
 
 

VERSLAG: ALGEMENE VERGADERING van de Oudervereniging GIBO Mariaburg, gehouden te 
Brasschaat op 29 januari 2018  
 
Aanwezig: 
 
An Van Aken (penningmeester), Stefanie Heirman, An D’Hulster, Annelies Dens, Greet De Roover, 
Arvid Van Staey, Peter Goetschalckx, Hilde Rasschaert, Ellen Brocatus, Ann Possemiers, Dirk Philipsen, 
Liesbeth Reynders, Kristel Sonneville, Sandrine Verstraete, Katrien Segers (secretaris).  

Verontschuldigd: 

Thomas D’Espallier (voorzitter), Kirsti Alink, Fanny Dujardin, Eva Michielsen, Katrien Van Hulst, 
Annelies Schroeyers, Stijn Bardyn, Marjolein Ceulemans, Joyce Peeters.  

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 13.11.2017 
3. Verslag penningmeester 
4. Tutti-frutti 
5. Vormingsavond 
6. Carnaval en reuzen 
7. Kaas- en wijnavond  
8. Quiz 
9. ODD 2018 
10. Werkatelier en inventaris 
11. Varia 
 

1. Verwelkoming 
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 13/11/2017. 

 
Het verslag van de Algemene Vergadering van de oudervereniging Gibo Mariaburg, gehouden te 
Brasschaat op 13 november 2017, wordt goedgekeurd. 
 
        3. Penningmeester   
 
Naar aanleiding van het verslag van de Algemene Vergadering van 13/11/2017 vult An nog aan dat 
m.b.t. de kleuterspeeltuin de wilgenhut vorig jaar werd bekostigd door de Oudervereniging en dat dit 
inclusief onderhoud 843,18 € bedroeg. 
 
De facturen voor het 1e semester tutti frutti werden met de subsidie-aanvraag mee verzonden.  
 

4. Tutti Frutti: 
 
Er werden verschillende offertes opgevraagd voor fruit. Er wordt besteld bij Colruyt (bleek het 
goedkoopst). De hoeveelheid fruit werd gehalveerd. Bij navraag bij het lerarenteam blijkt dit tot op 
heden voldoende.  
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De kostprijs bedraagt € 35,00 per keer, waardoor er geen meerkost zou zijn voor de Oudervereniging 
in vergelijking met de vorige (gesubsidieerde) jaren.  
 
An volgt dit verder op.  
 

5.    Vormingsavond: (20 februari 2018) 
 

Tot nu toe zijn er 45 inschrijvingen. 
 
De oproep voor vrijwilligers wordt deze week verzonden.  
 
De Gezinsbond sponsort 60,00€ en onkosten.  
 
Er komt een advertentie voor de vormingsavond in de Brasschaatse Film. 
 
Arvid vraagt Hilde om een affiche aan de poort te hangen en er zal deze week nog een e-mail en brief 
worden verzonden aan de ouders.  
 
An zal kleingeld voorzien. 
 
Er melden zich reeds een aantal vrijwilligers: An, Liesbeth, Sandrine, Kristel en Annelies (Schroeyers).  
 

6.   Carnaval: (9 februari 2018) 
 
Via tutti frutti en de soepermama’s zal een oproep voor vrijwilligers worden verzonden. 
Er melden zich reeds een aantal vrijwilligers: Kristel, Liesbeth, An, Peter, Tom, Steven, Stijn, Annelies 
(Schroeyers). 
 
Donderdag om 20u zullen An en Kristel (eventueel Sandrine) al beslag maken en koel zetten.  
 
De voorraad zal worden nagekeken (servietten, suiker, potjes voor suiker, …). 
 
Katrien zal donderdagavond 3 gasflessen klaarzetten.  
 
Het thema is ‘bewegen’. 
 
Sandrine kijkt na of er muziek kan worden geregeld voor de stoet.  
 
 

7.    Kaas- en wijnavond: (3 februari 2018) 
 
Tot nu toe zijn er ongeveer 80 inschrijvingen (waarvan 10 kinderen).  
 
Katrien verzendt nog een oproep voor vrijwilligers aan alle medewerkers bij activiteiten. 
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Katrien helpt mee met drank klaarzetten vrijdagavond. 
Zaterdag ruimt Hilde mee op, samen met Peter. 
Mr. Dirk kan helpen van 18u tot 19u. 
 
Vanaf 16u zou de kaas ter plaatse moeten zijn. 
Mr. Dirk bestelt kaas voor 60 personen met noten, rozijnen en druiven. 
Arvid bestelt 13 vleesschotels en 10 kinderschotels (frikandellen met krieken) bij juf Ellen.  
 
Borden en bestek worden meegebracht door mr. Dirk. Er zijn twee grote houten schijven voor kaas 
van mr. Dirk aanwezig op school.  
 
Er zijn rood met wit geblokte servietten. 
 
De versiering van de vorige jaren is nog ok. Mr. Dirk heeft nog een doos met beplakte theelichtjes 
opzij gezet.  
 
Arvid bestelt brouwer en zal wijn halen, brood en boter.  
 
Stefanie zal tiramisu maken, Katrien VH chocomousse, Machteld rijstpap en An cake (telkens 40 
porties). Er staan nog potjes in het kot. 
 
An zal de lijst met inschrijvingen aan Arvid verzenden. 
 
