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VERSLAG: ALGEMENE VERGADERING van de Oudervereniging GIBO Mariaburg, gehouden te 
Brasschaat op 19 maart 2018  
 
Aanwezig: 
 
Thomas D’Espallier (voorzitter), An Van Aken (penningmeester), Greet De Roover, Yessica Haest, 

Charlotte De Groot, Kristel Sonneville, Fanny Dujardin, Kevin Smets, Wim Van Den Corput, Tim 

Peeters, Eva Michielsen, Kristiaan Dierckx, Johan Van Berckelaer, An D’Hulster, Arvid Van Staey, Ann 

Leyssens, Katrien Van Hulst, Ann Possemiers, Sandrine Verstraete, Katrien Segers (secretaris).  

Verontschuldigd: 

Peter Goetschalckx, Kirsti Alink, Liesbeth Reynders, Annelies Dens, Joyce Peeters, Annelies 

Schroeyers 

 
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 AV 29.01.2018 
3. Opendeurdag 2018 
4. vrijwilligers en verantwoordelijken werkgroepen 
 
 

1. Verwelkoming 
2. Goedkeuring verslag AV 29.01.2018 

 
Het verslag van de Algemene Vergadering van de Oudervereniging GIBO Mariaburg, gehouden te 
Brasschaat op 29 januari 2018, wordt goedgekeurd.  
 

Verslag penningmeester 
 
De vormingsavond heeft ongeveer € 70,00 opgebracht. Normaal is dit een verliesmakende activiteit. 
Er waren veel deelnemers. De spreker was erg interessant.  
 
Er is nog geen volledige afrekening voor de kaas & wijn avond. De opbrengst zou ongeveer € 960,00 
bedragen maar er moeten nog enkele facturen worden afgerekend (wijn). 
 
De quiz was een groot succes. De opbrengst zou ongeveer € 1700,00 bedragen maar er moeten nog 
enkele facturen worden afgerekend (brouwer). 
 
 

3.  Opendeurdag 2018 
 

De scouts moeten zo spoedig mogelijk worden gevraagd of ze kunnen komen helpen. Eventueel kan 
Tom beroep doen op de zwemclub.  
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Draaimolen werd geboekt en wordt gesponsord door Immo De Laet. 
 
Obstakelrun (6m op 20m): CM sponsort op voorwaarde dat het logo op de affiche staat en er 
minstens 100 kinderen zijn. Het wordt gebracht en opgehaald door CM.  
Stefanie zal dit reserveren en het beginuur (11u) en einduur (20u) doorgeven.  
 
Blote voetenpad in kleuterspeeltuin: suggestie van Annelies Dens. Vergadering vindt dit een zeer 
goed idee. Best afstemmen met directie / kleuterjuffen.  
 
Er zal drank zijn op de kleuterspeelplaats met tafels. Indien ijsjes via Ola worden besteld, kunnen 
gratis parasols worden geleverd. Er werden vorig jaar 14 dozen van 24 stuks besteld (toen voor € 
144,00). Ann Leyssens en Arvid zullen hierover communiceren.  
 
Er wordt door de vergadering opgemerkt dat hoeve-ijs kan worden geleverd. Misschien idee voor quiz 
of kaas & wijn avond volgend jaar? 
 
Aangezien het schoolteam nog een free podium, dansmarathon en photobooth in de inkom 
organiseert, worden er geen andere activiteiten voorzien.  
 
De Wijntruck zal aanwezig zijn.  
 
Heeft juf Inge interesse om er opnieuw met ‘De Legende’ te staan? En meester Dirk? Ann Leyssens 
vraagt dit na. 
 
Voor bestelling brouwer: drank en ijskasten, verbruik van vorig jaar + 20%. 
 
Ann Leyssens merkt op dat de opendeurdag om 22u moet worden gesloten.  Er zal aan de toog een 
bord worden gehangen 'toog sluit om 22u' en aan de kassa een bord 'kassa sluit om 21u30'.  
 

