
Verslag vergadering Oudercomité 
Datum: Woensdag 11 januari 2023 
Tijdstip: 20.00 uur 
Locatie: Lerarenkamer 
 
Afwezig: Katrien, Dorien en Sigrid 
 

1. Verslag vorige vergadering goedgekeurd 
2. Taakverdeling 

➔ Verslaglegging: Dorien wil dit blijven doen 
➔ Penningmeester: over te nemen vanaf september 2023 
➔ Voorzitter: over te nemen vanaf september 2023 (1 jaar samen met 

Kim) 
➔ Ondervoorzitter: Hilde Sels 
➔ Vragen over wat de rol van penningmeester of voorzitter?  

Twee adressen: Birgit en Kim! 
➔ Andere constructie, bijvoorbeeld gecombineerd voorzitterschap, is 

ook een optie.  
➔ Denk er verder over na. Komt volgend overleg terug. 

3. Evaluatie wafelverkoop 
➔ Opbrengst : +/- € 3.800,- winst. 
➔ Prijzen waren omhoog gegaan, maar er zijn evenveel dozen 

verkocht (+/- 1200 dozen). Heel tevreden dus. 
➔ Voorbereidend werk is te overzien voor oudercomité.  

Dikke pluim voor Katrien en al het werk dat ze verzet. 
➔ Brownies waren goed. 
➔ 2023?  

◆ Tekenfund? Kan je niet bij buren verkopen. 
◆ Wafelverkoop blijft! Juiste verkoopmoment beslissen we na 

evaluatie Schoolbal. 
4. Carnaval 

➔ Vrijdag 17 februari, 17.00 u: pannenkoekenfeest.  
Gezamenlijke organisatie oudercomité en leraren. 

➔ Donderdag 16 februari 20.00 u alles klaarzetten in turnzaal. 
➔ Kim is er die avond niet. Dorien zal er de hele dag zijn. 
➔ Afwas, bakken en ijs: juffen 
➔ Prijzen: 

● Koffie, thee, frisdranken: € 2 
● Wijn, sterke bieren: € 3 
● Chips, kinderijsje: € 1 
● Pannenkoek kinderen: € 2 wordt € 3 
● Wafels: € 2 wordt € 3,5 
● Wafels met slagroom: € 2.5 wordt € 4 
● Pannenkoek volwassenen: € 4 wordt € 6 



● Wafels volwassenen: € 4 wordt € 7 
● Volwassenen wafels met slagroom: € 4,5 wordt € 7,5 
● Soep: € 4  

➔ Op briefje zetten: Wafel/ pannenkoek volwassenen = 2 stuks 
➔ Checklijst: 

● Ijsjeskar: Rika belt 
● Maatjestrein: in orde 
● Gemeente: 

○ Jenervertentje: is OK  
○ Stoelen en tafels: check 

● Grote mixer Chiro: ja 
● Muziek op bolderkar voor stoet: Kim vraagt Dorien 
● Parking Schuur: geen activiteit 17 februari. Parking mag 

gebruikt worden. Mocht dat nog veranderen, dan laat Nico 
dat weten aan Kim. 

● Verse soep bij Sandra: tomatenroom, € 3.37/ l.  
Een pot voorzien zonder balletjes.  

● Slagroom Colruyt/ Albert Heijn (Kim) 
➔ Taakverdeling 

● Donderdag, klaarzetten zaal:  
Sarina, Heidi/ Luk, Bart/ Birgit, misschien Sofie, Hilde/Maikel, 
Sigrid, Michèle misschien, Kim, Carolien/ Jo 

● Vrijdagochtend, deeg mixen, 8.30 u – 11.00 u:  
Hilde, Caroline, Dorien (?) en Kim 

● Vrijdagmiddag, 16.45 u – 22.00u:  
○ Tap (3): Bart, Sofie, Sigrid 
○ Eten (3): Hilde (vanaf 17.30 uur), moeder Birgit en Ria 

Van Looveren (schoonmoeder Kim) 
○ Drank (4): Heidi, Michèle 
○ Kassa (2): Birgit, Caroline, Michaela 

 
5. Verkoop Paaschocolade van Chocolatier Ickx 

➔ Bespreken data 
● Maandag 30 januari briefjes meegeven aan kinderen. 
● Dinsdag 14 februari briefjes retour. 
● Drie weken nodig om klaar te zetten. 
● Week voor Pasen leveren. 
● Ophalen chocolade door ouders:  

○ Dinsdag 28 maart, 19-20u: Caroline, Birgit en Kim  
○ Woensdag 29 maart, 11.30-12.30u: Heidi en Sarina 

(indien nodig Kim) 
➔ Prijzen 

● 250 g: € 6,-  
● 500 g: € 10,- 



● 1000 g: € 18,- 
6. Schoolbal 

➔ Inkom: 
● € 5, te betalen aan de deur.  
● Kinderen – 12j gratis. 

➔ Praktisch: 
● Geen tombola  
● Geen steunkaarten 
● Verkoop jetons op andere locatie in de zaal dan de kassa.  
● Kim spreekt met Katrien af voor communicatie. 
● 30 en 31 maart alvast blokken in agenda a.u.b.! 

➔ Prijzen? 
● Blijven hetzelfde als vorig jaar. 

7. Nieuwe activiteit 
➔ Halloweentocht of -activiteit? 
➔ Fotozoektocht? 
➔ … denk er eens over na tegen volgende vergadering 

8. Nieuws vanuit de school: - 
9. Rondvraag 

➔ Rika is moetie geworden van kleinzoon Sem. 
➔ Caroline verwacht eind juni een kindje! 
➔ Pannenkoekenfeest, paaschocolade en schoolbal:  

● Nieuws van de week 
● Website 

 

Volgende vergadering: woensdag 8 maart 2023, 20.00 u 

 


