteo
d. Juf Rivka is zwanger
e. Juf Sabine is geopereerd
f. Juf An Berghmans is langdurig afwezig
g. Op 12 april was er doorlichting en er was een gunstig verslag!!!
h. Met oa de opbrengst van het circus werd er een groot speeltuig geplaatst op de
kleuterspeelplaats. Dit was een grote verrassing voor de kinderen na de
paasvakantie!!! Het speeltuig is echt de moeite en is een groot succes!!
i. Op 22/3 was er een lockdown op school naar aanleiding van de aanslagen in
Zaventem. Alles werd zo goed mogelijk gecommuniceerd en de kindjes werden goed
opgevangen!

5. Evaluatie Circus
a. Het was een schitterend evenement!!!
b. De worstenbak waarover wij ons mee ontfermden is goed verlopen. Er werden
ongeveer 700 worsten verkocht (ipv 1000)
c. De resterende 275 worsten zijn op school en zullen gebakken worden op het einde
van het schooljaar tijdens het SMS-zomerfeest.
d. Het enige jammere was dat de leerkrachten niet echt konden nagenieten van het
circus omdat een weekje later de doorlichting al was.

6. Voorbereiding fietstocht
a. Gert slaat door gezondheidsredenen deze editie over, wat zeker te begrijpen is. We
wensen hem dan ook nog veel beterschap toe!
b. Alain wil de organisatie op zich nemen
c. Er is een voorstel om een oude fietstocht (vb 2007, 2005…) te hernemen mits enkele
aanpassingen. De mensen nu zullen waarschijnlijk die tocht van toen nog niet
gereden hebben!
d. Alle oude fietstochten worden doorgestuurd naar Alain
e. Jo, Dirk en Jean Marie kunnen niet aanwezig zijn op de fietstocht. Daarom verleggen
we de tocht naar 5 juni!!
f. We zouden graag al eens de tocht kunnen proefdraaien binnen 2 weken
g. De drank wordt besteld bij Cans and Bottles, Dirk zorgt hiervoor.
h. Voor de drank voor onderweg zouden we sapjes en water van school meenemen.
Luc is hiermee akkoord.
i. Paul wil verse wafels bakken in combinatie met de pannenkoeken. Men vreest een
beetje dat dit te druk gaat zijn, maar Paul ziet het zitten en gaat ervoor!!!!
j. Cindy zorgt voor de pannenkoeken

k. Cindy spreekt af met Sofie en Ulricke wat er te gebruiken valt van de OR (suiker,
thee….)
l. Wij stellen op de zondag om 10u en moeten dan daarna terug aanwezig zijn om 13u
m. Jo zorgt voor de affiches en flyers
n. Jean-Marie kijkt voor de drankenlijstjes
o. Dirk maakt de verzekering in orde
p. Pascal en Cindy zetten de zaterdag de drank in de frigo
q. Stefaan zorgt voor een fietspomp en reparatiemateriaal
r. Voor sponsoring gaat Dirk nog eens langs bij Crelan, Total, Ignace, Viskraam, Danny
en Inge. Alain vraagt het eens aan zijn vrouwke bij KBC. Cindy gaat langs bij Hutse,
Florafriet en ERM
s. Graag een oproep aan iedereen om nog eens rondvraag te doen voor prijzen!!!!!!

7. Varia:
a. Pascal: * vraagt hoever we staan voor het boekje. Fons is bijna klaar met zijn artikel.
Luc zorgt ook nog voor enkele artikels. Er zijn een hele hoop foto’s van het
valentijnsetentje die we kunnen gebruiken. Jean-Marie gaat er dan aan beginnen.
* We kregen bericht dat de mama van Carlos Bauters overleden is. We geven een
kaartje mee aan Fons, Luc en Dirk die naar de begrafenis gaan.
b. Dirk: De kassa is kapot. Dirk kijkt of er nieuw slotje kan gestoken worden. Is het
slechtste geval zal er een nieuwe kassa moeten aangekocht orden
c. Jean-Marie: Er zijn nog mensen die nog niet betaald hebben. Er zijn herinneringen
uitgeprint en Cindy gaat die opsturen.
d. Fons: heeft een idee om een boekje te maken over de geschiedenis van de Sint
Michielsschool. <dit ter gelegenheid van 60 jaar SMS. Dit zal ook gebeuren!!!! Jean
Marie kijkt wat hij nog digitaal heeft staan van de teksten die Fons reeds schreef voor
in ons boekjes en stuurt dat door naar Luc, zodat Fons dit alles nog eens kan
doorlezen.
e. er wordt een voorstel gedaan om een 2jarige planning op te maken. Zo voorkomen
we misschien dat er niet teveel activiteiten in 1 jaar vallen.
f. Luc: doet een voorstel om eventueel eens een ontbijt(pakket) te organiseren op
school voor Moederdag of Vaderdag

Voor verslag
Cindy Sarlet

