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VERSLAG: ALGEMENE VERGADERING van de Oudervereniging GIBO Mariaburg, gehouden te 
Brasschaat op 25 maart 2019  
 
Aanwezig: 
 
Thomas D’Espallier (voorzitter), Eva Michielsen, Katrien Van Hulst, Kristel Sonneville, Kristiaan 

Dierckx, Tim Peeters, Ellen Brocatus, Ann Possemiers, Hilde Rasschaert, Arvid Van Staey, Dirk 

Philipsen, Stefanie Heirman, Yessica Haest, Liesbeth Reynders, An Van Aken (penningmeester), 

Katrien Segers (secretaris). 

Verontschuldigd: 

Marjolein Ceulemans, Sandrine Verstraete, Annelies Dens, An d’Hulster, Lynn Ipermans, Charlotte de 

Groot, Annelies Schroeyers, Joyce Peeters, Peter Goetschalckx, Stijn Vernaillen en Diana Martin. 

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 28.01.2019 
3. Verslag penningmeester 
4. Evaluatie: vormingsavond, quiz en ontbijt 
5. ODD 2019 
6. Varia 
 
 

1. Verwelkoming 
2. Goedkeuring verslag AV 28.01.2019 

 
Het verslag van de algemene vergadering van de oudervereniging GIBO Mariaburg, gehouden te 
Brasschaat op 28 januari 2019, wordt goedgekeurd. 
 
 

3. Verslag penningmeester 
 

Facturen sneller bezorgen (inscannen of bakje secretariaat) aan de penningmeester a.u.b.! 

 
Op de vorige vergadering werd aangegeven dat er niet langer munten of briefjes van 5,00 € kunnen 
worden afgehaald bij Fintro. Blijkbaar is dit nu zo bij de meeste banken waardoor er voorlopig niet 
wordt overgegaan tot wijziging van bank. 
 
An VA heeft nog geen rekening ontvangen van wijn & cava voor de quiz. Kan cava in de toekomst 
besteld worden bij “Le Vigneron Provençale”? 
 
De vormingsavond bracht 109,00 € aan inkomsten op. Door de kosten van spreker (275,00 €) en 
brouwer (75,00 €) is er een tekort. Er was dit jaar geen steun van de Gezinsbond. 
 
Ook voor het ontbijt wacht An VA nog op enkele facturen. 
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De vergadering vraagt zich af of de waarborg voor ODD bij brouwer (15.000,00 €) nog actueel is. Kan 
Steven dit nakijken? 
 
An VA geeft een stand van zaken van de zicht- en spaarrekening (ongeveer 24.000,00 €) van de 
oudervereniging. 
 
Dit bedrag is samengesteld uit enerzijds de tactische reserve + (pre)financieringsbuffer ODD en 
anderzijds de gebudgetteerde en voorziene bijdrage van de OV aan de speeltuin lagere school (cfr. 
eerdere beslissingen). 
 
De tactische reserve en buffer voor (pre) financiering ODD kunnen niet aangewend worden voor 
andere doeleinden aangezien zij een noodzakelijke reserve vormen voor onverwachte uitgaven, 
mindere omzetten/opbrengst en/of eventuele ongevallen of schadegevallen (waarvoor geen 
verzekeringsdekking). 
 
Daarover anders oordelen zou de leden van de oudervereniging (dewelke een feitelijke vereniging is 
waarvoor alle leden hoofdelijk aansprakelijk zijn) blootstellen aan onverantwoorde financiële risico’s. 
 
 

4. Evaluatie: vormingsavond, quiz en ontbijt 
 

- Vormingsavond: 
 
Er waren een 40-tal personen aanwezig. De vraag wordt gesteld of deze activiteit nog zal worden 
georganiseerd volgend jaar. Dit wordt op de vergadering in juni besproken. 
 

- Quiz: 
 
De quiz wordt positief geëvalueerd.  
 
De hulp van de kinderen met de bestellingen verliep vlot. Er bestond enige onduidelijkheid omtrent 
de organisatie van de hulp. Zij hadden 3 vrijwilligers nodig en 5 à 6 kinderen van het 6e leerjaar. 
Volgend jaar zal het Quizteam zelf vrijwilligers zoeken zodat dit voor hen duidelijker is. 
 
Het Quizteam wil bekijken of er andere snacks kunnen worden aangeboden. 
 
De tombola heeft 95,00 € opgebracht.  
De quiz zou ongeveer 1.300,00 € hebben opgebracht, waarbij de factuur van de brouwer nog in 
rekening dient te worden gebracht. 
 
Het Quizteam is bereid om de quiz volgend jaar opnieuw te organiseren. 
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- Ontbijt: 
 
Het ontbijt wordt positief geëvalueerd.  
 
Het ontbijt was uitverkocht en er waren ook veel ouders van jonge kleuters aanwezig. 
 
Sponsoring: fruit (Delhaize) en 100 chocoladepuddingen (Danone). 
 
Er waren verschillende activiteiten georganiseerd (bewegingsmoment en voorlezen kleuters) en veel 
helpers aanwezig. Voor het bakken van eitjes (te kopen!) en spek zijn in de toekomst 2 à 3 bakkers 
nodig. 
 