An stelt voor volgend jaar het e-mailadres van de Oudervereniging 
(oudervereniginggibo@gmail.com) te gebruiken voor de inschrijvingen.  
 

7.   Quiz: (17 maart 2018) 
 

De uitnodiging zal volgende week per e-mail en brief worden verzonden met vermelding van het 
e-mailadres van de Oudervereniging voor de inschrijving. 
 
Na de krokusvakantie zal bij het 5e en 6e leerjaar worden geïnformeerd of de leerlingen willen 
helpen (ophalen formulieren) en bedienen en zal een doodle met oproep voor vrijwilligers worden 
verzonden (An doet de kassa, Sandrine komt helpen). Voor de toog zijn 4 vrijwilligers nodig. 
 
Jury en presentatie zijn in orde.  
 
Ann D’Hulster en Stefanie denken na over hapjes (kaas, salami, chips, …). 
 
Twee weken voor de quiz zal het aantal deelnemers worden doorgegeven (bestelling brouwer via 
Arvid). 
 
Er kunnen kopies worden gemaakt op school.  
 
Voor de tombola wordt een sportzak gevuld en kan het gewicht worden geraden (1€/ briefje, 4€/5 
briefjes). 
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Er wordt een prijs voorzien voor de grootste verbruiker. Dit wordt geteld door het aantal 
drankkaarten per ploeg. 
 
De winnaars van de quiz krijgen een speciaal pakket voor ODD (drankkaart en BBQ pakket - gemaakt 
door An en Stefanie). 
 
Voor het klaarzetten van quiz kunnen Arvid of An gecontacteerd worden ivm sleutel.  
 
Volgend jaar kan rondgekeken worden naar sponsors.  
 

8.    ODD: 
 
Sandrine en Katrien VH zullen navraag doen omtrent kostprijs sauzen, gesneden wortelen, pasta- en 
aardappelsalade. Tomaten en komkommer kunnen dan op vrijdag worden gesneden (Colruyt, 
Trappeniers, Hanos, …). 
 
Via Stefan en Christophe is in tussentijd het draaiboek gevonden.  
 
Arvid zal samen met An vrijwilligers oproepen en zoeken. De eerste brief wordt rond de paasvakantie 
verzonden.  
 
Over de activiteiten in het thema bewegen zal worden nagedacht (Annelies) tot 5 maart 2018 waarna 
de bestellingen geplaatst worden.  
Er zal in ieder geval een draaimolen en een springkasteel of obstakelrun worden gehuurd. 
Stefanie kijkt na of via CM een obstakelrun kan worden geleend. Juf An suggereert ‘t Jumperke.  
Eendjes vissen via Tom? Fitmobiel via OZ? Sapjesfiets (www.sapjesfiets.be 79,00€ + fruit)? 
Er was niet veel interesse voor de gekke fietsen de vorige jaren. Deze activiteit zal niet meer besteld 
worden.  
 
Het schoolteam zal nadenken over het gebruik van de kleuterspeelplaats tijdens ODD.  
 
Er is dringend een BBQ verantwoordelijke nodig. Katrien vraagt aan Erika om aan alle ouders een 
oproep te verzenden voor een BBQ coördinator of team. Iedereen wordt gevraagd om uit te kijken 
naar mogelijke kandidaten.  
 
 

9.    Werkatelier en inventaris: 
  
Volgende data worden door Peter voorgesteld voor een werkatelier: 3/2, 28/4 en 16/6. Eventueel 
bijkomend het weekend voor ODD.  
 
28/4 kan niet voor school. Peter zoekt een andere datum. 
 
Er dient dringend een inventaris te worden opgesteld van de goederen van de oudervereniging 
(Peter, Hilde en Katrien). Er wordt 10 maart voorgesteld.  
 
Peter kijkt dit na.  
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10.    Varia: 
 

a. Arvid zoekt opvolging als verantwoordelijke ODD. Eventueel kan de functie in een aantal taken 
worden opgesplitst (1. vrijwilligers oproepen en organiseren, 2. toog bestellingen, 3. activiteiten, 
voorraad en administratie (Sabbam en billijke vergoeding), 4. opruim, 5. coördinatie tijden ODD). 
Iedereen wordt gevraagd om mee uit te kijken naar mogelijke kandidaten!  
 
b. De verantwoordelijken van de werkgroepen wordt gevraagd de lijsten voor de verzekering in te 
vullen. 
 
c. data schooljaar 2017 - 2018 
 

Algemene Vergadering: op  maandag 29 januari en 23 april telkens om 20u30. 
De eventuele vergadering van de raad van bestuur vindt telkens plaats op dezelfde dag om 20u. 
 
Werkatelier:  op zaterdag 3 februari en 16 juni 
 
Soep:  op 23 februari en 23 maart 
 
Kaas- en wijnavond:  op zaterdag 3 februari 2018 
 
Pannenkoeken en carnaval: op vrijdag 9 februari 2018 
 
Vormingsavond: op dinsdag 20 februari 2018 
 
Quiz: op zaterdag 17 maart (18u30 deuren) 19.00 uur  
 
Opendeurdag: op zaterdag 9 juni 2018 
 
Etentje oudervereniging: op 23 juni 2018 

 
 
De vergadering wordt om 22u35 gesloten.  
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