4. Vrijwilligers en verantwoordelijken werkgroepen 
 
BBQ 
 
De voorbereiding van de groenten en sauzen wordt vereenvoudigd door Katrien VH en Sandrine. 
Vorig jaar werd met de voorbereiding begonnen op vrijdag van 14u tot 20u. 
Via Beenhouwer De Bondt kunnen groenten worden voorzien € 4,00 / persoon. 
Kevin Smets suggereert een cateraar dit zou € 4,20 / persoon.  
 
Katrien VH kijkt dit na.  
 
Vlees wordt via slager De Bondt geleverd met BBQ. 
 
Er wordt voorgesteld om het werk als volgt op te splitsen: 
 
A. Groenten snijden en sauzen: Katrien VH en Sandrine (soepermama’s en tutti frutti) 
 
B. Bestellingen, tenten plaatsen, materiaal, houtskool: Kristiaan Dierckx, Tim Peeters en Kevin Smets 
 zullen Stefaan Hertling hierover nog contacteren die een draaiboek heeft.   
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Prijsstijging: van € 6,00 naar € 8,00 (2 stukken vlees: € 10,00, 3 stukken vlees: € 12,00)  
Hamburger blijft € 3,00. 

 
Er moeten broden besteld worden en afgehaald op de dag zelf in Merksem. 

 
Moet er een nieuw betalingssysteem worden uitgewerkt met bonnen (per hoeveelheid vlees een 
kleur bon?) om geen lange wachtrijen te krijgen? 

 
VRIJWILLIGERS  
 
De toog kan nog beroep doen op een vast team, Bart en Rob. Er is steeds een verantwoordelijke 
aanwezig.  
Het grootste probleem stelt zich vanaf 17u – 18u, wanneer iedereen wil eten.  
Per uur zijn er 8 à 10 personen nodig aan de toog en 2 personen voor de afwas.  
Er wordt voorgesteld om opnieuw beroep te doen op de kinderen van het 5e en 6e leerjaar om te 
helpen met afruimen (voor ijs / chips). 
 
Voor de activiteiten zijn er per uur 2 personen nodig voor de draaimolen, 2 personen voor de 
obstakelrun en 2 personen voor het blote voetenpad, hetzij 6 personen per uur. 
 
Voor de BBQ zijn er 8 personen nodig per uur. Kristiaan, Tim en Kevin zullen zelf vrijwilligers zoeken 
en oproepen.  
 
Voor de pannenkoeken en ijsjes (Peter?) zijn er 4 personen nodig per uur.  
 
Voor de opruim zondag zijn minstens 20 personen nodig.  
 
De vergadering stelt voor om bij de oproep voor vrijwilligers een overzicht te geven van het aantal 
gezochte vrijwilligers en de mogelijkheid te geven om met een groepje in te schrijven. 
 
Kan een document worden opgesteld voor de vrijwilligers van de opendeurdag dat door mogelijke 
vrijwilligers kan worden geconsulteerd?  
 
De oproepen zullen per mail worden verzonden (met overzicht vanaf tweede oproep van hoeveel 
vrijwilligers nog nodig zijn) via de klasleerkracht, per brief in de boekentas en er zullen posters 
worden opgehangen. 
 
Prijs voor de best vertegenwoordigde klas?  
 
Een eerste oproep wordt verzonden na de Paasvakantie, een tweede eind april en de derde midden 
mei.  
 
Aangezien er vaak onduidelijkheid bestaat over wie verantwoordelijke is bij een activiteit wordt 
voorgesteld om een aantal t-shirts voor verantwoordelijken te voorzien.  
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5.  DATA SJ 17-18 

 

Algemene Vergadering: op  maandag 23 april telkens om 20u30. 
De eventuele vergadering van de raad van bestuur vindt telkens plaats op dezelfde dag om 20u. 
 
Werkatelier:  zaterdag 16 juni 
 
Opendeurdag: op zaterdag 9 juni 2018 
 
Etentje oudervereniging: op 23 juni 2018 

 
De vergadering wordt om 22u gesloten.  

 
u gesloten. 