De website was net op tijd klaar voor de bestellingen. De vergadering stelt de vraag of een 
betalingsmodule via de website veel zou kosten en dit nuttig kan zijn naar de toekomst toe. Kan Stijn 
dit nakijken?  
 
Het ontbijtteam is bereid om dit volgend jaar opnieuw te organiseren.  
 
 
De vergadering merkt op dat deze drie activiteiten wel erg dicht bij elkaar werden georganiseerd en 
er wordt geopperd om de activiteiten voor het schooljaar 2019-2020 vast te leggen op de 
vergadering in juni. 
 
 

5. ODD 2019 
 
An VA heeft aanvraag SABAM online ingevuld en ontving de vraag om een playlist te bezorgen. 
Arvid merkt op dat deze playlist beperkt kan zijn en na de ODD kan worden verzonden. 
 
Er geldt een algemeen rookverbod in en rond de school en de leden van de oudervereniging worden 
verzocht om aanwezige rokers hierop aan te spreken. 
 
Tom reserveert de wijntruck. 
Er bestaat onduidelijkheid over de hoeveelheid cava.  Tom vraagt na bij Charlotte en Stijn. 
 
De paardenmolen wordt gesponsord via Stijn. 
 
De activity-run werd via CM besteld. 
Stephanie vraagt na of het een springkasteel of activity-run betreft. Er is een verlengkabel nodig van 
de gemeente. De levering gebeurt om 10.00 uur. 
 
Perkament (juf Inge) en Barattolo (meester Dirk) komen. 
 
Aankoop ingrediënten pannenkoeken: 
An VA en Katrien VH in samenspraak met Annelies D. 
De kartonnen bordjes van vorig jaar waren onvoldoende stevig voor de pannenkoeken. 
 
De vergadering suggereert op de uitnodiging te vermelden: “breng uw eigen bord mee”. 
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Tom mailt Steven over organisatie toog. 
 
Het team van de BBQ vraagt om extra vuilbakken. 
 
Katrien VH verduidelijkt dat de vrijwilligers in shiften van 1,5 uur zullen werken en er 120 helpers 
nodig zijn. Er zijn 20 klassen en er worden 6 helpers per klas gezocht via de WhatsApp groepjes. 
 
De scouts komen ’s avonds helpen. 
 
 
 

6. Data schooljaar 2018-19 
 
Algemene Vergadering: op  maandag 29 april en 3 juni telkens om 20u30. 
De eventuele vergadering van de raad van bestuur vindt telkens plaats op dezelfde dag om 20u. 
 
Werkatelier:  op zaterdag 11 mei 2019 
 
Opendeurdag: op zaterdag 18 mei 2019 
 
Etentje oudervereniging: op vrijdag 14 of zaterdag 15 juni 2019 
 
 

7. Varia 
 
a.  Buurtbewoners:  
 
Alles ok, voorlopig geen bijeenkomst organiseren.  
Na de vergadering in juni communiceren over de activiteiten schooljaar 2019-2020. 
Eventueel via e-mail syndicus. 
 
b.  Soep: 
 
Dit jaar was het moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden ondanks de extra oproep en doodles. 
 
De groenten kunnen niet meer gehaald worden door de vroegere vrijwilligers, Paul en Eric. 
 
Bovendien was er iedere keer een probleem met de gasvuren. 
 
Eva en Katrien hebben nagekeken wat de alternatieven zijn. 
 
Via de Merksemse Soepcentrale kan voor 144,00 €  80 liter soep warm geleverd worden, hetzij 1,8 € 
per liter. De soep kost normaal gezien 80 à 75 €. 
 
Eva vraagt na hoe andere ouderverenigingen dit organiseren. 
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De vraag wordt tevens gesteld of de klassen kunnen helpen met het snijden van de groenten. 
Er wordt 6 keer soep georganiseerd, het zou fijn zijn indien het 4e , 5e en 6e leerjaar hierbij kunnen 
helpen. 
 
De vergadering vindt dit een goed idee. Het schoolteam wordt gevraagd om na te gaan of dat zou 
kunnen.  
 
Wanneer werden de vuren voor het laatst gereviseerd? Kan peter hierover berichten? Blijkbaar 
ontsnapt er gas bij het aansteken. 
 
Meester Dirk kijkt na of de soeppotten op inductievuur zouden passen en contacteert de 
verantwoordelijken (Eva en/of Katrien V.H.) bij promotie in groothandel van verkoop inductievuren. 
 
Meester Dirk licht na de vergadering reeds toe dat de bodem van de soeppotten magnetisch is en de 
huidige potten zouden werken met inductievuur. 
 
Er is tevens een probleem met de afvoer van de afwasmachine. Kan dit worden nagekeken? 
 
c. Werkatelier 
 
Tenslotte verneemt de vergadering dat Peter voor volgend schooljaar een vervanger 
‘verantwoordelijke werkatelier’ zoekt. 
 
 
De vergadering wordt om 22u30 gesloten. 
 
 


