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VERSLAG: ALGEMENE VERGADERING van de Oudervereniging GIBO Mariaburg, gehouden te 
Brasschaat op 23 april 2018  
 
Aanwezig: 
 
An Van Aken (penningmeester), Yessica Haest, Liesbeth Reynders, Annelies Dens, Johan Van 

Berckelaer, Katrien Van Hulst, Ann Possemiers, Sandrine Verstraete, Annelies Schroeyers, Marjolein 

Ceulemans, Ellen Brocatus, Hilde Rasschaert, Kevin Douven, Dirk Philipsen, Katrien Segers 

(secretaris).  

Verontschuldigd: 

Thomas D’Espallier (voorzitter), Peter Goetschalckx, Kirsti Alink, Joyce Peeters, Annelies Schroeyers 

Greet De Roover, Kristel Sonneville, Fanny Dujardin, Eva Michielsen, Arvid Van Staey, Stijn Bardyn.  

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 19.03.2018 
3. Verslag penningmeester 
4. ODD 2018 
5. BBQ 
6. Receptie 6e leerjaar 
7. Werkatelier en inventaris 
8. Varia 
 
 
 

1. Verwelkoming 
2. Goedkeuring verslag AV 19.03.2018 

 
Het verslag van de Algemene Vergadering van de Oudervereniging GIBO Mariaburg, gehouden te 
Brasschaat op 19 maart 2018, wordt goedgekeurd.  
 

3. Verslag penningmeester 
 
In tussentijd werd de afrekening van de brouwer (quiz) ontvangen.  
An heeft nog geen factuur van wijn ontvangen voor de kaas & wijn avond.  
 
An wacht nog op de subsidies van het 1e trimester Tutti Frutti.  
 

4. ODD 2018 
 

Werden de scouts in tussentijd gevraagd om te komen helpen? Arvid 
 
De obstakelrun van CM is niet meer voorradig. Er werd een (gratis) springkasteel besteld dat op de 
kleuterspeelplaats zal worden geplaatst. Katrien VH gaat na hoe groot dit springkasteel zal zijn. Wordt 
een logo van CM op een affiche voorzien conform de voorwaarden?  
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De vergadering besluit om – rekening houdend met het thema bewegen – toch een obstakelrun te 
huren bij ’t Jumperke. Juf Marjolein doet hiertoe het nodige.  
 
Barratollo en De Legende zullen aanwezig zijn op de ODD. Mr. Dirk komt – behoudens tegenbericht 
van Arvid – op vrijdagavond naar de speelplaats lagere school.  
 
Blote voetenpad in kleuterspeeltuin: Annelies D. overlegt met kleuterjuffen en gaat op zoek naar 
materiaal.   
 
Hilde weet niet of er al ijsjes besteld werden bij Ola. Zij zal hiertoe het nodige doen, in overleg met 
Arvid. Er zullen er meer worden besteld dan vorig jaar (toen 14 dozen van 24 stuks). 
 
Werd er nog bijkomende tafels, stoelen en vuilbakken besteld? Navragen bij Arvid en Ann.  
 
An suggereert om bij het aanmelden van vrijwilligers voor attracties, ineens een attractie te bepalen.  
 
De drankkaarten van vorig jaar blijven behouden.  
 
De oproepingsbrief zal zo spoedig mogelijk worden verzonden via de klasleerkrachten. Mr. Dirk 
suggereert dat er een persoonlijke boodschap van de leerkracht aan wordt toegevoegd. 
Op de sportdag van de kleuterschool zullen de aanwezige leden van de Oudervereniging trachten de 
andere aanwezigen aan te moedigen om zich aan te melden als vrijwilliger op de ODD.  
Er zullen affiches met oproep worden gehangen aan de kleuter- en lagere school poort (Greet en 
Katrien?).  
 
Om de verantwoordelijken op de ODD herkenbaar te maken zullen Sandrine en Katrien VH een aantal 
t-shirten aankopen.  
 
