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VERSLAG: ALGEMENE VERGADERING van de Oudervereniging GIBO Mariaburg, gehouden te 
Brasschaat op 28 januari 2019  
 
Aanwezig: 
 
Thomas D’Espallier (voorzitter), Liesbeth Reynders, Marjolein Ceulemans, Joyce Peeters, An 

D’Hulster, Stefanie Heirman, Yessica Haest, Kristel Sonneville, Eva Michielsen, Stijn Vernaillen, Tim 

Peeters, Ann Leyssens, An Van Aken (penningmeester), Annelies Dens, Katrien Van Hulst, Sandrine 

Verstraete, Katrien Segers (secretaris). 

Verontschuldigd: 

Arvid Van Staey, Peter Goetschalckx, 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 12.11.2018 
3. Verslag penningmeester 
4. Vormingsavond 
5. Quiz 
6. Ontbijt / Brunch 
7. Carnaval en reuzen 
8. ODD 2019 
9. Varia 
 

1. Verwelkoming 
2. Goedkeuring verslag AV 12.11.2018 

 
Het verslag van de Algemene Vergadering van de oudervereniging Gibo Mariaburg, gehouden te 
Brasschaat op 12 november 2018, wordt goedgekeurd. 
 

3. Verslag penningmeester 
 
An Van Aken geeft een stand van zaken van de zichtrekening (ongeveer €1.000,00) en spaarrekening 
(ongeveer € 22.000,00) van de oudervereniging.  
 
Via Fintro kunnen niet langer munten of briefjes van € 5,00 worden afgehaald. Er kan enkel gebruik 
gemaakt worden van de bancontact en de eraan verbonden beperkingen. Dit is niet werkbaar.  
 
An wordt gevraagd om na te kijken welke voorwaarden bij andere banken (Argenta, Fortis, …) gelden 
zodat de oudervereniging op de volgende vergadering een overstap van bank kan bespreken.  
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4. Vormingsavond: 14 maart 2019 
 
Eva bevestigt dat Daniëlle Kole als spreker voor de vormingsavond op 14 maart 2019 werd geboekt, 
met als onderwerp: ‘Op een talentvolle manier kijken naar uw kind’.  
 
Het is nog niet geweten of de Gezinsbond deelt in de kosten. Er zal € 2,00 inkom gevraagd worden. 
 
De extra drank van de quiz zal voor deze activiteit gebruikt worden.  
 
Vrijwilligers: Annelies Dens, Liesbeth Reynders en Sandrine Verstraete (opzetten en toog) 
 

5. Quiz: 16 februari 2019 
 
An en Stefanie zullen extra drank bestellen (vormingsavond). Er wordt iets meer ‘zwaar bier’ en 
glazen besteld (ook drank uit kot gebruiken). De drank kan donderdag voor de quiz worden geleverd. 
An VA merkt op dat er nog sauzen (mosterd!) in het kot ligt voor de snacks. 
Er wordt opnieuw met drankkaarten gewerkt.  
Als prijs wordt een bon voor het schoolfeest gegeven. An VA kijkt dit na. Er is opnieuw een tombola. 
Er zijn tot nu toe 19 ploegen ingeschreven 
 
Vrijwilligers: An VA en Sandrine (kassa), Marjolein. Katrien VH verzendt een oproep. Er zijn 4 
volwassenen nodig aan de toog (3 achter, 1 voor). 
Een aantal kinderen zouden mee willen helpen: Jessica (met een vriendin) en Eline (met aantal 
andere oud-leerlingen) 
 

6. Ontbijt: 23 maart 2019 
 

Stijn heeft een website opgesteld voor de bestellingen het ontbijt (individuele keuzes). Bij bestelling 
wordt dan een automatische bevestiging per e-mail verzonden. De URL moet nog worden nagekeken 
(Tim, via juf Joyce). Deze website kan later voor andere activiteiten worden gebruikt. 
 
Volgende week wordt een e-mail verzonden en de kinderen krijgen een flyer mee met link. 
 
Prijzen: € 10,00 / volwassene, € 5,00/kind voor het basispakket. Koffiekoeken, pistolets en croissants 
zijn apart te bestellen.  
 
Er kunnen maximum 150 personen deelnemen. Er is één shift. 
 
Liesbeth en Stefanie zijn aan het zoeken naar sponsors (Danone, Kellogs, Delhaize, kranten, …).  
 
Na het ontbijt zou een kort bewegingsmoment worden georganiseerd. Zouden juf Laura en juf 
Marjolein dit willen doen?  
 
