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VERSLAG: ALGEMENE VERGADERING van de Oudervereniging GIBO Mariaburg, gehouden te 
Brasschaat op 13 november 2017  
 
Aanwezig: 
 
Thomas D’Espallier (voorzitter), An Van Aken (penningmeester), Katrien Van Hulst, Hilde Rasschaert, 

Ann Leyssens, Stijn Bardyn, Ellen Brocatus, An D’Hulster, Stefanie Heirman, Marijke Kaekebeke, Sofie 

Claessen, Ann Possemiers, Marjolein Ceulemans, Sari De Boeck, Joyce Peeters, Arvid Van Staey, 

Liesbeth Reynders, Kristel Sonneville, Annelies Schroeyers, Annelies Dens, Kirsti Alink, Sandrine 

Verstraete, Charlotte De Groot, Katrien Segers (secretaris).  

Verontschuldigd: 

Fanny Dujardin, Peter Goetschalckx, Eva Michielsen 

 
De vergadering vangt aan om 20.30 uur. De vergadering erkent dat zij regelmatig is samengesteld en 
geldig kan beraadslagen over de agenda. 
 
1. Verwelkoming 
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 25/09/2017 
3.Tutti-frutti SJ ’17-18 
4. Kersthappening 
5. Kaas- en wijnavond 
6. Kleuterspeeltuin 
7. ODD 2018 
8. Vormingsavond 
9. Verantwoordelijke pannenkoeken en BBQ   
10. Quiz 
11. Inventaris 
12. Varia  
 

1. Verwelkoming 
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 25/09/2017. 

 
Het verslag van de Algemene Vergadering van de oudervereniging Gibo Mariaburg, gehouden te 
Brasschaat op 25 september 2017, wordt goedgekeurd. 
 
 
        3.   Tutti Frutti: 
 
Ann heeft een voorstel van planning voor het fruit vanaf 22 december 2017 opgesteld. 
 
Sandrine zal op basis van deze lijst offertes opvragen (per semester) bij Colruyt, fruitwinkel Schriek en 
Carrefour. Er wordt door de vergadering gesuggereerd om ook bij juf Kim H. te informeren omtrent 
de levering van de kiwibes. 
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4.    Kersthappening (schoolteam): 
 

Katrien zal namens de oudervereniging een oproep verzenden voor vrijwilligers voor de  
Kersthappening. 
 
Het betreft voornamelijk: versieren, opstellen tenten en vuurkorven, elektriciteit, appelsienen, … 
 
Er zullen 3 foodtrucks aanwezig zijn en 1 groot kraam voor drank. Katrien VH. suggereert om drank 
via Colruyt (solutions) te bestellen aangezien zij gratis leveren vanaf 250,00 €. 
De vergadering vraagt zich af of DE LEGENDE ook aanwezig zal zijn. 
 
De verantwoordelijke van Tutti Frutti en soepermama’s zullen nog een oproep verzenden voor 
bijkomende hulp. 
 
Juf Sari vraagt of Peter in ieder geval aanwezig zou willen zijn voor hulp met de elektriciteitsdraden. 
 
De opbrengt zal grotendeels gaan naar “Feestvarken” en een deel naar “De Warmte Week”. 
 

5.   Kaas- en wijnavond. 
 
De kaas- en wijnavond gaat door op 3 februari 2018. 
 
Juf Ellen kan gekookte frikandellen voorzien aan 10,20 €/kg (ongeveer 25 frikandellen). Hierbij 
kunnen krieken en brood worden gegeven. Kinderen eten gemiddeld 4 frikandellen (kleuters 3). 
 
Stefanie heeft geïnformeerd naar de levering van spaghetti. Dit zou 2,50 € per kind kosten + 1,00 € 
voor bord en bestek, en 4,20 € per volwassene + 1,00 € voor bord en bestek. 
 
De vergadering beslist om dit jaar als kindermenu frikandellen met krieken en brood te voorzien. 
Dit zal worden georganiseerd door juf Ellen en Stefanie. 
 
Er worden vrijwilligers gezocht voor het maken van desserts: Stefanie zal tiramisu maken, Katrien VH 
chocomousse en An cake. 
 
Arvid zal begin december een brief per e-mail verzenden. Voor de kersthappening zullen affiches 
worden opgehangen.Na de kerstvakantie zal een herinnering worden verzonden. De einddatum voor 
inschrijving is op vrijdag 26 januari 2018 (week ervoor). 
 
Zal de kaas dit jaar opnieuw via meester Dirk worden besteld? Kunnen borden en kaasplanken dit jaar 
opnieuw van meester Dirk worden gebruikt? 
 
De prijs van de kaasschotel wordt bepaald op 13,00 € (indien de kostprijs van de kaas hetzelfde is als 
vorig jaar). Voor de kindermenu wordt een prijs van 8,00 € voorgesteld. 
 
De wijn wordt besteld bij Le Vigneron. 
 
Over de decoratie zullen juf An P. en Ann Leyssens nadenken. 
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6.    Kleuterspeeltuin 
 
De kleuterspeeltuin werd feestelijk geopend op 10 november 2017. 
 
Er werd voor 9.000,00 € winst wafels verkocht. De receptie bracht nog eens ongeveer 590,00 € op. 
De totale kostprijs van de kleuterspeeltuin dit jaar bedroeg 20.000,00 € waarvan de oudervereniging 
7.500,00 € heeft bijgedragen. 
De wilgenhut werd vorig jaar reeds bekostigd (450,00 €). 
 
