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VERSLAG: ALGEMENE VERGADERING van de Oudervereniging GIBO Mariaburg, gehouden te 
Brasschaat op 29 april 2019  
 
Aanwezig: 
 
Katrien Van Hulst, Kristel Sonneville, Els Lelie, Arvid Van Staey, Annelies Schroeyers, Ann Leyssens, 

Tim Peeters, Ellen Brocatus, Ann Possemiers, Marjolein Ceulemans, Goetschalckx Peter,  

An Van Aken (penningmeester), Katrien Segers (secretaris). 

Verontschuldigd: 

Joyce Peeters, Thomas D’Espallier, Stefanie Heyrman, Liesbeth Reynders, Eva Michielsen, Steven 
Tahon, Annelies Dens, Ann D’Hulster, Yessica Haest en Sandrine Verstraeten  
 
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 25.03.2019 
3. Verslag penningmeester 
4. ODD 2019 
5. Varia 
 
 

1. Verwelkoming 
2. Goedkeuring verslag AV 25.03.2019 

 
Het verslag van de algemene vergadering van de oudervereniging GIBO Mariaburg, gehouden te 
Brasschaat op 25 maart 2019, wordt goedgekeurd. 
 
 

3. Verslag penningmeester 
 

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

 
 

4. ODD 2019 
 
4.1. Verzekering  
 
Katrien S. heeft informatie opgevraagd omtrent een tijdelijke evenementenverzekering bij DVV 
Verzekeringen. De vergadering gaat akkoord met haar voorstel met bijkomend facultatieve waarborg 
overlijden en blijvende invaliditeit. 
De premie bedraagt 149,00 €. Katrien S. doet hiervoor het nodige. 
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4.2. Activiteiten 
 
Meester Dirk komt met Barratollo van 19u tot 21u en serveert koffie, thee en gebak. 
 
Stefanie heeft laten weten dat CM enkel een springkasteel levert. Het zal geplaatst worden op de 
kleuterspeelplaats waar de leerkrachten er toezicht op zullen houden. 
 
Marjolein doet navraag voor het bekomen van een obstakelrun bij ‘t Jumperke en bericht zodra 
mogelijk. Aan de obstakelrun zal met nadarhekken ingang en uitgang worden aangeduid. 
 
Het Perkament wordt geïntegreerd in de toog. Zij zullen eventueel enkele uren helpen aan de toog. 
 
4.3. Materiaal 
 
Ann VA vraagt dat de bestellingen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven voor pannenkoeken en 
hotdogs. 
 
Het BBQ-team wil bewust omgaan met afval en niet langer gebruik maken van plastieken bordjes. 
 
Bij navraag kunnen borden en bestek gehuurd worden bij Brabants. Dit kan “vuil” worden 
teruggegeven maar kost ongeveer 500,00 €. 
 
Ann L. en Annelies S. vragen na of er gratis borden en/of bestek beschikbaar zijn (leger, werkgever). 
 
De school zal leerlingen aanmoedigen om een eigen bord mee te nemen. 
 
Deze oproep zal ook via de Whatsapp-groepen worden verspreid Ann VA heeft een playlist voor 
SABAM ontvangen. 
 
Ann L. meldt via OLA (ijsjes) een aantal parasols met voet bij te mogen houden na de ODD. 
 
Peter vraagt of er een mogelijkheid bestaat om de wasbakken vroeger te kunnen nakijken. 1 week 
voor ODD is het werkatelier en dit zou dan in orde kunnen worden gebracht. 
Peter mailt Steven hierover. 
 
Er dient plasticfolie te worden voorzien om rond de lege bakken van de brouwer te wikkelen bij 
teruggave. 
 
De door de school bestelde ijsjes worden vrijdag reeds geleverd. 
 
Juf Joyce kan geen brood gaan halen, Els Lelie zal deze taak overnemen en het brood afhalen bij 
bakkerij Terminus. 
 
Ann L. heeft het proper maken van de speelplaats reeds geregeld en vraagt na of de putjes ook 
gereinigd worden. 
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4.4. Vrijwilligers 
 
Er werd een bijkomende oproep voor vrijwilligers per brief meegegeven met de ouders. 
Katrien V.H. vraagt dat via de oudercontacten ook reclame wordt gemaakt om mee te helpen bij ODD. 
 
Vrijdag wordt de toog opgebouwd. Steven, Arvid en Katrien V.H. zijn aanwezig. 
 
Zaterdag is het BBQ-team (Tim en Peter) aanwezig. Marjolein is ook aanwezig bij de opbouw 
zaterdag. 
 
Ann V.A. voorziet bonnetjes voor de vrijwilligers. 
 

5. Data schooljaar 2018-19 
 
Algemene Vergadering: op  maandag 3 juni om 20u30. 
 
Werkatelier:  op zaterdag 11 mei 2019 
 
Opendeurdag: op zaterdag 18 mei 2019 
 
Etentje oudervereniging: op vrijdag 14 juni 2019 
 
 

6. Varia 
 
6.1. Etentje oudervereniging. 
 
De vergadering heeft een voorkeur om op 14 juni het etentje te organiseren. 
Er wordt gevraagd om na te denken over een locatie of concept. 
Annelies S. vraagt prijs na bij pizzabakker. 
Voor het overige worden volgende restaurants gesuggereerd: 
“De Broertjes” (Kapellen), “Het District” (Ekeren), “Komo Komo” (Antwerpen). 
Er wordt nog geen beslissing genomen.  
 
6.2. Fruit 
 
Het weekend voor O.H. Hemelvaart wordt fruit op woensdag verdeeld (watermeloen). 
 
6.3. Werkatelier: 
 
Peter zoekt opvolging als verantwoordelijke werkatelier. 
 
 
De vergadering wordt om 21u45 gesloten 
 