Katrien VH zal een oproep verzenden voor zelfgemaakte confituur en verse eieren (met vermelding 
van de week waarin ze nodig zijn). Op basis van het aantal inschrijvingen wordt een tweede oproep 
voor de eieren gedaan. Eieren worden met spek gebakken op de bakplaten van de pannenkoeken.  
 
An Leysen vraagt na of An Possemiers nog boeketten heeft van bloemschikken voor decoratie.   
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Vrijwilligers: juf Joyce, juf Marjolein, Annelies Dens, Katrien S (vanaf 7u30). Eventueel Tom en Tim 
Peeters. Verdelen brood, aanvullen drank, bij charcuterie, … 
 

7. Carnaval en Reuzen 
 
Charlotte en Annelies bekijken de hoeveelheden. Er zijn nu ongeveer 470 leerlingen. Per leerling 2 
pannenkoeken. Ongeveer 25 kinderen per klas en de leerkrachten.  
 
Er zal gevraagd worden om via de maandbrief glutenvrije of lactosevrije pannenkoeken te bestellen.  
 
Afhankelijk van het weer lopen de Reuzen mee in de stoet. Tom is vrijwilliger. Katrien VH doet een 
oproep naar een sterke man / vrouw. Vertrek om 9u.  
 
Vrijwilligers: thema: sprookjes. Verkleden mag! 
Bakkers (al een paar jaar vaste groep): Peter, Arvid, Tom, Stijn, Steven en Christiaan.  
Bereiden deeg (donderdagavond 20u): Kristel, Yessica, Tom 
Uitdelen: Liesbeth, Yessica, Kristel, Stijn Vernaillen. Er zijn in de voormiddag en namiddag telkens 5 
vrijwilligers voor het uitdelen nodig. Katrien VH doet een oproep bij kleuters en lagere school. 
 

8. ODD 2019 
 
Katrien VH heeft paardenmolen besteld. Stefanie heeft aanvraag gedaan voor grote stormbaan, maar 
school heeft nog geen e-mail ontvangen. Ze vraagt dit nogmaals na.  
 
Er wordt een aparte vergadering georganiseerd met de verantwoordelijken. Tom maakt een doodle 
(via Tim Peeters) om te vergaderen met:  
 
Juf Marjolein en An Leyssen (schoolteam), Katrien VH, Stefanie, Steven Tahon, , Tim Peeters, 
Sandrine, Peter, An VA, Tom, Katrien S en Arvid.  
 

- Vrijwilligers: Katrien VH 
- Toog: Steven Tahon 
- Attracties: Stefanie, Katrien VH en Tom  
- Foodtrucks en wijntruck: Tom 
- BBQ: Tim Peeters, Katrien VH, Sandrine, 
- Opruim en opbouw: Tom en Peter  
- Coördinatie An VA  

 
Wat zoeken we nog? 

- Pannenkoeken en/of hotdogs om Peter te ontlasten 
- Iemand voor attracties 
- Iemand die alle aankopen doet 
- Iemand voor coördinatie opbouw en afbraak 
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9. Data schooljaar 2018-19 
 
Algemene Vergadering: op  maandag 25 maart, 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 23 februari en 11 mei 2019 
 
Soep:  op vrijdag 15 februari en 15 maart 2019 
 
Quiz: op zaterdag 16 februari 2019 
 
Pannenkoeken en carnaval: op vrijdag 1 maart 2019 
 
Vormingsavond:  op donderdag 14 maart 2019 
 
Ontbijt:  op zaterdag 23 maart 2019 
 
Opendeurdag: op zaterdag 18 mei 2019 
 
Etentje oudervereniging: op vrijdag 14 of zaterdag 15 juni 2019 
 
 

10. Varia 
 
a.  
Kan Peter op het volgend werkatelier de gasvuren nakijken?  
 
b.  
Mixer bestellen. Juf Joyce kijkt dit dinsdag / woensdag na en bericht Tom. Als dat niet zou lukken, 
zeker Tom op de hoogte brengen. Dit wordt dringend (carnaval en soep).  
 
c.  
Op woensdag 6/2 (19u) wordt het kot nogmaals opgeruimd en inventaris opgemaakt. An VA vraagt of 
kan worden nagekeken of alle spullen (verlengkabels? Potten? …) zich in de kast bevinden.  
 
d. 
Katrien S verzendt een lijst met leden oudervereniging door aan juf Joyce voor de website.  
 
 
De vergadering wordt om 22.15u gesloten. 