De directie wil ook graag de initiële werkgroep bedanken voor haar inzet. 
 

7.   ODD 2018 
 

De paardenmolen wordt nog steeds gesponsord door Immo De Laet. Er zal dit jaar geen speleobox 
en/of zenuwspel worden voorzien. 
 
Katrien VH verwijst naar de website van CM voor de obstakelrun. 
 
Arvid bezorgt het draaiboek (BBQ) aan Katrien VH en Sandrine voor nazicht prijzen. 
 

8.    Vormingsavond: 
 
Op 20 februari 2018 vindt de vormingsavond plaats. Eva neemt dit in de toekomst van Arvid over. 
Arvid, Eva en Ann Leyssens organiseren de vormingsavond dit jaar. 
 
Arvid zal begin december een brief verzenden. De affiches zullen voor de kersthappening worden 
opgehangen en na de kerstvakantie zal nog een brief worden meegegeven. 
Een eerste kans op inschrijving wordt gegeven aan ouders van leerlingen van de school. 
Het is nog niet duidelijk hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn. 
 
De gezinsbond sponsort deze activiteit mee. Er zal een inkom van 2,00 € worden gevraagd. 
 
Midden januari zal Arvid een oproep verzenden om medewerkers te vinden. 
 

9.   Verantwoordelijke Pannenkoeken en BBQ 
 
Voor de pannenkoeken werden volgende verantwoordelijken gevonden: 
Charlotte De Groot en Steven Tahon (met Annelies Dens). 
 
Stijn zal hen het recept bezorgen en lijst met aankopen (433 leerlingen). 
Er wordt gevraagd dat bij het verzenden van de maandkalender door Erica, deze zal vermelden dat 
speciale pannenkoeken (gluten- of lactosevrij) door de ouders kunnen worden besteld. 
 
Er werd nog geen verantwoordelijke voor BBQ gevonden. 
Juf Ellen zal navragen wat de kostprijs bedraagt voor een BBQ. 
Sandrine in Katrien VH kijken na of de groenten en sauzen kunnen worden vereenvoudigd. 
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10.    Quiz: 

  
Stefanie Heirman en Ann D’Hulster kunnen dit jaar op 17 maart 2018 een quiz organiseren. 
Zij zullen trachten de quiz te organiseren voor 20 à 25 ploegen van telkens 6 personen. 
Per ploeg zal 18,00 € inkom worden gevraagd. 
De deuren openen om 18u30 zodat de quiz om 19.00 uur kan starten. 
Per ploeg dienen twee leden van Gibo Mariaburg afkomstig te zijn. 
 
Kunnen de kinderen van het 6de leerjaar opdienen? 
Kunnen de kinderen van het 5de en het 6de leerjaar de formulieren uitdelen en ophalen? 
 
Ann zal de kassa doen. Er wordt gewerkt met een drankkaart. 
 
Tapas: Gitte (vrouw van Tom) kan deze dit jaar niet maken.  
 
De brieven voor de quiz worden per mail verzonden. 
 
Er zou rond het thema sport moeten worden versierd (gelet op het jaarthema van de school). 
 
Indien de formulieren 4 à 5 weken op voorhand aan Ann Leyssens worden gegeven, zorgt zij voor 
copies. 
 
Stefanie en Ann D’Hulster zullen de ouders warm maken voor de quiz via foto’s of filmpjes. 
 
Er worden enkel prijzen voorzien voor de winnaar (hierbij wordt gedacht aan drankkaarten voor de 
ODD). Er wordt waarschijnlijk een tombola met sporttas georganiseerd en een speciale prijs voor de 
grootste verbruiker. 
 

11.   Inventaris: 
 
Er dient dringend een inventaris te worden opgesteld van de goederen van de oudervereniging. 
Peter zou moeten nakijken wanneer dit kan gebeuren. 
Hilde is bereid om namens de school hierbij aanwezig te zijn en Liesbeth wil ook helpen afhankelijk 
van de datum. 
 
 

12.    Varia: 
 

a. An vraagt om facturen die verwacht worden via het werkatelier reeds even op voorhand aan haar 
te melden. 
 
b. Tom contacteert de verzekering over de geplande activiteiten. 
 
c. De actuele lijsten met leden Oudervereniging zullen op de website worden geplaatst. 
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d. data schooljaar 2017 - 2018 
 

Algemene Vergadering: op  maandag 29 januari en 23 april telkens om 20u30. 
De eventuele vergadering van de raad van bestuur vindt telkens plaats op dezelfde dag om 20u. 
 
Werkatelier:  op zaterdag 9 december (volgende data zullen nog worden meegedeeld) 
 
Soep:  op 15 december, 19 januari, 23 februari en 23 maart 
 
Kersthappening (door schoolteam): op vrijdag 22 december 2017 
 
Kaas- en wijnavond:  op zaterdag 3 februari 2018 
 
Pannenkoeken en carnaval: op vrijdag 9 februari 2018 
 
Vormingsavond: op dinsdag 20 februari 2018 
 
Quiz: op zaterdag 17 maart (18u30 deuren) 19.00 uur  
 
Opendeurdag: op zaterdag 9 juni 2018 
 
Etentje oudervereniging: op 23 juni 2018 

 
 
De vergadering wordt om 22u20 gesloten.  