Kan bij de verantwoordelijken van de toog worden gevraagd om meer aandacht te hebben voor het 
juist wegzetten van lege flessen? Vragen aan Arvid. 
An zal posters voor maken zodat de juiste dozen en bakken beter vindbaar zijn voor de vrijwilligers.  
 
Verlopen de overige aankopen (voorraad) en bestellingen (brouwer?) ODD volgens schema? 
Navragen bij Arvid.  
 

5. BBQ 
 
A. Groenten snijden en sauzen: Katrien VH en Sandrine (soepermama’s en Tutti Frutti) 
De verschillende opties worden op de vergadering besproken. Uiteindelijk wordt er beslist de 
gesneden groenten, pastasalade en aardappelsla aan te kopen bij Vegromix in Sint Kathelijne Waver.  
De sauzen worden aangekocht in Colruyt. 
Dit zou op € 0,90 à € 1,00 per bord komen. 
De bestelling kan vrijdagavond of zaterdagochtend worden opgehaald. Eventueel door Philip 
Madden, Jan Deschuyter of Olivier Gillebert? 
Volgend jaar evalueren! 
 
Katrien VH en Sandrine zullen de bestellingen plaatsen (groenten, sauzen en vlees bbq). 
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B. Tenten plaatsen, materiaal, houtskool: Kristiaan Dierckx, Tim Peeters en Kevin Smets  zullen 
Stefaan Hertling hierover nog contacteren die een draaiboek heeft.   
 
Het brood werd vorig jaar in Merksem besteld. Juf Joyce is bereid om dit op te halen. An zal haar de 
hoeveelheden en prijs van vorig jaar bezorgen.   
 
Er wordt besproken of er een nieuw betalingssysteem moet worden uitgewerkt om lange wachtrijen 
te verhelpen.  
De vergadering besluit dat de kaarten zullen worden afgetekend bij de groenten en vervolgens de 
aanwezigen bij het aanschuiven van het vlees dit zelf doorgeven en er moet worden vertrouwd op de 
eerlijkheid van de aanwezigen. 
Volgend jaar evalueren! 
 

6. Receptie 6e leerjaar 
 
De receptie voor het 6e leerjaar wordt georganiseerd door de school en vindt plaats op woensdag 27 
juni as.  
 
Mr. Dirk kan er niet bijzijn. Hij zal uitleggen wat er juist moet gebeuren aan Hilde / Ann.  
 
Kristel Sonneville en An kunnen eventueel helpen. 
Indien er te weinig ouders van het 5e leerjaar kunnen helpen, zal de Oudervereniging verzocht 
worden om een oproep voor vrijwilligers te verzenden.  

 
7. Werkatelier en inventaris  

 
Er zou een bijkomend werkatelier moeten worden gepland voor ODD. 
Dit kan niet op 5/5 (lentefeest op school). 
Kan Peter nakijken of dit op 26/5 of op 2/6 kan?  
 

8. Varia 
 
A. Er werd een subsidie aangevraagd voor bijkomende toestellen op de speelplaats van de lagere 
school. Deze subsidie staat open voor scholen met een openbare ruimte. In juni wordt het dossier op 
de gemeente behandeld. De school zou er eind juni zicht op hebben. De subsidie bedraagt max. 75% 
van de ingediende offerte. 
 
B. Er wordt gevraagd of het etentje van de Oudervereniging op een andere datum kan doorgaan. 15/6 
is geen optie want dan trouwt juf Maike en de zoon van Hilde. De vergadering is geen voorstander 
van een etentje op zondag.  
Is een vrijdag mogelijk? 
 
Vervolgens wordt als locatie De Veehoeve in Kapellen. Dit wordt uitgebaat door de echtgenoot van 
Juf Sofie (5e leerjaar). Er is een terras met verwarming. Niet te lang wachten met reservatie.  
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DATA SJ 17-18 

 

 
Werkatelier:  datum voor ODD? zaterdag 16 juni 
 
Opendeurdag: op zaterdag 9 juni 2018 
 
Etentje oudervereniging: op 23 juni 2018 

 
De vergadering wordt om 22u gesloten.  

 


